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EDITORIAL

MAIS OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS NO MUNDO EaD 
NESTA QUARENTENA!

Atualmente, no cenário em que nos encontramos, devido a 
quarentena, deixamos de praticar algumas atividades que faziam 
parte de nossa rotina como:  a ida à academia, ao trabalho, à 
igreja, à faculdade, ou mesmo, os lazeres de finais de semana.
Porém, o importante é entender que o isolamento está sendo 
realizado para preservar vidas e, este momento irá passar. Assim, 
tente reconhecer seus sentimentos e buscar novas formas criativas 
para dar razão a eles. Este pode ser um momento para investir 
mais na sua carreira profissional, ou até mesmo, mergulhar em 
suas habilidades na descoberta de uma nova profissão. Para 
isso, temos a lhe oferecer, uma Metodologia de Ensino EaD, que 
utiliza os melhores recursos tecnológicos acessíveis atualmente.
Neste mundo virtual, mesmo docentes e discentes não dividindo o 
mesmo espaço físico, isto não os prejudica em nada! Ao contrário, 
oferecem a estes maior comodidade, praticidade, acessibilidade e 
flexibilidade. Além de um custo financeiro menor que do presencial.
Por esse e tanto outros motivos, o curso on-line é cada vez 
mais procurado, por oferecer o aperfeiçoamento profissional e a 
atualização de conhecimentos, proporcionando maior flexibilidade de 
horário entre o trabalho, o estudo e as tarefas de nosso cotidiano.
E se você pensa que esses cursos on-line beneficiam apenas 
alunos, você está totalmente equivocado. Sabemos hoje que, 
pessoas investem mais, tendo oportunidades ímpares para melhorar 
suas habilidades e aprendizagens técnicas, assim como no 
desenvolvimento de competências. Isso, faz aumentar a demanda 
de buscas por cursos em EaD, abrindo oportunidades para 
novos negócios e vendas, movimentando o mercado financeiro.
É normal pensar que exista uma diferença entre o Ensino a Distância 
e o Presencial, mas o risco de se ter menor reconhecimento é 
nulo. Na verdade, no curso on-line, é exigida uma maior autonomia 
em relação aos estudos e conhecimentos já adquiridos, pois as 
matrizes curriculares são as mesmas, apenas com leves variações.  
Inclusive, estudar a distância demanda articular diferentes talentos, 
que são muito bem vistos pelos recrutadores das empresas, 
que valorizam muito a organização, a disciplina e a proatividade.
Portanto, não perca tempo! Dispare sua competência e agilidade 
para ampliar ainda mais seu nível intelectual, neste isolamento. 
Além disso, ser um profissional conectado, atualizado e com mais 
de uma formação acadêmica, faz toda a diferença por onde andar!

Venha conosco nesta jornada FCE!

Jadny Gabriele da Silva Lopes.
Assistente da Equipe de Marketing – FCE.
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RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão sobre a formação do professor, conhecida como 
clássica, teórica, que precisa ser constantemente reflexiva e permissiva de mudanças devi-
do a tantos desafios que encontramos no ensino fundamental I, período de alfabetização, 
escrita, leitura, construção de identidade, salas super lotadas, atendimento educacional es-
pecializado, território etc. Tendo como pressuposto o docente e sua formação continuada 
em sala de aula, há questionamentos, criticidade sobre os docentes estarem preparados e 
atualizados diante de tanta tecnologia, tanta diversidade sociocultural, desafios de alfabe-
tizar, educar uma criança como cidadão de direito. A formação dos professores continuada 
é a única solução? Cursos que refletem a teoria x prática resolvem situações emergenciais, 
de conflitos em sala? Qual é o melhor método para alfabetizar? Como ensinar da melhor 
maneira? São estas e outras perguntas que devemos fazer ao longo da caminhada docente.

Palavras-chaves: Aprendizagem, Educação, Formação Continuada, Desafios, Ensino Fundamental I

DA FORMAÇÃO CLÁSSICA À FORMAÇÃO 
CONTINUADA: OS DESAFIOS DO 
PROFESSOR NO FUNDAMENTAL I

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Os professores estão vivendo uma linha de atualização constante, uma sociedade cada 
dia mais imediatista e individual, fruto das mídias tecnológicas, além de diversos pro-
blemas enfrentados em sala de aula que consideramos como desafios. A formação 

continuada e atualização do professor, têm o papel mais importante no desempenho educacio-
nal, agregando os conhecimentos científicos aos conhecimentos de senso comum dos alunos. 

Quando se trata da história da formação do professor, o que entendemos como a forma-
ção clássica e teórica, geralmente associa-se à história da educação e as doutrinas educa-
tivas ressaltadas pelo período político, social e econômico de cada época. Sabemos que a 
alfabetização, por exemplo, exerce um dos papéis mais importantes em nossas vidas, que 
se modificou, se transformou,  geralmente associada à essa história da educação que reflete 
nos processos de ensino-aprendizagem. E hoje é um dos desafios que o docente encontra na 
sala de aula. Outros desafios como atendimento especializado educacional, alunos com diver-
sos tipos de deficiências: física, intelectual, superlotação nas salas de aula, falta de recursos.

O professor não pode apenas ter sua formação clássica, teórica e prática vividas como an-
tigamente, mas deve considerar estas mudanças. O docente se encontra num processo de 
transformação, em que o modelo tradicional, convivendo lado a lado com as novas concep-
ções e propostas, e muitos não estão preparados para lidar com elas, naturalmente surgem as 
dúvidas diárias: É possível desempenhar um trabalho pedagógico de qualidade, atendendo as 
necessidades dos alunos, com práticas pedagógicas que contribuam para a aprendizagem? A 
formação docente é suficiente para iniciar um trabalho em sala de aula? Através da formação 
continuada o docente está realmente preparado? A formação continuada é o único caminho 
para sanar estes problemas enfrentados diariamente? Os problemas apontados nessa reflexão 
são os mesmos que os demais docentes? Os resultados esperados por todos são coincidentes?
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FORMAÇÃO DOCENTE E SUA 
TRAJETÓRIA

A todo momento o professor precisa 
ser reflexivo e se não se atualiza, não tem 
competência para participar do processo de 
alfabetização, de resolução de conflitos, ter uma 
pequena noção de trabalhar com atendimento 
especializado, o uso de novas tecnologias e 
mídias, entre outros desafios diante deste 
mundo globalizado, plural e em expansão.

O professor tem um importante papel tanto de 
mediador quanto de incentivador dos alunos. 
Não pode ser visto somente como detentor de 
conhecimento. É de fundamental importância 
que o educador como mediador considere o 
conhecimento prévio dos alunos e proporcione 
situações que os levem a investigações e 
possivelmente a novas descobertas através 
das diversas áreas do conhecimento. Não 
podemos negar que hoje tudo mudou. As 
mudanças sempre ocorreram e ainda as 
que estão em transição, atingem também 
a educação e a formação desse docente. 

Gadotti, Paulo Freire, Demerval Saviani e 
outros estudiosos já ressaltaram em seus 
estudos sobre as reflexões e mudanças 
que um docente deveria apresentar diante 
do caráter social da educação como um 
ato político e transformador da sociedade.

Para Gadotti (2004, p.43): 
“A educação participa inevitavelmente do debate 

no qual a nossa sociedade em crise se encontra 
envolvida e da angústia que ela suscita. A educação 
é um lugar onde toda a nossa sociedade se interroga 
a respeito dela mesma, ela se debate e se busca”

Para Saviani, (2005) A história da formação 
docente está ligada às transformações 
sociais, políticas e culturais da modernidade 
e o desenvolvimento do capitalismo de 
produção, que é uma das principais 
características que é levada em consideração. 

Fazendo um retrocesso à história da 
educação, podemos mencionar as doutrinas 
educativas e as influências das ideias filosóficas 
nos processos de ensino-aprendizagem. Sob o 
prisma destas doutrinas, envolvem não somente 

os métodos educativos, 
mas também as práticas, 

N ó v o a (2000), em História da 
Pedagogia, ressalta que as 

reformas surgiram com a ideia 
de homogeneizar estas mudanças.

São diversas as denominações 
para as transformações ocorridas. 
O ensino foi adequado a estas 
mudanças. Neste sentido, o 
conhecimento significativo através 

desse ensino estabelece relações 
entre o mundo escolar e o mundo 

vivido, cheio de alterações sociais, 
como um elo em que não se delimita 

o seu ponto de origem e o seu término. 
Entretanto para que esse rol de mudanças 

aconteça é necessária uma formação, 
tanto pelo senso comum como de cunho 
científico, do profissional da educação.
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Carvalho (2005, p. 20) afirma que a “mudança 
só se efetivará à medida que o professor ampliar 
sua consciência sobre a própria prática, visto que 
‘pensar a prática’ é o ponto de partida para alterá-la. 
O alargamento da consciência, por sua vez, se dá 

pela reflexão que o professor realiza de sua ação”

Quando se fala em escolas e educação 
não poderíamos deixar de falar sobre os 
profissionais que estão diretamente envolvidos 
neste complexo mundo, os professores. O 
professor não pode apenas ter sua formação 
clássica, teórica e prática vividas como 
antigamente, mas deve conviver com essa 
problemática ou ficar de fora, em todos os 
âmbitos escolares, e em especial nesta 
pesquisa, os professores do Ensino Superior, 
que são formadores de novos professores.

A sociedade exige um novo perfil de educador, 
que seja: comprometido, competente, crítico, 
aberto às mudanças, exigente e interativo 
que aprenda com o aluno, que esteja aberto 
a riqueza de explicações e que seja de forma 
a ultrapassar o tradicional da organização 
curricular, oferecendo condições para o 
trabalho coletivo e interdisciplinar em todos as 
esferas: científicas, técnicas, afetivas. Ele e o 
aluno estudam, pesquisam, debatem, discutem 
,constroem e chegam a produzir conhecimento, 
desenvolver habilidades e atitudes.

Para Candau (1999), o professor tem que se adaptar 
ao meio e tentar transmitir sua didática, partindo de um 
princípio onde o meio em que o aluno vive deve ser 
levado em conta, assim buscando sua cultura e sua 
realidade. Daí então o professor começa a apresentar 
para o aluno o mundo que ele não conhece (CANDAU, 
1999).

Segundo Moran (2001) o ato de educar é 
colaborar para que professores e alunos – 
nas escolas e organizações – transformem 
suas vidas em processos permanentes 
de aprendizagem. É ajudar os alunos na 
construção da sua identidade, do seu caminho 
pessoal e profissional do seu projeto de 
vida, no desenvolvimento das habilidades 
de compreensão, emoção e comunicação 
que lhes permitam encontrar seus aspectos 

pessoais, sociais e de trabalho e tornar-
se cidadãos realizados e produtivos. (s/p).

Apesar de ser primordial a presença do 
professor em sala, é ele, o profissional 
que mais está enfrentando problemas 
com estas mudanças tão aceleradas.

De acordo com nosso estudioso Paulo 
Freire em suas obras, ensinar não é transmitir 
conhecimento apenas. Ensinar é diagnosticar, 
planejar, informar, demonstrar, orientar, 
acompanhar, se atualizar, atender, avaliar, 
comunicar, entre outras funções, pois ser 
professor é ser um elemento de comunicação 
humana, de acordo com a sociedade e 
exigências as quais ele vive. E essas funções 
do professor tornam-se complexas, à 
medida que o avanço científico-tecnológico, 
socioeconômico se tornam mais presentes.

Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito 
aos saberes dos educandos, criticidade, ética e 
estética, corporificar as palavras pelo exemplo, 
assumir riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer 
forma de discriminação, reflexão crítica 
sobre a prática, reconhecimento e assunção 
da identidade cultural, ter consciência do 
inacabamento, reconhecer-se como um ser 
condicionado, respeitar a autonomia do ser 
educando, bom senso, humildade, tolerância, 
convicção de que mudar é possível, curiosidade, 
competência profissional (FREIRE, 1996).

Só compreenderemos a postura teórica 
de Paulo Freire em relação às exigências do 
exercício da docência, quando atentarmos para 
as suas concepções e princípios educacionais, 
que se traduzem em práxis educativa. A formação 
docente e os princípios da educação libertadora, 
emancipadora são partes indissociáveis do 
todo/fenômeno educativo. Dessa forma, ter 
clareza sobre os pressupostos da educação 
emancipadora se faz assaz indispensável 
para compreender a proposta de formação 
docente. (MARIANI, Fabricio et al., 2009).
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A Educação Superior , em nível de formação 
inicial ou continuada, possui como uma de 
suas finalidades, a ampliação de estudos 
e formar profissionais em diferentes áreas 
do conhecimento, aptos a ingressarem no 
mercado de trabalho e desenvolvimento da 
sociedade, ela é importante para incentivar o 
trabalho de pesquisa e investigação científica, 
sempre buscando constante melhorias.

Para Masetto (2003), quando se trata 
do tradicionalismo em relação ao ensino 
superior, atrelado ao que Pimenta (2005) 
diz quando se tem uma visão tecnicista, 
onde prioritariamente o professor era o 
centro, a tecnologia e os demais desafios 
encontrados não estariam em tanta vantagem:

A grande preocupação no ensino superior 
é com o próprio ensino, no seu sentido 
mais comum: o professor entra em aula 
para transmitir aos alunos informações e 
experiências consolidadas para ele por meio 
de seus estudos e atividades profissionais, 
esperando que o aprendiz as retenha, absorva 
e reproduza por ocasião dos exames e 
das provas avaliativas (MASETTO, 2003).

Desde os anos de 80, vem sendo estudada 
a questão da formação docente, se está 
satisfatória, de boa qualidade e vem sendo 
discutida quais rumos devem ser tomados para 
uma oferta de educação de qualidade, se 
as demandas estão sendo atendidas 
pelo professor diante da sociedade. Se 
o professor não é somente o conhecedor do 
saber, se tem condições em exercer sua função 
claramente. Diante dessa reflexão, temos 
que fazer uma análise de como está sendo 
formado esse professor em pleno século XXI.

Para Currás e Dosil (2001) a formação é:
um “ensino progressivo e gradual dirigido a 

orientar o educando para que encaixe os seus 
conhecimentos segundo indicadores referentes 
a exigências científicas, profissionais etc.” 

O desenvolvimento, a formação da consciência 
crítica humana em relação à história, ao mundo 
e a si próprio é condição sine qua non, própria, 
libertadora e autônoma como Paulo Freire 
(2000) relata sobre “o respeito à autonomia e à 
dignidade de cada um é um imperativo ético e 
não um favor que pode ser concedido a outros.

O conceito de formação é bastante ambíguo 
e nos últimos tempos tem invadido vários 
domínios. Para De La Torre e Barrios (2002,14) 
formar é “ajudar a tomar consciência das 
próprias atuações e como melhorá-las”, 
ou seja, a formação deve ser permanente 
permitindo ao indivíduo realizar uma 
reflexão da sua prática de tal forma que seja 
possível provocar mudanças e atualizações 
constantes na sua maneira de estar e de agir. 
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Durante o processo de formação, estabelece-
se uma complexa relação entre os dois polos 
essenciais desse processo: o formador e a 
pessoa em formação, cuja relação é complexa 
pela existência de variáveis que determinam 
o tipo e a forma de relacionamento entre 
esses dois polos. (RIZOMA, Freireano, 2012)

Falando em formação docente, temos em 
mente alguns estereótipos que nos leva a alguns 
pré-conceitos, nos remete a alguns exemplos 
clássicos como o professor ingressando no 
antigo magistério, professoras com salas de 
educação infantil, professores voltados para a 
matemática, assim por diante. Esquecemo-nos 
de detalhes importantes de que cada docente 
tem seu saber, sua formação, seu teor científico, 
que pode ou não ser característica de gênero, 
mas que este mesmo docente não pode 
ser apenas transmissor de conhecimentos, 
receptor de críticas perante a uma sociedade 
capitalista, que atribui ao docente uma 
das tarefas que é reproduzir conhecimento 
ou ser chamado por muitos de tecnicista. 

Precisamos pensar que a formação inicial de 
um docente é tão importante quanto a continuada, 
mas que muitas vezes não condiz com a 
realidade vivida em sala de aula. A formação 
inicial não consegue conter a diversidade 
que existe na prática. O docente se apropria 
da teoria, principalmente de cunho científico, 
reflete com uma bagagem teórica dos seus 
saberes, mas tem uma formação de identidade 
falsa, de um docente incapaz de solucionar 
mediações pedagógicas, situações de conflito, 
problemas de aprendizagem etc. em todo o 
âmbito escolar. A real identidade do docente 
é sucumbida por um sistema governamental 
falho, que não prioriza a própria educação como 
arma de defesa em todas as esferas.  Existem 
pesquisas do Instituto Nacional de Educação, 
que mais de 17 mil professores ouvidos em 
quase todos os Estados do país, cerca de 
77% se eximem de qualquer responsabilidade 
pelo baixo desempenho de seus alunos e 28% 
deles dizem que a evasão e a repetência são 
problemas para os especialistas em educação.

O Brasil tem uma renda muito mal distribuída, 
que resulta em contrastes em todas as regiões 
do país. Há estudos que indicam gastos 
demasiados em todas as modalidades e etapas 
da Educação Básica, mas é preocupante com 
a Educação Superior também, cuja qualidade 
não justifica investimentos tão altos ou desvios 
que possam ocorrer, logo pouco retorno temos. 
A Educação também apresenta problemas com 
taxas de escolarização, analfabetismo, piso 
salarial, seleção compulsória nos vestibulares 
para universidades públicas, pois embora 
seja para todos, nem todos têm acesso ao 
ensino de qualidade. Uma reforma no sistema 
educacional seria o início de tudo para tirar o 
Brasil desta estagnação a qual se encontra.

São muitos fatores que podemos mencionar 
sobre o fracasso na formação docente, que 
envolve todo um sistema. São problemas 
de cunho científico, metodológicos, 
socioeconômicos, entre outros.

No plano da educação, o desafio de 
alfabetizar  e lidar com os desafios existentes 
como: autorregulação, desenvolvimento 
cognitivo, afetivo, superlotação de alunos 
em sala, níveis e hipóteses de escrita, 
pluralidade cultural, atendimento educacional 
especializado, território, entre outros no ensino 
fundamental I sofrem influências diversas e 
é muito claro, pois as escolas passaram e 
passam por um processo de adequação.

A escola é um lugar para todos, um território 
democrático, que nos apresenta uma diversidade 
de práticas educativas, formando uma teia de 
tendências e abordagens metodológicas, porém 
precisa estar integrado a estas mudanças para 
acompanhar o ritmo. Nem todos os profissionais 
da área estão conectados a realidade.

Os primeiros anos do ensino fundamental 
tendem a repercutir nos níveis de sucesso 
escolar em fases posteriores. O professor, 
neste contexto, precisa saber se orientar e ter 
recursos, conhecimento para transmitir aos 
educandos e estar em constante aprendizado.
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Isabel Alarcão (2011), em seu livro 
“Professores reflexivos em uma escola reflexiva”, 
defende a ideia de que o professor nos dias 
de hoje deve desenvolver competências como 
estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas 
capacidades individuais, criando, estruturando 
e dinamizando situações de aprendizagem.

Martins (1999) e Pimenta (2002) defendem 
que a formação inicial do professor e a 
continuada devem ser flexíveis, se adaptando 
ao contexto histórico da época, tomadas 
pelas demandas sociais e intervenções para 
a identidade deste profissional. As atitudes de 
professores que já passaram e marcaram na 
vida do aluno constituem em estímulos que 
revertem em experiências para este aluno. Se 
o professor apresenta boas relações para com 
o aluno, este aluno se aproxima afetivamente, 
imitando-o sem esforço e inconscientemente, 
transformando em uma aprendizagem profunda. 
Precisamos nos fazer perguntas a todos instante 
sobre os resultados que estamos colhendo  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perante os nossos alunos, se são bons, se 
somos exemplos diante desta tecnologia, 
se nossa aula marca a vida de um aluno.

O processo de formação continuada permite 
ao professor construir conhecimento sobre 
as novas tecnologias, novas metodologias, 
abordagens, novos desafios em relação ao 
atendimento de alunos especiais, entender 
por que e como integrar estas na sua prática 
pedagógica e ser capaz de obter uma 
abordagem integradora voltada para a resolução 
de problemas específicos do interesse de cada 
aluno e de si próprio. É muito importante também 
o espaço para reflexão, sempre levando os 
pensamentos no processo ao qual se participa 
e que consiga entender que pode ser ajudado.

Para Masetto (2006, p.90), 
“[...] O professor é desafiado a deixar seu papel de 

transmissor de conhecimentos e adepto a mudanças, 
bem como muitas mudanças em paradigmas de 
suas atividades, assumindo um papel fundamental 
como mediador das aprendizagens, sobretudo 
como modelo que é para os mais novos, adotando 

determinados comportamentos e atitudes [...]
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda essa pesquisa demonstra uma problemática sobre a formação docente e continuada re-
fletidas muitas vezes no seu fazer pedagógico, seja no ensino infantil, fundamental ou até mesmo 
superior, que precisa ser atualizado, modelado a uma sociedade que está sempre em constante 
mudança em virtude de oferecer uma vida considerada de qualidade diante de todos os desafios 
que o docente pode encontrar dentro e fora da sala de aula.

Sob este prisma, é necessário que o professor tenha estratégias, habilidades diferenciadas e 
organize práticas pedagógicas  para lidar com as  diversas situações e desafios em sala, tornan-
do o ensino eficaz e prazeroso. Construir um ambiente adequado, atendendo a todas as deman-
das e ser um mediador no processo ensino-aprendizagem e articular os eixos de aprendizagem.

 
Enfim, se espera do professor no século XXI que seja sujeito atualizado em todas as esferas, 

não somente tecnológicas, mas pedagógicas para manejar os instrumentos que a cultura indica 
nos modos de viver e de pensar civilizadamente nos novos tempos. Para isso, ainda são neces-
sários muitos estudos, discussões e muitas pesquisas na área de formação continuada e todos 
os desafios que surgem na formação docente inicial e continuada.
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RESUMO: Neste artigo estaremos discutindo a territorialização da soja e seus impactos no 
Brasil, particularmente nos últimos anos, pois a área plantada de soja vem crescendo conti-
nuamente no país e com ela a pressão destes empresários para a regularização de grandes 
áreas desmatadas ou ocupadas ilegalmente, além da aprovação de obras de infraestrutura 
que beneficiam os produtores ou pessoas diretamente relacionadas a cadeia de exploração 
deste produto com o discurso de que o agronegócio gera empregos, leva o ”progresso” no-
vas áreas e divisas internacionais para o país, contudo os impactos e as consequências desta 
atividade são ignorados ou relegados a segundo plano em nome do “progresso” que os em-
presários e pessoas ligadas ao agronegócio tanto apregoam . Impactos como o aumento da 
concentração fundiária no Brasil, fruto de um processo histórico que vem desde a época das 
sesmarias, passando pela lei de terras, a perda da biodiversidade, com áreas de Cerrado e da 
Amazônia transformando-se em enormes fazendas, a “ditadura” da monocultura, que coloca 
em risco a segurança alimentar e a concentração de renda, já que esta atividade não gera 
grande quantidade de empregos e a riqueza não se transforma em desenvolvimento local.

Palavras-chaves: Soja; Agronegócio; Impactos Ambientais; Espaço Rural.

O CAMINHO DO “PROGRESSO”: 
A TERRITORIALIZAÇÃO DA SOJA 
E O AGRONEGÓCIO: ALGUMAS 
CONSIDERAÇÕES

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho discutiremos a questão da ocupação e territorialização das áreas da fron-
teira agropecuária, focando em especial a cultura da soja e seus impactos sócio-territo-
riais e ambientais. Iniciamos com uma breve discussão sobre o conceito de propriedade 

ao longo da história, haja vista que o conceito atual de propriedade é relativamente recente, a 
função social da terra e o processo que culminou na sua transformação em uma mercadoria aná-
loga a todas as outras e a diferenciação entre a renda absoluta e a renda diferencial da terra. Dis-
cutiremos o histórico da estrutura fundiária do Brasil desde as capitanias hereditárias, passando 
pela lei de terras, quando oficialmente a terra torna-se uma mercadoria no Brasil, passando pela 
industrialização do Brasil e a sua inserção na nova divisão internacional do trabalho e no proces-
so de globalização até os dias atuais para compreendermos que a atual estrutura fundiária é fruto 
de todo um processo histórico e que ainda estão ocorrendo mudanças ditadas pelo capital. No 
tópico seguinte discutiremos a territorialização da soja e seus impactos ao meio ambiente, onde 
observamos a área de abrangência desta cultura atualmente, sua evolução territorial em áreas de 
cerrado e na Amazônia, o aumento da produtividade, de seu valor e as consequências deste pro-
cesso, como a expansão da concentração fundiária, a perda de diversidade biológica, destruição 
da cobertura vegetal, assoreamento de rios e córregos e discutimos o modelo baseado no agro-
negócio, que gera divisas ao país, mas esta riqueza e “progresso” até agora não se traduziram em 
desenvolvimento local e social e não conseguiu conciliar riqueza e preservação do meio ambiente.
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A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE 
PROPRIEDADE E FUNÇÃO SOCIAL DA 
TERRA

A terra é diferente de qualquer mercadoria, 
pois ela tem o seu valor de uso e valor de troca 
calculados de forma diferenciada, além de ter 
uma função social em seu bojo. A terra é uma 
mercadoria criada pela natureza e seu valor 
se dá através dos usos atuais e futuros que 
nela se dão ou darão.A terra rural é diferente 
da terra urbana em vários aspectos: no que 
se relaciona ao uso, extensão e densidade 
dos bens e equipamentos públicos, além do 
grau de inserção destas áreas no meio técnico 
científico informacional, através da interligação 
destas áreas no circuito econômico local e 
global e a disposição e densidade dos sistemas 
de objetos e ações, como diz Milton Santos  
(MELLO, 2009).

O tipo de uso na terra rural é mais homogêneo, 
o valor do m2 geralmente é menor do que a 
terra urbana e a função social dela é explícita 
na terra rural. Neste caso a terra é a base para 
uma vivência plena e com dignidade de seus 
habitantes, diferente da terra urbana, onde a 
função principal dela é a moradia, já que o 
trabalho se dá em locais distantes do local de 
moradia  (MELLO, 2009).

A terra tem dois valores, o valor de uso e 
o valor de troca, como explicitado acima, e 
passou a ser uma mercadoria como todas as 
outras a partir da modernidade e a ascensão 
do capitalismo. Para os gregos a concepção 
de propriedade se dava na ideia de que o 
Estado tinha que prover seus cidadãos em 
suas necessidades básicas e só quem era um 
cidadão poderia ter acesso a elas. Na Grécia 
antiga o conceito de privus, caracterizava o 
lugar de convivência da família, que não será 
de uso comum. A relação com a terra não era 
a de riqueza e sim do valor de uso (MELLO, 
2009).

Segundo alguns autores é no período 
romano que surge o direito a propriedade 
privada VENOSA (1957), CORREIA, (1957), 
SCIASCIA, (1957), com a promulgação da Lei 
das XII Tábuas, que concedia ao cidadão a 

autorização para o cultivo e após a colheita a 
terra voltaria para o Estado e com o passar do 
tempo, a terra passou a ficar com os cidadãos 
de maneira perene e neste período já existia a 
concentração fundiária, com algumas famílias 
que dominavam grandes extensões de terra.

Na idade média o senhor feudal cedia o uso 
da terra, mas o poder sobre o bem permanecia 
com ele. Segundo MELLO (2009, pg.32) 
essa era a ideia do domínio sem posse, que 
estabeleceu a concepção de propriedade 
como direito subjetivo e com fins econômicos e 
ensejou a separação entre posse e propriedade.

A transformação da terra em mercadoria 
surge na era moderna com a ascensão do 
capitalismo e iniciou-se na Inglaterra, com 
a política de cercamentos dos campos, 
justamente o berço da revolução industrial. O 
atual conceito de propriedade é relativamente 
novo e tem suas bases no código napoleônico. 
A ideia de propriedade atualmente está sendo 
muito mais relacionada à ideia de riqueza, 
de acumulação, do que satisfação das 
necessidades e de trabalho. A transformação 
da terra em mercadoria é a condição para o 
capitalismo existir e se expandir. Como diz 
Lefebvre: 

A mobilização do espaço para permitir sua produção 
tem exigências severas. Ela começa – é sabido- 
pelo solo, que, de início precisa ser arrancado da 
propriedade do tipo tradicional, da estabilidade da 
transmissão patrimonial - não sem dificuldades e 
concessões ao proprietário (as rendas fundiárias). A 
mobilização se estende a seguir ao espaço, subsolo e 
volumes acima do solo. O espaço inteiro deve receber 
valor de troca. Ora, a troca implica intercambiabilidade. 
A intercambiabilidade de um bem faz dele uma 
mercadoria, análoga a quantidade de açúcar ou carvão: 
ela exige que o bem seja comparável a outros bens e 
mesmo a todos os bens do mesmo gênero. No ‘mundo’ 
da mercadoria com seus traços se estende às coisas 
e bens produzidos no espaço e, de suas circulações e 
fluxos, ao espaço inteiro que toma assim a realidade 
autônoma (na aparência) da coisa, do dinheiro 
(LEFEBVRE apud VILLAÇA, 1998 p.71). 
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Como diz o autor a terra precisa ser mobilizada 
e a função para os grandes proprietários de 
terras é gerar lucro e renda. Vários autores já 
escreveram e pesquisaram sobre a renda da 
terra, aqui vamos nos ater a OLIVEIRA (2007 
pg.45) e GIRARDI (2008 pg.128).  A renda 
da terra pode ser pré-capitalista ou capitalista 
quando o proprietário das terras toma para si a 
mais valia dos trabalhadores que ele emprega. 
O proprietário ainda recebe a renda absoluta da 
terra e pode vir a receber a renda diferencial da 
terra, sobre a renda absoluta, como GIRARDI 
exemplifica:

 
Já a renda diferencial é elaborada a partir 

da renda absoluta que é uma espécie de piso. 
A renda diferencial é elaborada a partir da 
produtividade e investimentos que o proprietário 
faz e pelas qualidades do solo, como a fertilidade 
e localização das terras. Os autores também 
colocam a existência da renda da terra de 
monopólio, que ocorre quando em regiões onde 
as terras possuem características particulares 
e que produzam produtos exclusivos daquela 
região. Os grandes capitalistas apropriam-se 
da renda da terra e a utilizam para especulação 
imobiliária e esta visão acaba gerando conflitos 
entre os detentores dos meios de produção e 
o campesinato, que vê a terra como elemento 
do desenvolvimento do trabalho, espaço e 
vivência e produção (GIRARDI, 2OO8).

HISTÓRICO DA ESTRUTURA 
FUNDIÁRIA NO BRASIL

A estrutura fundiária no Brasil sempre teve 
como característica a concentração fundiária 
e a monocultura. Logo após a descoberta o 
rei de Portugal dividiu a colônia em faixas de 
terra perpendiculares ao litoral, as capitanias 
hereditárias. As mais prósperas capitanias 
eram aquelas que se dedicaram a exploração 
da monocultura no esquema de plantation, 
principalmente no nordeste com a cana de 
açúcar e voltada para o mercado externo. O 
regime de sesmaria vigorou no Brasil até 1822. 
Neste regime as terras eram propriedade do 
Estado, que sedia o uso das terras em troca de 
pagamento. Este regime iniciou o latifúndio no 
país, pois apenas alguns poucos “agraciados” 
pelo Rei de Portugal e pelo Imperador 
receberam grandes extensões de terras. Em 
1822 o regime de sesmaria foi cancelado, 
mas não ocorreu a mudança para outro regime 
(GIRARDI, 2OO8).

A lei de terras só foi publicada em 1850 e neste 
período entre as leis, o regime que vigorou foi o 
de posse de terras devolutas, que foi uma das 
origens dos grilos atuais e contribuiu para o 
aumento da concentração fundiária, pois neste 
período os grandes proprietários aproveitaram 
para ocupar extensões de terras que não 
lhes pertenciam, além de forjar documentos 
para ratificar que suas terras foram ocupadas 
antes de 1850, sendo que muitas vezes essa 
ocupação ocorreu em data posterior. Um caso 
emblemático deste tipo de grilo ocorreu no 
Oeste Paulista (GIRARDI, 2OO8). 

  
Com a inserção do Brasil no mundo capitalista, 

que ocorreu em 1850, com a lei de terras, 
onde essa se torna uma mercadoria análoga 
a outras essa concentração deu-se ainda em 
ritmo muito mais intenso, pois os valores da 
terra eram proibitivos a pequenos produtores 
e praticamente só os grandes proprietários de 
terras é que puderam negociar e anexar novas 
extensões aos seus domínios. A lei de terras 
favoreceu ainda os posseiros em detrimento 
dos negros não escravos, imigrantes e pessoas 
livres mais com parcos recursos.  Neste período 
a economia brasileira era pautada na agricultura 

O princípio básico da renda da terra absoluta é 
a garantia de uma renda excedente acima do lucro 
médio do capitalista para todos os proprietários de 
terra, inclusive aqueles que possuem terras com as 
piores características. Esta renda excedente só é 
possível devido ao monopólio que os proprietários 
têm sobre a terra. O monopólio permite que os 
proprietários de terra imponham um preço mínimo 
à produção, de forma que seja possível que até 
os proprietários das piores terras consigam obter, 
além do lucro médio capitalista, a renda da terra. 
Desta forma, a renda da terra absoluta consiste em 
um rendimento excedente pago pela sociedade 
somente pelo fato do proprietário permitir que suas 
terras sejam colocadas em produção (GIRARDI, 
2OO8, p. 200).
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de exportação, notadamente o café no vale do 
Paraíba e a extração de látex do norte. Desde 
sempre a posse da terra significava, além de 
riqueza, poder. Parte desta riqueza foi utilizada 
na construção de ferrovias para o escoamento 
da produção cafeeira, que avançava rumo ao 
oeste paulista e financiou a nascente indústria 
Brasileira (GIRARDI, 2OO8). 

 
O Brasil inseriu-se na divisão internacional 

do trabalho como um coadjuvante, fornecendo 
produtos primários e obtendo no exterior 
produtos manufaturados, mas com a quebra 
da bolsa em 1929 e a consequente crise 
econômica e com a baixa do café no mercado 
internacional esse modelo mostrou sinais 
de esgotamento e o Brasil começou a se 
industrializar de maneira mais rápida na era 
Vargas, com a construção da siderúrgica 
nacional em volta redonda, fruto da política da 
substituição de importações. Neste período foi 
fomentada uma maior integração da economia 
nacional com a criação de condições que 
possibilitaram no futuro, a criação de uma 
economia forte voltada também ao consumo 
interno e as indústrias de base começaram a 
se desenvolver, contudo o campo sempre foi 
uma importante fonte de divisas (GIRARDI, 
2OO8). 

Com o desenvolvimento da química e de 
tecnologia aplicada ao desenvolvimento da 
produção de alimentos, a chamada revolução 
verde, a relação no campo foi profundamente 
modificada. A agricultura voltou a ter um papel 
de destaque na economia, pois áreas que antes 
não eram aproveitadas para esse fim, com o 
advento de adubos e fertilizantes químicos, 
passando por seleção genética de espécies, 
passaram a ser rentáveis (GIRARDI, 2OO8). 

 Áreas de cerrado começaram a ser ocupadas 
para a produção, no modelo de monocultura, 
incentivada pelos governos militares da 
época, com a cessão ou venda de áreas de 
grande extensão a preços baixos e prazos 
de financiamento grandes. Essa revolução 
tecnológica veio de encontro aos projetos dos 
governos militares que visavam uma ocupação 
mais efetiva do interior do Brasil, contudo essa 
ocupação e integração nacional através do 

modelo rodoviário foi pautado no latifúndio, 
pois eram grandes extensões de terras e quem 
fazia o financiamento e ocupava as terras eram 
pessoas com poder aquisitivo de médio a alto, 
o que aumentou ainda mais a concentração de 
terras no Brasil (GIRARDI, 2OO8). 

Áreas imensas foram devastadas em nome 
do “progresso”, famílias de posseiros foram 
expulsas das terras que ocupavam e a expansão 
da fronteira agropecuária avança de modo 
contínuo sobre essas áreas e depois sobre 
áreas da floresta amazônica, sempre pautada 
na ideia de que progresso e desenvolvimento 
econômico são associados a destruição da 
cobertura  vegetal original e que o progresso 
está acima de todas as coisas, essa fase teve 
como produtos emblemáticos a carne e a soja 
(GIRARDI, 2OO8). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
Nesta pesquisa faremos uma abordagem 

descritiva e exploratória com base em artigos, 
teses e livros que versaram sobre o tema visando 
maior compreensão da temática apresentada 
neste artigo iniciando com a caracterização 
dos territórios que são objeto deste artigo.

 
CERRADO E AMAZÔNIA: 
CARACTERÍSTICAS GERAIS

O bioma do cerrado é o segundo em extensão 
no Brasil, ocupando uma área de 2.045.064 
km², o que representa aproximadamente 24% 
do território Brasileiro, abrangendo 10 Estados 
brasileiros. O regime pluviométrico deste 
bioma tem como características uma divisão 
bem definida em relação ao clima e ao regime 
de chuvas. 

Entre maio e setembro o Cerrado permanece 
seco; de outubro a abril chove bastante. O solo 
do Cerrado é pobre em nutrientes, mas rico 
em ferro e alumínio. Ele é profundo, de cor 
vermelha amarelada, arenoso, permeável e com 
baixa fertilidade natural. A superfície tem pouca 
capacidade de absorver água. Entretanto, por 
baixo deste solo de antiga formação, está uma 
grande reserva de água.
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Atualmente cerca de 40% de sua total está 
antropizada, principalmente com atividades 
ligadas ao agronegócio, com plantações de 
soja e agropecuária. Atualmente é o bioma com 
a maior área antropizada em dados absolutos 
e relativos, mesmo tendo seu período de 
ocupação mais forte iniciado recentemente. 
Da vegetação natural restam 60,4%, sendo 
36,7% de floresta e 23,7% de outros tipos de 
vegetação.

Outro bioma afetado pela expansão da 
fronteira agropecuária é o bioma Amazônico. 
Este é o maior bioma Brasileiro e se estende 
para outros países Sul-Americanos como 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 
Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No 
Brasil ele se estende por 4.196.943 km² e 
corresponde a cerca de 49,3% do território 
nacional .

Aproximadamente 12,5% de sua área total 
já sofreu ação antrópica, isso faz com que 
este bioma seja o terceiro bioma em área 
antropizada. No mapa abaixo podemos 
observar a área de abrangência dos biomas e 
das suas respectivas vegetações.

A ocupação da fronteira agropecuária no 
cerrado e Amazônia, ainda em curso, se deu 
com maior intensidade a partir dos anos 60 
do século XX e teve forte presença do Estado, 
a começar com a mudança da capital do país 
para Brasília, a abertura de rodovias e eixos de 
integração nesta região. Segundo Oliveira:

No início da década de 1970 o Centro-Oeste 
brasileiro (região dos cerrados) e a região amazônica 
passaram a ser a nova fronteira agropecuária brasileira. 
Configurada até então pela baixa densidade de 
ocupação e grande disponibilidade de terras, a região 
passou a receber os contingentes de camponeses 
expropriados de outras regiões e, ao mesmo tempo, o 
investimento de capitais produtivos e especulativos. O 
Estado teve papel determinante na definição desta nova 
fronteira agropecuária, ainda em expansão atualmente. 
A ocupação dessas novas áreas de fronteira ocorreu a 
partir de projetos de colonização públicos e privados 
em uma parceria entre Estado e capital. Grandes 
porções de terras foram vendidas a preços irrisórios ou 
doadas a empresas privadas para o estabelecimento 

dos projetos de colonização ou extrativismo florestal 
e mineral. Grande parte dessas terras serviu para 
especulação fundiária e estratégia para obtenção ilegal 
de crédito (OLIVEIRA apud GIRARDI, 2008).

 
Os governos militares incentivaram a 

ocupação desta região do Brasil por meio de 
financiamentos a custos baixos e prazos longos 
para os pagamentos dessas dívidas, financiando 
inclusive parte da produção. O problema 
neste modelo é que quem possuía acesso a 
estes financiamentos não eram os posseiros 
ou pequenos agricultores. A ocupação do 
Cerrado foi alavancada e é baseada até hoje na 
tecnologia aplicada na agricultura, um pacote 
da chamada “revolução verde” que permitiu a 
otimização e a utilização de terras onde antes 
a agricultura era preterida. Este “pacote” inclui 
defensivos agrícolas, sementes geneticamente 
modificadas, adubos e fertilizantes, um grande 
capital constante, através de maquinários, como 
tratores e sistemas de irrigação (OLIVEIRA 
apud GIRARDI, 2008).

Esta ocupação baseada no modelo 
do agronegócio trouxe dentre as suas 
consequências um grande desmatamento 
dessas áreas, pois a visão destes 
“empreendedores” é que a natureza é um 
entrave para o desenvolvimento, que precisa 
ser dizimada para melhor aproveitamento das 
terras o que gerou vários crimes ambientais 
(OLIVEIRA apud GIRARDI, 2008).

A ocupação da Amazônia, também feita 
com maior intensidade a partir dos governos 
militares teve como características a retirada 
dos posseiros, a grilagem de terras públicas 
a cessão ou venda de grandes extensões 
de terras via financiamentos através de 
agentes estatais, como a Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e 
linhas de financiamento do Banco do Brasil, 
reforçando ainda mais a concentração de 
terras e teve como característica marcante 
a exploração de atividades agropecuárias e 
extrativistas, tanto de recursos florestais, quanto 
de recursos minerais, causando grandes 
danos ambientais. Atualmente o vetor da nova 
fronteira agropecuária brasileira se localiza no 
Centro-Oeste e na Amazônia (SWAIN, 1988).
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Sobre o tema, Oliveira (2008) faz uma 
crítica e relaciona as várias políticas públicas 
que, historicamente, vêm proporcionando o 
processo de apropriação da Amazônia Legal 
pelas grandes propriedades e voltada para 
o agronegócio. Uma destas políticas foi à 
regularização da área máxima das posses em 
terras públicas que poderiam ser regularizadas 
e a não efetivação (SWAIN, 1988).

 
Além do aumento da área máxima das “posses” 

em terras públicas passíveis de regularização, 
o autor destaca o não cumprimento do artigo 
51 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição de 1988 previa 
a revisão, pelo Congresso Nacional, nos três 
anos que seguiram a promulgação da CF, de 
todas as doações, vendas e concessões de 
terras públicas com área superior a 3.000 
hectares realizadas entre 1º de janeiro de 1962 
e 31 de dezembro de 1987. Isso ainda não 
foi feito. Outra estratégia é a compra de terras 
por “laranjas” com a participação de agentes 
do poder público que além de não cumprirem 
a sua função atuavam até como “vendedores” 
das terras públicas (SWAIN, 1988). 

No Mato grosso o agronegócio é baseado 
nas culturas de soja e algodão, sempre feito em 
grandes propriedades e a pecuária bovina tem 
grande peso na fronteira agropecuária. Como 
demonstrado nos mapas abaixo o vetor de 
expansão da cultura de soja se deu no centro 
oeste do Brasil notadamente no Estado de 
Mato-Grosso e recentemente no Sul do Estado 
do Maranhão, o que demonstra uma expansão 
da fronteira agropecuária para a Amazônia. 
Nas áreas de ocupação já consolidadas vem 
ocorrendo um alto índice de urbanização, que 
pode ser explicado, segundo Girardi (2008) por 
sua contemporaneidade com a modernização 
da agricultura, como podemos observar no 
mapa 2 (SWAIN, 1988).

Se observarmos os mapas constatamos que 
a área ocupada por soja desde 1990 teve um 
aumento significativo nos estados do Centro 
Oeste, Maranhão e oeste da Bahia, contudo 
a produtividade não está necessariamente 
ligada ao aumento da área plantada, pois com 
as novas tecnologias aplicadas a agricultura 
a produtividade média por hectare tende a 
aumentar. A soja começou inicialmente ocupava 
territórios no sul do Brasil e posteriormente ela 
foi se territorializando para o Centro Oeste e 

porções da Amazônia e Nordeste. Como dito 
acima essa expansão ocorreu por diversos 
fatores, dentre eles incentivo governamental, 
adoção do modelo do agronegócio, a expansão 
e acesso as novas tecnologias voltadas à 
agricultura e podemos colocar também a 
transformação da soja e commoditie e sua 
elevação de preço do mercado internacional 
nos últimos anos (SWAIN, 1988).

Ocorreu um grande aumento no preço da 
saca aqui no Brasil e por consequência no 
mercado internacional, o que estimulou vários 
agricultores a aumentarem a área plantada 
ou investir para o aumento da produtividade 
das suas terras, já que notadamente, a soja 
produzida no Brasil tem como destino o mercado 
externo e o setor agropecuário é sabidamente, 
um grande gerador de divisas internacionais 
para a economia brasileira. Commodities são 
produtos como café, soja, milho, algodão, 
cacau, dentre outros, negociados e tem 
preços definidos internacionalmente. Essa 
ditadura da monocultura, como dissemos 
sempre foi incentivada, pois ela traz divisas 
internacionais para os cofres brasileiros e os 
sindicatos patronais sempre associam a ideia 
de desenvolvimento a extração máxima dos 
recursos disponíveis e vendem a ideia de que 
a cobertura vegetal original, animais, etc, são 
um atraso ao desenvolvimento do país, mais 
questões importantes, como o impacto destas 
atividades ao meio ambiente, nem sequer 
são mencionados ou tratados como assuntos 
secundários  (SWAIN, 1988).

Observamos no Brasil uma dicotomia, regiões 
com uma agricultura extremamente profissional, 
baseada na monocultura e no latifúndio, 
notadamente voltada à exportação, que 
emprega pouca mão de obra, concentradora 
de renda, que destrói o meio-ambiente e não 
gera uma riqueza para a sociedade como um 
todo e outra agricultura a camponesa, que 
utiliza notadamente mão de obra familiar, cuja 
produção se dá de maneira tradicional, cujo 
a maioria da produção é voltada ao mercado 
interno, realizada em pequenas propriedades e 
com várias culturas ao mesmo tempo, que não 
recebe incentivos para existir  (SWAIN, 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos que a terra tornou-se uma mercadoria análoga a todas as outras e que seu valor 
é definido por vários fatores, mas principalmente pela especulação imobiliária, a disponibilidade 
de terras, os equipamentos nelas instalados, ou como diz Milton Santos, as rugosidades do terri-
tório e a integração e disposição de sistemas de objetos e ações no território e consequentemen-
te sua inserção no meio técnico científico informacional. No caso da terra rural especificamente 
também podemos acrescentar a características do solo e o relevo. A cultura da soja se desen-
volveu no Brasil partir do Rio grande do sul como alternativa para a rotação do trigo, depois 
expandiu- se no sentido Norte, alcançando os Estados do Paraná, São Paulo e Minas gerais. 

Essa expansão se deu por vários fatores, como políticas de incentivo do governo, através de 
financiamentos, ampliação do mercado consumidor e comoditização deste produto. Essa expan-
são em direção ao bioma do cerrado e da Amazônia ocorreu por este incentivo governamental, 
auxiliado pelas novas tecnologias aplicadas à agricultura, o pacote da revolução verde, a topo-
grafia da região, que auxilia na implementação da agricultura mecanizada, o valor das terras, 
a anuência de agentes públicos com relação à fiscalização e a grilagem de terras públicas e a 
fragmentação dos estabelecimentos rurais do sul do país. 

A grande questão é que esta ocupação acarretou vários questionamentos como o desmata-
mento da região, pois a ideia de progresso sempre foi associada à derrubada da vegetação 
natural, a formação de grandes latifúndios contribuiu ainda mais para a concentração fundiária 
do Brasil e a violência contra os trabalhadores e posseiros também é característica desta ocu-
pação. Este tipo de ocupação gera vários problemas sociais, pois coloca em risco a segurança 
alimentar, não promove o desenvolvimento social, pois não emprega grande contingente de mão 
de obra em sua produção, não traz o desenvolvimento local, desfavorece o pequeno agricultor, 
pois este não pode competir com os grandes produtores, pois não tem acesso a financiamen-
tos, sementes, maquinário e fertilizantes, dentre outros e não produz em escala suficiente para 
gerar lucro, além dos danos ambientais que este tipo de ocupação causa como desmatamento, 
assoreamento de córregos, compactação do solo.

Esta visão de que a natureza é um entrave para o desenvolvimento ainda se mantém em 
voga, como a discussão para as obras da rodovia Cuiabá- Santarém, que levará a produção 
de soja para o porto de Santarém, facilitando e barateando o custo da soja. Esta região está 
cada vez mais se inserindo no sistema econômico mundial e globalizado, mas a que custo? 
Estudos comprovam que as rodovias são um vetor do desmatamento e mesmo assim os gover-
nos atuais privilegiam esta opção em detrimento de outras, como a ferroviária. Esta obra bene-
ficia os produtores de soja, como Blauro Maggi, ex-governador do Estado e 
maior produtor individual de soja do mundo e como vimos, a área plan-
tada e a produtividade só aumentam , fazendo do Brasil o segundo 
maior produtor de soja do mundo.
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RESUMO: A matemática presença constante por toda a vida do ser humano, dentro e fora 
dos muros escolares, ainda busca soluções metodológicas e didática para que seus concei-
tos sejam absorvidos pelos alunos de forma mais tranquila e eficiente. A matemática ainda 
possui a imagem de “vilã” para muitos, tendo um antagonismo desnecessário. Para isso, a 
busca de novas formas de ensinar e envolver o aluno são mais do que necessárias, trazendo 
o entendimento do quanto importante é deslumbrante esse componente curricular pode ser 
na vida do aluno. Nessa busca, o jogo aparece como um importante instrumento de apren-
dizagem, pois trata-se de uma atividade prazerosa, lúdica e muito comum para qualquer in-
divíduo. Jogar faz parte da vida de qualquer ser humano, desde a mais tenra idade, seja um 
jogo simples até o mais complexo. Ao jogar o ser humano se coloca a prova, interage, busca 
superar seus desafios, trabalha em grupo, respeita regras, cria estratégias, planeja, modifi-
car situações, avalia riscos. Quando é trabalhado dentro da matemática, o jogo além de tra-
balhar todas as questões citadas acima, consegue desenvolver inúmeros conceitos dentro 
desse componente curricular de uma forma mais eficiente e significativa para o aluno, já 
que conta com dois parceiros vitais atualmente na educação: o lúdico e o desafio. Caminhos 
novos para a educação, dentro da matemática, poderão enfim colocar essa matéria no seu 
devido grau de importância e significado além dos muros escolares, em toda sua magnitude.

Palavras-chaves: Matemática;  Lúdico; Jogo.

OS JOGOS E A MATEMÁTICA: UMA DUPLA 
IMBATÍVEL!
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INTRODUÇÃO

A matemática, apesar de apresentar intensas mudanças em sua metodologia atu-
almente, ainda é caracterizada por muitos alunos como a grande vilã dentro das 
escolas, como sendo uma matéria de difícil entendimento, complexa, com ex-

tensas cargas horárias e muitas vezes pela não compreensão, tornando-se enfadonha.
 
Hoje a educação entende que todos os conceitos que os alunos apren-

dem devem ser significativos para os mesmos, devem fazer parte da sua his-
tória, estarem próximos, serem úteis dentro e principalmente fora da escola.

 
Esse estudo científico se justifica pela observação do trabalho realizado na escola, com a matemática, 

e a necessidade de uma urgente mudança metodológica, mais efetiva e significativa para os alunos.
 
Com isso, o objetivo desse trabalho é demonstrar o ensino dos conceitos perti-

nentes a matemática através da utilização dos jogos, atividade que promove pra-
zer e ludicidade ao aluno, podendo promover assim um aprendizado mais eficiente.

Como metodologia, foi realizada uma revisão bibliográfica, com a pesquisa em di-
versos autores com livros, artigos relacionados à matemática, aos jogos desde seus 
conceitos, benefícios, até sua classificação. Esse cunho científico promove o térmi-
no do senso comum, inadequado em qualquer trabalho ou pesquisa dessa natureza.

 
O jogo faz parte do ser humano desde a mais tenra idade, pois jogar além de prazero-

so e lúdico, consegue desenvolver nos seus praticantes, questões de suma importância 
em todos os âmbitos, desde o motor, passando pelo cognitivo, até no psicológico e social.
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O JOGO E O SER HUMANO

O jogo dentro da matemática surge como 
parte integrante no ser humano, em todas as 
suas formas, âmbitos, pois tem a capacidade 
de atuar como um valoroso contribuinte no 
desenvolvimento global da criança, uma vez 
que

A palavra jogar refere-se à forma de comportamento 
organizado, nem sempre espontâneo, com regras que 
determinam a duração, intensidade e final da atividade. 
Importante lembrar que o jogo sempre tem como 
resultado a vitória, o empate ou a derrota (QUEIROZ e  
MARTINS, 2002, p. 07).

 
Quando descrevemos sobre qualquer tipo 

de jogo, torna-se importante destacar que o 
mesmo, tem como características básicas: 
a espontaneidade, a naturalidade, o prazer 
e o lúdico, pontos de suma importância 
para qualquer ser humano hoje em dia, 
independente da faixa etária, condição social, 
cultural, econômica ou política.

Os jogos podem ter uma flexibilidade maior 
nas regulamentações, são exercidos com caráter 
competitivo, cooperativo ou recreativo em diversas 
situações. Assim, incluem-se entre os jogos, as 
brincadeiras regionais, os jogos de salão, de mesa, 
de tabuleiro, de rua, as brincadeiras infantis em geral 
e os jogos esportivos. (BRASIL- SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997, p. 49).

Aliada a essa série de atributos, o jogo infantil 
sempre está intimamente ligado ao prazer e ao 
divertimento.Com isso, é conceituado como 
“uma atividade de separação que possibilita o 
equilíbrio entre o mundo externo e o mundo 
interno, canalizando as energias das crianças 
e transformando em prazer as suas angústias ” 
(RODRIGUES, 2007, p. 45).

Dentro do âmbito educacional, o jogo aparece 
como elemento que contribui no aspecto afetivo 
de uma criança, já que tem a possibilidade de 
trabalhar algumas funções que serão muito 
importantes para a vida adulta da mesma, 
amparada pelas características psicológicas, 
cognitivas e físicas. Muitos consideram o jogo 

como um pré-exercício, onde por meio dele 
o indivíduo, quando criança ou em formação, 
irá amadurecer suas funções cognitivas e 
psicológicas:

O jogo representa uma série de movimentos e atos 
direcionados a um fim, ainda que inconsciente, pois a 
criança joga em busca de um objetivo determinado, não 
imitando somente os atos do adulto e nem repetindo 
sempre os atos atuais. (...). Ao ver a criança jogando 
nota-se que enquanto esta atividade está acontecendo, 
ela não se interessa no que está acontecendo ao seu 
redor nem em quem está ao seu lado, pois só o jogo 
interessa. É como se ela fizesse um recorte no mundo, 
onde comanda a ação com o poder em suas mãos. No 
momento em que a criança está jogando, acontece um 
distanciamento da realidade, que proporciona liberdade 
de criação (RODRIGUES, 2007, p.47 e 48). 

Quando pensamos em um jogo, qualquer 
que seja, outro assunto aparece de forma 
intensa e praticamente impossível de separar, 
a competição. Seja um jogo mais simples ou 
complexo, o ato de competir sempre estará 
presente, seja contra alguém, contra uma 
situação, para vencer um desafio, já que o 
mesmo também é parte integrante da vida de 
qualquer ser humano.

Compreende-se que, pautado por um objetivo, 
na competição há uma interação positiva 
dentro das partes, sendo que o jogo, pode 
promover inúmeros aprendizados aos seus 
participantes, tanto no âmbito motor, quanto no 
social e cognitivo, derrubando assim, qualquer 
sensação de conflito permissivo que se possa 
estabelecer.

 
O ser humano muitas vezes joga com o 

único objetivo de se colocar à prova, tentando 
superar seus próprios limites e adversários, e 
isso fica muito claro com as crianças.

O jogo representa para a criança o papel que o 
trabalho representa para o adulto. Como adulto se sente 
forte de suas obras, a criança sente-se crescer com as 
suas proezas lúdicas. A criança colocada à margem 
dos trabalhos reais e sociais, achar um substituto no 
jogo (CHATEAU, 1987, p.29)
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Dentro da escola, o jogo, independente do 
componente curricular, é um conteúdo muito 
requerido e querido pelos alunos, independente 
da sua forma. Pode ser um jogo simples, 
de caráter recreativo até o mais complexo e 
elaborado, repleto de regras, requerendo uma 
maior utilização de todo o acervo motor, cognitivo 
e psicológico, do seu praticante.

 
Por se tratar de um assunto extremamente amplo 

e diversificado, o jogo possui várias classificações, 
baseado na sua aplicabilidade, na sua finalidade 
e também na sua natureza. Além disso, existem 
diversas correntes relativas à questão do jogo e da 
sua necessidade ao indivíduo, não esquecendo 
as diferenças em relação à faixa etária em que 
será trabalhado.

Existem diversas correntes e seguidores, que de uma 
maneira geral, separam-se assim: para os filósofos o 
jogo representa a possibilidade de eliminar o excesso 
de energia represada e para os psicólogos é uma 
forma de infração do cotidiano e suas normas. Já os 
educadores consideram muito importante o jogo infantil 
como recurso para educar e desenvolver a criança 
(KISHIMOTO, 2000, p. 43).

Um jogo além de ensinar, também é 
considerado uma atividade que promove 
prazer no seu praticante, divertimento e o 
desenvolvimento da sua capacidade de 
expressão.

O equilíbrio entre essas funções é o objetivo do jogo 
educativo. Entretanto, o desequilíbrio provoca duas 
situações: não há mais ensino, há apenas o jogo, 
quando a função lúdica predomina ou o contrário, 
quando a função educativa elimina todo o prazer, 
restando apenas o ensino (KISHIMOTO, 2000, p. 19).

 
De acordo com Teixeira, “os jogos podem ser 

divididos em sensoriais (aqueles que ajudam a 
desenvolver apenas os sentidos), motores (aqueles 
que desenvolvem principalmente o aspecto físico) 
e de raciocínio ”(2013, p. 34).

Sua principal diferença é que os jogos sensoriais e 
de raciocínio são de pouca movimentação e de pouco 
desenvolvimento no aspecto físico/motor do aluno, 
já os motores promovem uma grande atividade das 
massas musculares, atuando no organismo em geral e 
desenvolvendo as chamadas qualidades físicas (força, 
agilidade, ritmo, flexibilidade, coordenação motora, 
velocidade, resistência e equilíbrio) e também as 
habilidades motoras de locomoção e de estabilização.

Os jogos motores podem ser recreativos ou 
desportivos. Os jogos recreativos visam o lúdico, 
proporcionando satisfação pessoal. Os jogos 
desportivos visam desde a aprendizagem de gestos 
simples do jogo, até a técnica de um esporte. (...). 
Os jogos motores apesar de terem a capacidade de 
desenvolver principalmente o aspecto físico, também 
contribuem para a melhora e o aprendizado de questões 
relativas ao aspecto cognitivo e psicológico. Portanto, 
esse é o grande segredo para que o profissional de 
educação física consiga contribuir no desenvolvimento 
do seu aluno como um todo (RODRIGUES, 2007, p. 
152-153).

Muitos autores por sua vez consideram que o 
jogo pode ter uma classificação de acordo com 
a faixa etária do indivíduo. Essa ideia se baseia 
nos conceitos relacionados a Jean Piaget, tão 
presente em qualquer estudo relacionado a 
educação e desenvolvimento do indivíduo.

Na primeira infância os jogos funcionais, os jogos 
simbólicos um pouco antes dos 3 anos, nos primeiros 
anos da escola do ensino fundamental os jogos de 
proezas e os jogos sociais, mais comuns no final da 
infância.  (RODRIGUES, 2007, p. 50). Para Piaget, a 
evolução dos jogos obedece aos estágios: jogos 
práticos (brinquedo funcional), que consiste nas 
explorações sensório-motoras; jogos simbólicos, que 
compreendem dramatizações de ações; jogos com 
regras dos 7 aos 8 anos e que constituem até a fase 
adulta (RODRIGUES, 2007, p. 52).

 
Na realidade, os chamados “jogos práticos” 

também são denominados de exercícios. 
Tornando possível o entendimento da 
importância do jogo no desenvolvimento 
da inteligência e da própria gênese do 
conhecimento.

De acordo com Piaget, temos 3 tipos de jogos: 
jogo de exercício ou prático (jogo com a finalidade 
do próprio prazer pelo seu funcionamento); o jogo 
simbólico (não tem limites funcionais, acrescentando 
um espaço onde podem haver conflitos e pode-se fazer 
de conta, aquilo que a realidade não permite) e o jogo 
de regras (é intensamente social, promovendo relações 
mais amplas, representando as coordenações sociais, 
as normas a que as pessoas se submetem para viver 
em sociedade), (FREIRE, 1994, p. 116-117).
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O jogo independente da sua classificação, 
consegue divertir e ensinar, instiga, atrai, une 
e consequentemente consegue estar presente 
nos mais variados componentes curriculares, 
como educação física (extremamente utilizado), 
artes, português, dentre outros e finalmente na 
matemática, objeto de estudo deste trabalho.

OS JOGOS NA APRENDIZAGEM DA 
MATEMÁTICA

A matemática enquanto componente 
curricular que caminha na escola desde os anos 
iniciais até os anos finais de qualquer processo 
educacional, apresenta um grau de importância 
elevado e na mesma medida, é capaz de 
produzir sensações inúmeras e antagônicas. 
Muitos veem essa matéria como a “grande vilã” 
na escola, devido a sua complexidade, além 
de um histórico no meio educacional de altos 
índices de reprovação associados à disciplina 
e a essa questão cultural, onde os estudantes 
já apresentam rejeição a essa matéria mesmo 
que ainda não tenham passado por situações 
que revelem alguma grande dificuldade com a 
mesma.

Na busca de modificar esse cenário, 
educadores e estudiosos têm pesquisado 
frequentemente sobre diferentes práticas de 
ensino, diferentes propostas pedagógicas e 
metodológicas, que possam ser utilizadas no 
ensino da própria matemática para desfazer 
esses mitos que teimam em permanecer por 
gerações. 

Com isso, percebeu-se que dentre as 
inúmeras propostas que vão surgindo, que a 
prática do ensino lúdico é de grande valia no 
processo de ensino e aprendizagem desse 
componente curricular.

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam 
situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos 
e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os significados das 
coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas 
analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e 
dar explicações (PCNs, 1998 p.35).

Esse conceito da aproximação do lúdico e da 
educação vem sendo uma premissa básica para 
qualquer processo de ensino e aprendizagem 
e uma tendência de uns anos para cá para 
os educadores. Entende-se que o lúdico é 
parte integrante da infância e adolescência de 
qualquer indivíduo, onde a própria criança se 
expressa muitas vezes através das brincadeiras, 
demonstrando suas capacidades, frustrações 
e seus sentimentos. Fica perceptível então, 
que incluir atividades como brincadeiras e 
jogos no processo educacional, na escola, na 
sala de aula irá promover muitos benefícios 
para os alunos, de forma prazerosa e 
instigante.O jogo, descrito anteriormente, pode 
ser considerado um interessante e instigante 
meio de aprendizagem, especialmente para as 
crianças, que utilizam da sua imaginação e da 
sua diversão com finalidades educativas. 

O jogo merece um lugar dentro da escola sendo 
relacionado com os conteúdos do currículo e dando 
a todos os alunos a chance de se relacionar com o 
conhecimento de uma forma mais significativa e 
prazerosa. Isso significa que o jogo escolhido deve criar 
condições para as competências e habilidades que se 
quer promover (CASTANHO, 2013, p. 40).

O jogo é, por natureza, uma atividade autotélica, 
ou seja, que não apresenta qualquer finalidade ou 
objetivo fora ou para além de si mesmo. Nesse sentido, 
é puramente lúdico, pois as crianças precisam ter a 
oportunidade de jogar pelo simples prazer de jogar, ou 
seja, como um momento de diversão e não de estudo. 
Entretanto, enquanto as crianças se divertem, jogando, 
o professor deve trabalhar observando como jogam. O 
jogo não deve ser escolhido ao acaso, mas fazer parte 
de um projeto de ensino do professor, que possui uma 
intencionalidade com essa atividade (STAREPRAVO, 
2009, p. 39).

Quando apresentado a criança, o jogo 
de início já desperta um grande interesse a 
mesma, e com isso o educador terá em mãos 
a oportunidade de fixar, reforçar as habilidades 
presentes na sua matéria. Dentro da matemática, 
as possibilidades são infinitas, permeado pela 
construção de conceitos e a memorização de 
processos, já que muitas vezes jogar acaba se 
tornando muito mais prazeroso e interessante 
para o aluno do que o lápis, o papel, o giz, a 
lousa, os exercícios para resolver e assim por 
diante.
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Jogando a criança além de poder fixar 
sua aprendizagem, terá suas atitudes e 
emoções expressadas no meio de um jogo, 
sendo de grande valia não apenas para seu 
desenvolvimento cognitivo, mais também 
psicológico e social.

Espera-se um aluno participativo, envolvido na 
atividade de ensino, concentrado, atento, que elabore 
hipóteses sobre o que interage que estabeleça 
soluções alternativas e variadas, que se organize 
segundo algumas normas e regras e, finalmente, que 
saiba comunicar o que pensa as estratégias de solução 
de seus problemas (BAUMGARTEL, 2016, p. 15).

A ludicidade de um jogo gera motivação, tendo 
o aluno como protagonista, desenvolvendo 
a sua autoconfiança, saindo da inércia tão 
presente nas aulas taxadas como tradicionais, 
na transmissão dos conteúdos. Da mesma 
forma, que o grau de dificuldade de um jogo 
pode sempre ir aumentando dependendo 
da faixa etária dos alunos, do seu nível de 
aprendizagem e de conhecimento.

Mesmo o mais simples dos jogos, como por 
exemplo, os jogos de memória, desenvolvem 
habilidades e competências que favorecem o processo 
de aprendizagem e ao longo dos anos do aluno, as 
dificuldades relacionadas aos jogos tendem a ir 
aumentando (BAUMGARTEL, 2016, p. 18).

Os educadores precisam sempre serem 
extremamente criativos na busca de meios que 
sejam capazes de desenvolver seus educandos, 
onde pensar, refletir, criar estratégias e soluções 
para um problema é primordial em um jogo e 
bem como, em qualquer aprendizagem:

Temos que reconhecer que a Matemática tem sido 
considerada, em demasia, como uma matéria detestada 
pela maioria dos alunos, ou como uma área que só pode 
ser bem compreendida por uma minoria dos mesmos. 
Desde que um aluno passe a temer a Matemática, 
começa esse ciclo crescente e vicioso, de ansiedade 
Matemática e de deficiência no seu aprendizado. Não 
é mais compreensível presenciarmos professores 
que parecem sentir prazer em dar à Matemática uma 
impressão de algo difícil de ser entendido (VITTI, 1996, 
p.26).

 
 

Na álgebra por exemplo, dentro da matemática, 
há uma dicotomia que deve ser suplantada de 
forma urgente, para que a matemática deixe de 
ser caracterizada por muitos como complexa e 
enfadonha, onde haja o entendimento da sua 
importância e capacidade de utilização no dia 
a dia.   

O algebrismo define-se como um conjunto de teorias 
complexas, com problemas complicados e cálculos 
numéricos trabalhosos; questões que estão fora dos 
objetivos reais da Matemática e do contexto social dos 
alunos.Quando o professor de matemática é algebrista, 
distancia-se da realidade e se preocupa basicamente 
em transformar a matemática em um conflito para seus 
alunos (FRAGOSO, 2001, p. 45).

 
Infelizmente ainda nos deparamos com 

muitos professores resistentes a mudanças e 
entender que a matemática necessita ser vista 
pelos alunos de forma diferente e que isso só 
pode acontecer quando os mesmos adotarem 
uma postura diferente em relação ao ensino da 
matéria ministrada está ainda longe para esses 
educadores. Com isso, a matemática continua 
sendo temida e até detestada por muitos 
alunos.

O lúdico é essencial para o desenvolvimento 
de qualquer criança. É no brincar e no jogar 
que essa criança tem a possibilidade de 
expressar suas ideias e emoções. O jogo tem a 
capacidade de proporcionar o desenvolvimento 
de diferentes habilidades.

Das situações acadêmicas, provavelmente a mais 
produtiva é a que envolve o jogo, quer na aprendizagem 
de noções, quer como meios de favorecer os processos 
que intervêm no ato de aprender e não se ignora o 
aspecto afetivo que, por sua vez, se encontra implícito 
no próprio ato de jogar, uma vez que o elemento mais 
importante é o envolvimento do indivíduo que brinca. 
Pode-se dizer, com base nas características que 
definem os jogos de regra, o aspecto afetivo manifesta-
se na liberdade da sua prática, prática essa inserida 
num sistema que a define por meio de regras, o que 
é, no entanto, aceito espontaneamente. Impõe-se um 
desafio, uma tarefa, uma dúvida, entretanto é o próprio 
sujeito quem impõe a si mesmo resolvê-los (DA SILVA, 
2004, p.3). 
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Ao jogar, o aluno é constantemente desafiado, 
tendo que enfrentar inúmeros desafios, 
superando suas dificuldades diante de si e dos 
outros, trabalhando em equipe, compartilhando 
ideias, estratégias e sentimentos.

Assim, jogar é estar interessado, não pode ser uma 
imposição, é um desejo. O sujeito quer participar do 
desafio, da tarefa. Perder ou ganhar no jogo é mais 
importante para ele mesmo do que como membro de 
um grupo. Isto porque é o próprio jogador que se lança 
desafios, desejando provar seu poder e sua força mais 
para si mesmo que para os outros (DA SILVA, 2004, 
p.3).  

Dentro da escola o jogo pode ter espaço, 
com o desenvolvimento através do lúdico, em 
especial nesse trabalho, relacionado ao jogo 
nas práticas do ensino da matemática. O jogo 
promove a capacidade do desenvolvimento 
de alguns conhecimentos e aprendizagens, 
além do estímulo à interação entre os seus 
participantes. Todos os saberes pertencentes 
aos participantes são úteis e consequentemente 
valorizados através de um jogo, para a resolução 
de problemas e transposição de desafios.

O jogo também pode ser utilizado para aqueles 
alunos que possuem alguma dificuldade 
de aprendizagem, pois possui propostas 
diferenciadas, elencando possibilidades e 
potencialidades desses alunos, favorecendo 
no seu desenvolvimento e na aquisição dos 
conceitos.

Mesmo que o componente curricular, como 
a matemática, tenha uma imagem de ser 
complexa e difícil, através de um jogo poderá 
haver essa descaracterização, sendo o 
mesmo considerado uma nova possibilidade 
pedagógica que favoreça a aprendizagem.

Por meio de atividades com jogos, os alunos vão 
adquirindo autoconfiança é incentivada a questionar 
e corrigir suas ações, analisar e comparar pontos de 
vista, organizar e cuidar dos materiais utilizados. Outro 
motivo que justifica valorizar a participação do sujeito na 
construção do seu próprio saber é a possibilidade de 
desenvolver seu raciocínio. Os jogos são instrumentos 
para exercitar e estimular um agir-pensar com lógica 
e critério, condições para jogar bem e ter um bom 
desempenho escolar. Particularmente, a participação em 
jogos de grupo permite conquista cognitiva, emocional, 
moral e social para o estudante, uma vez que poderão 
agir como produtores de seu conhecimento, tomando 
decisões e resolvendo problemas, o que consiste 

um estímulo para o desenvolvimento da competência 
matemática e a formação de verdadeiros cidadãos (DA 
SILVA, 2004, p. 3).

“O aluno tende a aprimorar também outras 
áreas do conhecimento, acessando funções 
específicas que servirão não somente para 
sua vida estudantil como para sua vida futura 
enquanto cidadão” (DA SILVA,, 2004, P. 67).

Esse conceito é pertinente dentro de uma 
educação atual, que visa a formação de um 
indivíduo crítico, global e emancipado. Um 
indivíduo que sabe que a vida é uma competição 
e que saber ganhar ou perder faz parte do jogo 
e da própria vida. 

Mesmo que no momento dos jogos surja à competição, 
a mesma não deve ser vista como algo bom ou ruim, 
mas sim utilizar-se desse momento para observar como 
o aluno lida com o ganho ou a perda, uma vez que se 
trata de uma ação onde duas ou mais pessoas desejam 
a mesma coisa (DA SILVA, 2004, p. 29).

Essa capacidade de resolver problemas é 
constante na matemática, já que as situações 
problema aparecem de vária formas, também 
dentro dos jogos pois se trata de uma situação 
em que as mudanças ocorrem o tempo todo e 
a cada etapa do mesmo torna-se necessário 
uma reavaliação da situação atual na busca 
de estratégias adequadas. Os jogos acabam 
sendo uma eficiente maneira de apresentar 
problemas aos alunos, propiciando a simulação 
de situações que vão exigir soluções imediatas, 
treinando também o planejamento das ações. 
O aluno é obrigado a elaborar estratégias junto 
com esse planejamento das ações, sempre 
levando em conta as suas consequências 
em relação as próximas etapas desse jogo 
(MAROSTEGAN, 2004).

Parte integrante dos PCNs de matemática, com 
os jogos os alunos desenvolvem a habilidade 
de pensar em diversas possibilidades para a 
resolução de determinadas situações. A criação 
dessas hipóteses, e posteriormente, tentativas 
são planejadas e pensadas, levando em conta o 
risco do erro e do acerto.Todas essas questões 
sociais, cognitivas, psicológicas, mentais que 
o jogo oferece ao aluno dentro da matemática 
não pode jamais ser deixado de lado e suas 
formas de uso são inúmeras.
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OS JOGOS NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA: APLICABILIDADE
 
São inúmeros os exemplos de jogos dentro da 

matemática, que poder ser elaborados em sala 
de aula e muitos deles não necessitam de uma 
gama de materiais complexos e dispendiosos. 
Muitos podem ser construídos pelos próprios 
alunos, favorecendo também em outros 
aspectos relacionados ao desenvolvimento 
dos mesmos (MAROSTEGAN, 2004).

Dependendo do jogo, a bagagem informativa 
é sumariamente maior, além dos requisitos 
sensoriais que podem ser multiplicados 
fazendo com que a atenção e o interesse 
do aluno estejam garantidos durante toda a 
atividade, promovendo assim uma assimilação 
dos conteúdos e facilitando todo o processo 
de ensino e de aprendizagem. Os alunos 
apresentam uma complexa aprendizagem 
de habilidades, onde modificam sua 
agressividade em outras relações criativas, 
desenvolvendo sua imaginação, interagindo e 
socializando, melhorando seu vocabulário e 
sua independência (MAROSTEGAN, 2004).

Em sala de aula, durante as aulas de 
matemática existe uma série de jogos que 
podem ser utilizados, baseados na sua tipologia, 
que vai desde o RPG, passando pelos jogos 
lógicos, os estratégicos, os de aventura, de 
regras, os simbólicos e os sensórios motores.

No RPG (Role-playing game), o jogador controla 
um personagem no ambiente virtual do jogo. Dessa 
maneira, a construção do jogo se dá a partir da interação 
entre os usuários, proporcionando uma dinâmica na 
composição da história, onde os níveis de dificuldade 
se constroem na competição (MAROSTEGAN, 2004, p. 
36).

O RPG é um jogo extremamente praticado 
por muitos adolescentes, unindo a tecnologia, 
tão comum a essa faixa etária, obrigando os 
seus usuários a terem que elaborar inúmeras 
estratégias para passar pelos desafios 
propostos no jogo. Além desse tipo de jogo, 
temos os jogos lógicos que aumentam a 
interatividade, estipulando limites de espaço 
e tempo para que o jogador cumpra a tarefa 
determinada:

Existem os jogos estratégicos que é focado na 
habilidade do jogador com negócios, administração 
e/ou construção de alguma coisa. Esse tipo de 
jogo é bastante útil para praticar os conhecimentos 
apreendidos em sala de aula. Os jogos de ação, 
onde os jogadores podem desenvolver sua estrutura 
psicomotora, coordenação, pensamento rápido, 
reflexos e capacidade de decisão e ação frente a 
uma situação inesperada. Os jogos de aventura, onde 
esses jogos constroem um ambiente bastante lúdico, 
onde o jogador é estimulado pela descoberta de novos 
lugares, auxiliando as crianças no controle da reação a 
elementos inesperados (MAROSTEGAN, 2004, p. 37).

Nos jogos de regras, mais especificamente 
dentro dos conceitos da matemática, temos 
damas, xadrez, os chamados jogos de tabuleiro, 
que desenvolvem a capacidade de concentração, 
planejamento, lógica, de elencar hipóteses, além 
de através das regras demonstrar os limites 
entre o certo e o errado, o que faz com que as 
crianças progridem em seus relacionamentos 
afetivos e sociais, respeitando deveres:

Os jogos simbólicos que são iniciados entre os 2 
e 6 anos de idade, e que constituem um meio usado 
pelas crianças para expressar seus desejos, angústias, 
medos, fantasias e brincar de brincadeiras que envolvam 
sua realidade.  Os jogos sensório-motor que são 
iniciados entre 0 e 2 anos de idade e dão à criança 
condições de ter noção sobre espaço, seu próprio corpo, 
perceber limitações, movimentos e controle próprio 
(MAROSTEGAN, 2004, p. 37).

Todos os jogos são de grande valia dentro do 
âmbito escolar, mais especificamente dentro da 
matemática; jogos de trilha que vão do mais simples 
(auxiliando no reconhecimento dos numerais e das 
direções) até os mais complexos com operações 
matemáticas; o bingo que pode seguir a mesma 
linha da trilha; o resta um, o próprio xadrez e a dama, 
já citados anteriormente nesse estudo científico. 

Até os jogos psicomotores, com a organização dos 
jogos de estafetas, onde dividimos a sala em filas, 
eles correm até um determinado lugar, resolvem uma 
operação matemática e voltam são de grande valia, 
pois tiram as crianças da sala de aula, promovem 
as mesmas um ambiente mais livre que pode ser a 
quadra ou o pátio, trazendo a movimentação que é 
outro grande prazer para o indivíduo. A quantidade 
de jogos existente é ilimitada, assim como a 
possibilidade de elaboração do material utilizado 
pelos próprios alunos ser facilmente possível de ser 
realizado. Cabe a cada professor estar consciente e 
propenso a sua utilização, focado nos seus objetivos 
e sem amarras a sua criatividade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer contas, conhecer os números e as formas, incutir a lógica em seu pensamento, resolver 
problemas são ações que permeiam o ensino da matemática desde o início do ensino funda-
mental, e vão acompanhar o aluno, tendo cada vez maior o grau de complexidade e de desafios 
a serem vencidos. Pensando dessa forma, entendemos toda a magnitude, beleza e importância 
que a matemática tem na vida do indivíduo dentro e fora da escola.

Os professores buscam de forma incessante a alfabetização, a capacidade leitora e escritora 
dos seus alunos, para que os mesmos se desenvolvam de forma crítica, emancipada, com capa-
cidade de interpretação e de argumentação. O mesmo caminho segue a matemática, na busca 
constante de ser significativa para o aluno, de ser útil fora da escola, de estimular o desenvol-
vimento da capacidade lógica, da concentração, da antecipação, da solução de problemas, no 
mundo onde os números e as formas estão em toda a parte.

Vimos no transcorrer desse estudo científico que toda a aprendizagem deve ser significativa 
para o aluno, instigante e prazerosa. A partir daí se estabeleceu o objetivo deste trabalho, a partir 
do uso dos jogos para a aprendizagem dos conceitos existentes dentro da matemática.

Jogar é inerente ao ser humano, desde a mais tenra idade, mesmo de forma simples, pois 
possui dois requisitos primordiais a qualquer um: a ludicidade e a capacidade de transpor de-
safios. Com o avançar da idade, os jogos vão se tornando mais complexos, mais elaborados, 
requisitando um maior repertório cognitivo, social, psicológico e motor. 

Ao jogar o aluno desenvolve inúmeras capacidades e potencialidades que outras atividades, 
quando o mesmo está sentado em uma cadeira, debruçado na carteira escolar, afundado em 
livros ou cópias da lousa, não seriam capazes. Superar obstáculos, trabalhar em grupo, elencar 
hipóteses, interagir, criar estratégias, mudar de rumo, trabalhar com a vitória e com a derrota 
são requisitos mais do que necessários para a existência de qualquer indivíduo em sociedade. 

Dentro da matemática, o professor terá em mãos um instrumento metodológico que poderá 
desenvolver nos alunos os conceitos relacionados a sua área, que vão desde o conhecimento 
dos números e das formas, as operações básicas, até as equações e os conteúdos mais ela-
borados. Tudo depende de como o professor irá elaborar esses jogos e os objetivos a serem 
alcançados. Além dessas questões específicas, o jogo dentro da matemática promove de forma 
lúdica e prazerosa, o desenvolvimento da concentração, atenção, lógica, antecipação, tão im-
portante não apenas para esse componente curricular mais também para tudo que rege a vida 
de uma pessoa.

Os jogos necessitam de planejamento e entendimento prévio, contudo não podem ser consi-
derados como algo impossível de serem realizados. Com a devida organização e entendimento, 
os mesmos são capazes de promover inúmeros benefícios e aprendizados aos alunos, também 
para aqueles com dificuldade de aprendizagem, pois nesse ambiente menos tradicional e fe-
chado, os mesmos conseguem expor não apenas suas dificuldades, mais também suas po-
tencialidades, criando assim outros mecanismos de aprendizagem.A educa-
ção, a matemática necessita de novas metodologias, de novas didáticas, 
de novas cabeças, para que seu real significado esteja enraizado em 
cada aluno.
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RESUMO: A desordem genética que causa deficiência mental em graus variados é conhecida 
como síndrome de Down. O quadro clínico das pessoas com esta síndrome é conhecido por 
suas características fenotípicas, um dos fatores que auxiliam no diagnóstico precoce da sín-
drome. A família tem uma enorme importância na inserção adequada da criança no contexto 
sociocultural, incluindo o início da fase escolar. Nesse ambiente, é ideal que a família esteja 
engajada com os professores e outros profissionais da escola para que a criança se sinta inclu-
ída em todos os espaços e atividades escolares. Muitos estudiosos constataram que pessoas 
com síndrome de Down têm oportunidade de desenvolver suas potencialidades em diversas 
áreas do conhecimento, porém, muitos estudos ainda são necessários para esclarecer e tornar 
eficientes os profissionais da saúde e educação na garantia de qualidade de vida dessas pes-
soas. Este trabalho tem como objetivo compreender algumas características da síndrome de 
Down bem como descrever o atendimento na escola, das crianças com esta síndrome. A me-
todologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, realizada em sites especializados em pesquisas 
acadêmicas, bem como leitura de obras de autores renomados que já escreveram sobre o tema 
em questão. Dessa forma, espera-se que esta pesquisa possa auxiliar professores e profissio-
nais que trabalham com crianças ou adultos com síndrome de Down a ampliar seus estudos 
sobre o tema e encontrar novas atividades que possam auxiliar no desenvolvimento deles.

Palavras-chaves: Síndrome de Down; Família; Escola; Inclusão.

A CRIANÇA COM A SÍNDROME DE DOWN: 
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO
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INTRODUÇÃO

De acordo com John Langdon Down (1866), a Síndrome de Down é a forma orgânica mais 
comum de retardamento mental. Por muitos anos a Síndrome de Down também foi expres-
sa por meio dos termos mongol, mongoloide e mongolismo, pela semelhança existente 

entre as crianças portadoras de síndrome e os mongóis. Porém, hoje sabemos que o uso desta 
terminologia, além de incorreta, pode comprometer o potencial para a aceitação social dessas 
crianças, e, por isso, caiu praticamente em desuso entre os profissionais que trabalham nessa área.

Assim sendo, conhecer a forma de relacionamento existente entre os membros 
da família e a pessoa com Síndrome de Down desde o início da vida, pode contri-
buir para uma melhor exploração do trabalho de estímulo, educação e profissionali-
zação não só com o objetivo de aquisição de habilidades ou da conquista de marcos im-
portantes do desenvolvimento, mas também favorecer a ligação afetiva entre família e a 
pessoa que tem a Síndrome, com isso ampliando sua possibilidade de participação social.

Este trabalho objetiva compreender algumas características da síndrome de Down bem 
como descrever como é o atendimento das crianças com esta síndrome na escola.  Este es-
tudo tem início com o tema: Os problemas enfrentados pelos deficientes da antiguidade a 
Idade Média; a seguir será abordada: A definição da síndrome de Down e finaliza a pesqui-
sa com o tópico: A criança com síndrome de Down e a escola. Sendo assim, espera-se que 
este breve estudo possa auxiliar pais e profissionais da educação a ampliar ou desenvolver 
atividades que incluam as crianças com a síndrome de Down durante a sua trajetória escolar. 
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OS PROBLEMAS ENFRENTADOS 
PELOS DEFICIENTES DA 
ANTIGUIDADE À IDADE MÉDIA

Assim é sublinhada a história, pelo abuso, 
segregação, maus tratos, aniquilamento e 
desamparo das pessoas com deficiência. 
Fazendo uma retrospecção na história dos 
deficientes, conseguimos voltar à sociedade 
escravista, grega e romana nas quais existia 
uma supervalorização do corpo perfeito, 
desprezando ou afastando a criança em caso 
de deficiência, sendo essa conduta apoiada 
por lei.

Em Atenas, Platão declara: “[...] no que 
concerne aos que receberam corpo mal 
organizado, deixa-os morrer (...) Quanto às 
crianças doentes e as que sofrerem qualquer 
deformidade, serão levadas como convém, 
a paradeiro desconhecido e secreto”. Para 
Aristóteles a deficiência: “[...] Quanto a saber 
quais as crianças que se deve abandonar ou 
educar, deve haver uma lei que proíba alimentar 
toda a criança disforme” (CARVALHO, ROCHA 
e SILVA, 2006, p.22).

Em Roma, Cícero declara que respaldados 
pelas Leis das Dozes Tábuas o pai que 
possuísse um filho monstruoso deveria matá-
lo no instante que ele nascesse e que para as 
crianças nascidas imperfeitas “a morte é um 
refúgio seguro”. Sêneca também fala sobre a 
morte dessas crianças certificando que: “[...] 
os homens necessitam tomar certas atitudes 
que devem ser encaradas com naturalidade 
[...]” e ainda “[...] se nascerem defeituosos 
e monstruosos, afogamo-los; não devido ao 
ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas 
inúteis das saudáveis” (CARVALHO, ROCHA e 
SILVA, 2006, p.23).

No final da antiguidade, ocorreu um modelo de 
institucionalização, salvaguardado pela igreja 
católica e investigada na Idade Média, em que 
os indivíduos com deficiência eram afastados 
da coexistência social e aprisionadas em 
hospitais, asilos ou hospícios em companhia de 

doentes ou agonizantes. Mesmo existindo esses 
ambientes de aprisionamento, a sociedade não 
possuía meios eficazes para executar o auxílio 
a todos os deficientes, sobrevivendo muitos 
deles na miséria. Para Carvalho, Rocha e Silva 
(2006), já no fim da Idade Média:

Esse modelo místico ao final da Idade 
Média, perdeu força e o teocentrismo foi 
dando espaço ao antropocentrismo. Vygotsky 
define os estudos convencionais acerca da 
deficiência no cenário científico, entendendo-a 
como algo estritamente biológico e, por isso, 
sem condição de mudança.

Desta forma, Vygotsky e seus companheiros 
empreendem pesquisas possuindo como guia 
a materialidade histórica e complementam que 
a deficiência tem origens orgânicas, mas, é o 
convívio social que estabelece as capacidades 
de progresso. O método de desenvolvimento de 
todos os indivíduos é similar, o que necessita 
ser identificado são as formas para que este 
processo ocorra. Assim:

[...] uma das principais contribuições nesse sentido 
tem sido oferecida pela psicologia soviética ou histórico-
cultural a qual propõe a abordagem sócio psicológica 
afirmando que os princípios para o desenvolvimento 
das pessoas com deficiência são os mesmos aplicados 
aos demais seres humanos (CARVALHO, ROCHA e 

SILVA, 2006, p.16).

[...] a pessoa com deficiência era vista sob 
aspecto místico. Ela poderia ser considerada 
como resultado da ação de forças demoníacas, 
como um castigo para pagamento de pecados 
seus ou de seus antepassados para que se 
manifestassem as obras de Deus (CARVALHO, 
ROCHA e SILVA, 2006, p.30).
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Muitos pesquisadores se fundamentam nesta 
abordagem e veem a intervenção das pessoas 
que coabitam com a criança com deficiência 
e, na escola, os educadores, os alunos, enfim, 
toda equipe de profissionais da educação, 
como agentes pelo seu progresso. Conforme 
Leontiev:

A criança não nasce com órgãos aptos a realizar de 
repente as funções que são produto do desenvolvimento 
histórico dos homens e se desenvolvem no decurso da 
vida pela aquisição da experiência histórica. Os órgãos 
desta função são sistemas cerebrais funcionais [...] 
que se formam no decurso do processo específico da 
apropriação [...] a sua formação não se faz da mesma 
maneira em todas as crianças; segundo o modo como 
se processa o seu desenvolvimento, as condições 
em que ela se faz, podem ser formadas de maneira 
inadequada ou não se formar mesmo [...] (LEONTIEV 

apud GUHUR, 2000, p.82).

Foi graças ao esforço da sociedade moderna 
que as primeiras instituições habilitadas de 
educação para deficientes são desenvolvidas. 
Os primeiros movimentos a respeito do 
atendimento educacional aos deficientes 
ocorreram na Europa e posteriormente, foram 
se ampliando, sendo direcionados aos Estados 
Unidos, Canadá e sucessivamente a outros 
países inclusive o Brasil.

DEFININDO A SÍNDROME DE DOWN 

A Síndrome de Down é uma circunstância 
resultante de uma deformação cromossômica 
no par 21, também definida como trissomia 
do 21. Conforme, Assumpção (1990 apud 
MARTINS, 2011, p.16) “[...] É considerada 
a patologia mais frequente, associada a 
deficiência intelectual, sendo responsável por 
cerca de 18% a 20% dos casos de déficits 
intelectuais existentes”.

A Síndrome está concatenada a incapacidade 
intelectual, devido ao excedente de elemento 
genético resultante de um cromossomo a mais 
no par 21, transportando para a criança uma 
deficiência na atividade intelectual. (PUESCHEL, 
1993). Contudo, pesquisas atestam que não 
absolutamente seja o cromossomo extra 

inteiro o culpado pelo mau desempenho do 
organismo, que provoca graves distúrbios 
constatados em crianças com Síndrome de 
Down, mas sim, parte do braço longo deste 
segmento (PUESCHEL, 1993).

De acordo com Martins (2011, p.27), “A 
deficiência intelectual não se constitui em um 
grupo homogêneo, mas em um complexo 
conjunto de síndrome [...], decorrentes de 
fatores pré-natais (genético e congênitos), 
perinatais e pós-natais”.

As razões pré-natais são aquelas processadas 
desde a fecundação da criança, e deve ter 
origem na mãe, no pai ou no decurso da 
primeira divisão celular (MARTINS, 2011; 
PUESCHEL, 1993).

Uma criança ao ser gerada, regularmente, 
recebe 23 pares de cromossomos do pai e 
23 pares de cromossomos da mãe, que levam 
o material genético (genes) que conferirão 
traços as particularidades físicas, orgânicas, 
emocionais e intelectuais. Esta união ocorre 
com o encontro do espermatozóide com o 
óvulo, gerando daí a primeira célula chamada 
de célula-ovo, futuro embrião. Esta célula inicia, 
então, a sua divisão e a sua multiplicação, 
gerando novas células semelhantes entre 
si, em um recurso biológico definido mitose. 
(MARTINS, 2008; MUSTACCHI in WERNECK, 
1985; PUESCHEL, 1993).

Essa divisão e multiplicação celular é 
essencial para o bom crescimento deste novo 
ser. Entretanto, quando acontecem falhas ou 
modificações genéticas no decorrer desta 
divisão e multiplicação celular, convertem-se 
em prejuízos sérios para o novo ser, como 
o progresso de síndromes ou de alguma 
deformação, e, até mesmo, em alguns casos, ao 
aborto espontâneo dos fetos. Como a Síndrome 
de Down é resultado de uma imperfeição 
genética, não pode ser classificada como uma 
disfunção e os prováveis agentes biológicos 
ainda são ignorados pela ciência. Algumas 
pesquisas se reportam a condições ambientais 
ou exógenos e a condições endógenos, como 
um dos prováveis motivos a idade materna 
(MARTINS, 2008; VOIVODIC, 2004).



45

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

Análises indicam que o risco de uma mulher 
gerar um filho com Síndrome de Down dobra 
a cada dois anos e meio, após os 35 anos 
de idade. A ocorrência é de cerca de 1 em 
200 a 1 em 300 nascidos vivos (PUESCHEL, 
1993). A idade materna é apontada como 
um motivo favorável à gestação de uma 
criança com Síndrome de Down, relacionado 
ao envelhecimento de seus óvulos (células 
germinativas femininas), que acompanham a 
idade da mulher, conforme expõe Schwartzman 
(2003):

[...] A razão pela qual as mulheres mais velhas 
apresentam risco maior de terem filhos trissômicos 
se prende, possivelmente, ao fato de que seus óvulos 
envelhecem com elas, pois a mulher já nasce com 
todos os óvulos nos ovários. Desta forma, os óvulos de 
uma mulher de 45 anos são mais velhos do que os de 
uma de 20 anos[...]  (SCHWARTZMAN, 2003, p.20-21).

A identificação da Síndrome de Down pode 
acontecer ainda na fase de pré-natal, e depois 
o nascimento do bebê ou por meio de um 
acompanhamento genético com os pais ou com 
a própria criança. Este último é classificado a 
identificação decisiva da Síndrome de Down e 
é efetuado por meio de um acompanhamento 
genético com os pais também pela análise 
do cariótipo de ambos. O exame concluído 
é definido como cariograma, em que são 
pesquisadas as células cromossômicas dos 
pais ou da criança, através de tipos de sangue 
ou de tipos da placenta. Segundo Mustacchi 
(in WERNECK, op. cit, p.74):

Os cromossomos são, então, fotografados, 
recortados e colados com seus pares organizados de 
lado a lado, por ordem de tamanho, do maior para o 
menor. Estes pares são numerados de 1 a 22, sendo 
que o par de cromossomos sexuais recebe as letras 
XX, no caso das mulheres e, XY, quando se trata de 
homem. A esta arrumação dos cromossomos dá-se o 
nome de cariograma, que é determinado pelo cariótipo 
montado. Os cromossomos são, ainda, separados em 
sete grupos de letras A, B, C, D, E, F e G. Existem 
duas técnicas usadas na leitura desses cromossomos 
recortados. Uma delas apenas os conta, analisando 
tamanho e forma. A outra, mais sofisticada, é conhecida 
como de bandeamento. Permite uma verificação bem 
detalhada de cada par de cromossomos, analisando 
alguns dos setores em que se dividem (são as bandas), 

(MUSTACCHI in WERNECK,1995 op. cit, p.74).

As particularidades físicas oriundas da 
Síndrome de Down não impedem que elas se 
aperfeiçoem ou estudem, e, não prejudicam a 
sua saúde, a não ser em situações de problemas 
cardíacos, que precisam de uma ação cirúrgica. 
Algumas dessas particularidades físicas podem 
complicar o progresso, deixando-o mais lento, 
mas cada criança tem o seu próprio tempo e 
ritmo de evolução. Os profissionais, tanto da 
área da saúde, quanto a educação, necessita 
ter entendimento sobre a Síndrome de Down e 
conhecer quais projetos devem ser produzido 
por aquela criança em particular, já que um plano 
de motivação fundamental e ação pedagógica 
atuará de forma distinta e para cada criança, 
embora elas possuam em comum os conceitos 
próprios à aludida síndrome. As crianças com 
síndrome de Down não são todas idênticas, 
mostrando contrastes na sua personalidade, na 
sua conduta, no seu progresso como qualquer 
outra pessoa. A relevância de uma estimativa 
apropriada ajuda os pais e os familiares, a 
crerem nas capacidades de progresso de 
seus filhos e comecem a investir na evolução 
deles e no avanço de sua independência, na 
educação e profissionalização, obedecendo os 
seus próprios desejos e limitações. De acordo 
com Martins (2008):

O programa de atendimento a essas crianças 
objetiva desenvolver as áreas sensório-
perceptiva, motora, cognitiva, social, de 
comunicação e de aquisição de hábitos da vida 
diária. As tarefas devem ser bem planejadas, 
diversificadas, realizadas de forma sistêmica, 
mas, ao mesmo tempo, natural e prazerosa 
para a criança. É importante que sejam feitas 
num ambiente em que exista calor humano 
e estímulos (porém sem excesso para não 
desviar atenção da criança das atividades), 
bem como que sejam de fácil aplicação e 
passíveis de repetição no lar pelos familiares. 
(MARTINS, 2008, p.60).
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Assim, as crianças com Síndrome de Down 
precisam ser incentivadas desde a menoridade, 
em espaços aconchegantes e por profissionais 
habilitados e estas dinâmicas precisam ser 
extensivas aos familiares, pois cada criança tem 
suas próprias deficiências de progresso e de 
aprendizagem. Esses projetos de atendimento 
irão desenvolver exercícios que produzam a 
emulação cognitiva, motora, a estimulação tátil, 
unida a estimulação auditiva e visual. Conforme 
Zausmer (in PUESCHEL, 1993, p.120), “[...] 
experiências precoces agradáveis deixam uma 
impressão favorável e podem contribuir para o 
bem-estar físico e emocional futuro da criança”.

A CRIANÇA COM SÍNDROME DE 
DOWN E A ESCOLA

Uma família, que inicia a trabalhar desde a 
mais tenra idade com seu filho à independência 
e a autonomia, permitirá que esta criança 
não sinta tanto bloqueio em sua aclimatação 
neste novo ambiente. Na escola, a criança 
irá experienciar outras situações que não 
existiram na vida familiar, precisará aprender 
a conviver com as decepções e conquistas, 
terá que aprender com seus próprios erros e 
celebrar seus acertos, a identificar seu lugar 
nesta escola, ao se possibilitar ser ouvido, 
percebido e devendo estar desempenhando 
as mesmas dinâmicas que seus colegas, 
compreendendo ele mesmo a obedecer seus 
limites e oportunidades e sendo estimulado 
neste sentido pelo orientador, ao proporcionar 
exercícios que todos consigam se envolver, 
mas observando as particularidades de cada 
um.

Assim, os pais ao participarem da vida 
escolar de seu filho no que diz respeito a 
sua aprendizagem, devem colaborar com 
os educadores nas dinâmicas referentes 
as matérias que seu filho possa ter grandes 
reveses, para isso é essencial o educador 
instruir este pai e mãe como atuar, mesmo 
estes não possuindo o saber acadêmico 
indispensável para tal.

Segundo Martins (2008):
As famílias podem ser orientadas para se tornarem 

excelentes auxiliares no processo de ensino de leitura, 
pois – a partir de casa, de maneira prática – podem 
começar associar nomes, objetos e situações da 
vivência cotidiana da criança (exs. nomes, nomes de 
pessoas da família, de objetos, de animais etc.), a 
palavras escritas, dando-lhes uma noção efetiva de que 
tudo está à sua volta tem nome. É importante também 
que leiam para elas histórias, que a estimulem a 
inventar, contar, dramatizar histórias, enfim, oferecendo-
lhes ambiente afetivo, estimulante e criativo, porém sem 
perder a naturalidade existente no lar (MARTINS, 2008, 

p.165).

O método de inserção escolar de alunos com 
incapacidade é uma verdade cada vez mais 
corrente nos institutos de ensino do nosso país, 
quer sejam públicas ou privadas. Em decurso 
disso, um dos maiores obstáculos recentes da 
escola é o de proporcionar práticas instrutivas 
que, de fato, possibilitem a inserção escolar 
de maneira apropriada e com conquista para 
todos os alunos, independentemente de suas 
distinções de ordem socioeconômica, cultural, 
linguística, gênero, etnia e de possuir algum 
tipo de deficiência.

A educação é um direito inegável e 
incontestável a todos, sem qualquer tipo de 
diferenciação pela Constituição Federal de 
1988, conforme destaca seu artigo 205:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988).

Mesmo se tratando de um direito de todos e 
responsabilidade do Estado e da família, por 
muito tempo, foi vetado aos indivíduos com 
má-formação. Estas, recebiam  assistência 
distinguida dos demais, em núcleos 
desenvolvidas para estas finalidades e muitos 
foram até mesmo excluídos deste atendimento, 
já que as famílias, por não admitirem a 
deficiência de seus filhos, especialmente os  
com incapacidade intelectual, os conservava 
isolados em casa ou institutos qualificados, o 
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que amplificou ainda mais o afastamento social 
destes indivíduos. Por muito tempo o indivíduo 
com deformação intelectual foi cuidado como 
doente mental, sendo observado, portanto, 
como um indivíduo não educável. Para Martins, 

[...] criança com esse tipo de deficiência já foi 
chamada, na sociedade e até mesmo nos meios 
acadêmicos, por várias denominações atualmente tidas 
como pejorativas, errôneas, entre as quais podemos 
citar: oligofrênica; cretina; imbecil; idiota; débil; criança 
subnormal; criança mentalmente anormal; mongoloide; 
[...] criança com déficit intelectual; criança especial, 
entre outras (MARTINS, 2011, p.27).

Como estes indivíduos com incapacidade 
intelectual permaneceram separadas por tanto 
tempo das escolas regulares, a ação em prol 
da inserção escolar tem motivado muitos 
professores a se perguntarem se não seria mais 
acertado que continuassem sendo acolhidas 
em escolas específicas. Isto tem provocado 
oposição por parte de alguns educadores, 
já que muitos creem que, na escola comum, 
esses estudantes não conseguirão aprender, 
que a inserção escolar auxiliará somente para a 
sua socialização.De acordo com a Declaração 
de Salamanca (apud MARTINS, 2008, p.27), 

Todas as crianças, sempre que possível, devem 
aprender juntas, independentemente das suas 
dificuldades e diferenças. As escolas integradoras 
devem reconhecer as diferentes necessidades de seus 
alunos e a elas atender; adaptar-se aos diferentes estilos 
e ritmos de aprendizagem das crianças e assegurar 
um ensino de qualidade por meio de um adequado 
programa de estudos, de boa organização escolar, 
criteriosa utilização dos recursos e entrosamento com 
suas comunidades. Deveria ser, de fato, uma contínua 
prestação de serviços e de ajuda para atender às 
contínuas necessidades especiais que surgem na 

escola  (SALAMANCA apud MARTINS, 2008, p.27).

É necessário, para que a escola se encontre 
em condições de amparar estes estudantes, 
que os recursos de ensino garantam em 
seus documentos e regulamentos a execução 
dessa técnica inclusiva, bem como asseverar 
aos educadores uma instrução apropriada e 
meios viáveis de promover essa assistência, 
viabilizando a esses alunos mecanismos 
que possibilite atender às carências e 
particularidades de cada um.

As finalidades e propósitos necessitam ser 
iguais para todos os alunos, com deficiência 
ou não, contudo, “[...] diante da condição de 
deficiência é preciso criar formas culturais 
singulares, que permitam mobilizar as 
forças compensatórias e explorar caminhos 
alternativos de desenvolvimento, que implicam 
o uso de recursos especiais” (GÓES, 2002, 
p.100). Sendo assim, o educador necessita 
usar de distintas práticas e mecanismos para 
que todos os estudantes consigam entender o 
assunto e os propósitos sugeridos. 

O educador não é um simples copiador de 
currículo. É importante que o professor conheça 
as particularidades de seus alunos. Relativo à 
criança com insuficiência mental, pesquisas 
apontam: agilidade da atenção, nível de 
aspiração baixo, embate relacional, síndrome 
do insucesso e deformação neurológica 
singular (FONSECA, 1995). Contudo estes 
elementos devem ser trabalhados e, pelo menos 
minimizados, com a atuação permanente da 
escola, da sociedade e da família. 

É necessário a cooperação de toda a 
coletividade escolar neste processo, do porteiro 
ao diretor da escola, pois todos precisam ser 
integrantes e trabalhadores para que, de fato, 
os estudantes se vejam inseridos, acolhidos e 
consigam ter uma educação de qualidade. Ao 
se refletir e edificar uma escola inclusiva, ela 
precisa ser alcançável a todos, não somente 
nas modificações arquitetônicas e de espaços 
físicos, mas em transformações curriculares, 
sistemática e, especialmente, comportamentais.

Ainda que a escola possua bons 
equipamentos, que assegurem a receptividade 
dos estudantes, se não existir mudanças 
particulares frente às pessoas com deficiência 
e transformações curriculares, estes alunos 
serão somente inscritos nesta instituição – 
porque a lei assim assegura – mas ações 
discriminatórias permaneceram a existir. 
Segundo Prioste; Raiça e Machado (2006):
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[...] Adequação começa pela comunidade escolar, 
o que significa envolver gestores, educadores, 
profissionais de apoio, familiares e alunos, ou seja, 
todos os implicados na transformação da escola 
visando ao atendimento da diversidade de crianças que 
demandam educação de qualidade (PRIOSTE; RAIÇA e 
MACHADO, 2006, p.44).

A adaptação refere-se às próprias 
transformações comportamentais, de preparo 
destes profissionais para que consigam obter 
e ajudar pedagogicamente estes estudantes. 
Compreendemos que a escola necessita, 
a cada ano, ou na própria reestruturação e 
revisão de sua proposição pedagógica, refletir 
a sua função e seu papel na civilização, que é 
de extrema relevância para mudar estas ações 
preconceituosas experienciadas ainda hoje em 
relação aos indivíduos com deficiência.

É importante que as secretarias de 
educação, tanto municipal quanto estadual, 
invistam na instrução do educador, bem como, 
que promovam meios pedagógico, suporte 
profissional para dar apoio aos mesmos e os 
recursos fundamentais para que o educador 
que está no dia a dia da sala de aula, tendo 
um convívio direto com esse estudante, tenha 
os mecanismos essenciais para possibilitar a 
sua inserção e a sua aprendizagem.  Conforme 
Martins (2008):

Vale ressaltar que os indivíduos com 
deficiência mental têm habilidades, progridem 
intelectualmente e conseguem aprender. É 
importante o desenvolvimento de uma atividade 
de informação a fim de que sejam destruídos 
os preconceitos e elucidada todas as dúvidas 
reais e os juízos equivocados a respeito dos 
indivíduos com alguma deficiência. 

Os métodos de ensino também precisam 
possibilitar a qualificação dos docentes na 
utilização dos meios de tecnologia assistiva, 
bem como promover oportunidades para obter 
um profissional habilitado em sala de aula, que 
o ajude no trabalho com os educandos que 
indicam deficiência.

Precisa ser necessário, também, garantir 
qualificação para os educadores do 
Atendimento Educacional Especializado - AEE, 
para que estes consigam trabalhar junto aos 
docentes de sala de aula regular, ajudando-
os na recomposição do ensino e ensinando a 
trabalhar com os meios de tecnologia assistiva: 
para aqueles estudantes que têm deficiência 
visual, com o aprendizado do Braille; para os 
estudantes com deficiência intelectual, como 
a utilização de softwares e de pranchas de 
comunicação. Assim Bersch (1993) ressalta 
que:

O Ministério da Educação introduziu o Serviço de 
Tecnologia Assistiva nas escolas públicas por meio 
do Programa “Salas de Recursos Multifuncionais” 
(SEM). As SEM são espaços onde o professor 
especializado realiza o “Atendimento Educacional 
Especializado” (AEE) para alunos com deficiência, 
no contraturno escolar. É atribuição do professor 
do AEE reconhecer as necessidades de recursos 
pedagógicos e de recursos de Tecnologia Assistiva 
que serão necessários à participação de seu aluno 
nos desafios de aprendizagem que acontecem no dia 
a dia da escola comum. Identificando o recurso de TA 
apropriado, o professor encaminhará a sua aquisição e 
trabalhará junto com seu aluno capacitando-o no uso 
da tecnologia. Juntos, levarão esta ferramenta para 
a escola, visando a superação das barreiras à plena 
participação do aluno nos vários projetos, experimentos, 
acesso às informações, produções/registros pessoais, 

comunicação e avaliações (BERSCH, 1993, p.18).

Outras providências também precisam 
ser tomadas, como por exemplo: o 
redimensionamento das salas de aulas, com a 
redução do número de alunos, representando 
uma forma de permitir um atendimento mais 
individualizado e compatível com as necessidades 
da criança; inclusão de, no máximo, dois alunos 
com o mesmo tipo de deficiência na turma, para 
facilitar o trabalho docente; dotação de material 
didático necessário ao bom desenvolvimento 
das atividades pedagógicas; adaptação dos 
critérios de avaliação e promoção utilizados 
na escola às condições das crianças; apoio 
psicopedagógico adicional, na própria escola ou 
em centros especializados, quando necessário, 
fora do horário de aula, para não excluí-lo das 
atividades comuns a todos os alunos na turma 
(MARTINS, 2008, p.203).
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Como o método de inserção ocorre 
paulatinamente, pode-se entender que a escola 
já se desloca para viabilizar esta alcançabilidade 
aos educandos, mesmo sendo um recurso 
lento e que demanda tempo, compreensão 
e investimento. Segundo Dischinger (2009, 
p.22-23) “[...] além disso, um lugar acessível 
deve permitir, através da maneira como está 
construído e das características de seu 
mobiliário, que todos possam participar das 
atividades existentes [...]”.

Para se imaginar e estruturar uma escola 
inclusiva, ela precisa ser franqueável a todos, 
não somente nas modificações arquitetônicas 
e de espaços físicos, mas em transformações 
curriculares, metodológicas e, especificamente, 
atitudinais.

A referência inclusiva, quando 
verdadeiramente experienciada, permite que 
a escola reconsidere toda uma metodologia 
pedagógica produzida ao longo de sua história, 
que derivou em afastamento e marginalização 
de tantos estudantes, pela sua deficiência, 
etnia, classe social e cultural.

Muitos educadores se queixam da falta de 
suporte e de qualificação por parte da escola e 
das secretarias de educação para o acolhimento 
dos alunos com deficiência, o que prejudica 
um trabalho mais relevante com eles por parte 
dos profissionais da escola. Considera-se 
que não basta apenas imputar a escola ou o 
educador pela carência de competência, para 
que a inserção escolar dos estudantes com 
deficiência ocorra na realidade. 

A despeito de se entender que o docente não 
é o único incumbido pelo sistema de inserção, 
que este precisa dos mecanismos importantes 
para efetivá-la, não se retira o dever deste 
profissional em sala de aula no intuito de refletir 
a sua técnica pedagógica, a metodologia 
elaborada no ensino das matérias e de 
ressignificar o seu papel enquanto orientador. 
Por muito tempo a instituição escolar brigava 
por um estudo igualitário, em que todos os 

estudantes alcançassem o mesmo nível na 
aprendizagem, quando se sabe que isso não 
era plausível de ocorrer, pois cada estudante 
é único e aprende a matéria de forma distinta. 
Pelo ponto de vista inclusivo, este estudo é 
revertido para refletir a diversidade presente 
em sala de aula, ao transportar para a escola 
este refletir da sua ação, aprecia um currículo 
que precisa ser mais adaptável, em que as 
aulas têm que atender as inúmeras carências 
de cada estudante. Para Duk (2006):

A manifestação pela inserção tem pleiteado 
das escolas, dos educadores uma qualificação 
inicial e constante apropriada para atender aos 
alunos que, a cada ano, adentram nas escolas, 
especialmente aquelas com deficiência 
intelectual, que por muito tempo foram 
classificados ineducáveis. 

[...] O não reconhecimento da diversidade 
como um recurso existente na escola e o ciclo 
constituído pela rotulação, discriminação e 
exclusão do estudante, contribui para aprofundar 
as desigualdades educacionais ao invés de 
combatê-las [...] (DUK, 2006, p.61).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na antiguidade, os deficientes na sociedade escravista, grega e romana eram desprezados, 
pois naquela época existia supervalorização do corpo perfeito, dessa forma, as pessoas que não 
possuíam características equivalentes a essa definição, eram afastadas do convívio social, apri-
sionadas em hospitais, asilos ou hospícios. No final da Idade Média, essa condição mudou e, a 
partir de Vygotsky, os estudos convencionais acerca da deficiência no cenário científico, definiu 
como algo estritamente biológico, ou seja, não pode ser modificado. 

Ao explanar sobre a criança com síndrome de Down na escola, a pesquisa expõe a impor-
tância da família em todo o processo de escolaridade desses indivíduos. É nesta fase, que elas 
deixam o convívio familiar para experimentar novas sensações, experienciar novas atividades e 
conviver com outras pessoas em ambientes fora do seu contexto.  Todas as pessoas envolvi-
das neste processo, devem estar aptas a lidar com essas crianças e que são responsáveis por 
propiciar todas as formas de inclusão nas diversas atividades desenvolvidas no espaço escolar.

Esta pesquisa não se encerra neste breve artigo. Muito ainda, se tem para escrever sobre as 
crianças com síndrome de Down no espaço escolar, e espera-se que muitos outros pesquisado-
res estejam empenhados em desenvolver estudos sobre este tema e apresentá-los no espaço 
acadêmico.



51

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

REFERÊNCIAS

BERSCH, Rita. Introdução a tecnologia assisti-
va. Porto Alegre RS, 2013. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Se-
nado Federal: Centro Gráfico, 1988.

 
DISCHINGER, Marta. Manual de acessibilida-

de para as escolas: o direito à escola acessível. 
Marta Dischinger; Vera Helena Moro Bins Ely; 
Monna Michelle Faleiros da Cunha Borges. Bra-
sília: Ministério da Educação, Secretaria da Edu-
cação Especial, 2009.

 
DUK, Cynthia. Educar na diversidade: material 

de formação docente. 3.ed. Edição do material 
Cynthia Duk. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria da Educação Especial, 2006.

CARVALHO, A. R.; ROCHA, J. V.; SILVA, V. L. 
R. R. Pessoa com deficiência na história: mode-
los de tratamento e compreensão. In: Programa 
Institucional das ações relativas às pessoas com 
necessidades especiais (org.). Pessoa com de-
ficiência: aspectos teóricos e práticos – Casca-
vel: Edunioeste, 2006, p. 15-56.

FONSECA, V. Educação especial: programa 
de estimulação precoce – Uma introdução as 
idéias de Feuerstein. 2. ed.rev. aum. Porto Ale-
gre: ed. Artes Médicas, 1995.

GÓES, M. C. Rafael de. Relações entre Desen-
volvimento Humano, Deficiência e Educação: 
contribuições da abordagem Histórico-Cultural. 
In: OLIVEIRA. M.K.; 51 REGO, T.C.; SOUZA, 
D.T.R. (orgs.) Psicologia, Educação e as Temáti-
cas da Vida Contemporânea. São Paulo: Moder-
na, 2002. p.95-114.

GUHUR, M. L. P. Deficiência Mental sob a pers-
pectiva Vygotskiana: primeiros apontamentos. 
In: MORI, N.N.R. Educação Especial: olhares e 
práticas – Londrina: ed. UEL, 2000, p. 79-93.

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. A inclusão 
escolar do aluno com Síndrome de Down: o que 
pensam os educadores? Natal: EDUFRN,2008.

MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Fundamen-
tos em educação inclusiva. Natal: Editora UFRN, 
2011.

MUSTACCHI, Zan. Qualquer casal pode gerar 
um filho com Síndrome de Down. In: Claúdia 
Werneck (Org.). Muito prazer, eu existo: um livro 
sobre as pessoas com síndrome de Down. 4.ed. 
Rio de Janeiro: WVA, 1995, p. 73-88.

PRIOSTE, Claudia; RAIÇA, Darcy; MACHADO, 
Maria Luiza Gomes. 10 questões sobre a educa-
ção inclusiva da pessoa com deficiência mental. 
São Paulo. Avercamp, 2006.

PUESCHEL, Siegfried (Org.) Síndrome de 
Down: guia para pais e educadores. 5.ed. Cam-
pinas: Papirus, 1993.

SCHWARTZMAN, José Salomão. Síndrome de 
Down. 2.ed. São Paulo: Memnon: Mackenzie, 
2003. 324 p. 

VOIVODIC, Maria Antonieta M.A. Inclusão es-
colar de crianças com Síndrome de Down. 3.ed. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.

WERNECK, Cláudia. Muito prazer, eu existo: 
um livro sobre as pessoas com síndrome de 
Down. 4.ed. Rio de Janeiro: WVA, 1995. 280 p.

ZAUSMER, Elizabeth. Estimulação Precoce do 
Desenvolvimento. In: Siegfried Pueschel (Org.) 
Síndrome de Down: guia para pais e educado-
res. 5.ed. Campinas: Papirus, 1993, p. 115-126.



52

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

AMANDA CIARLARIELLO SOARES

Graduação em Pedagogia pela Faculdade Sumaré 
(2011); Especialista em Gênero e Diversidade na Escola 
pela Faculdade Superior de Administração - HSM (2015); 
Especialista em Ludopedagogia pela Faculdade Campos 
Elíseos – FCE (2019). Professora de Educação Infantil e 
Fundamental I na EMEF Prof. João de Lima Paiva.

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



53

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino destinada a jo-
vens e adultos que não tiveram acesso, ou por algum motivo não puderam concluir o ensino na 
idade própria. Este estudo partiu da premissa que essa modalidade precisa ser compreendida 
como uma política de inclusão social, com a função reparadora, qualificadora e equalizadora 
do investimento governamental, a pesquisa de literatura foi realizada por meio de revisão his-
tórica e teórica a partir de análises e estudo de leis, pareceres e decretos relacionados ao tema, 
comparação bem como análise de indicadores e dados estatísticos. Além disso, estudo da defi-
nição da modalidade e a abordagem atual à situação da EJA, bem como identificando aspectos 
relevantes para a melhoria da qualidade do ensino oferecido à comunidade, por meio de uma 
revisão empírica. Também foi abordado o estado da arte, uma vez que  o estudo realizado re-
flete o debate atual dos temas propostos: 1) como o investimento em políticas públicas atuais 
podem possibilitar a igualdade na EJA; 2) se está acontecendo na perspectiva de uma política 
inclusiva; 3) qual a interferência da boa/má utilização das Políticas  Públicas na EJA no Brasil. 
Os investimentos existentes atualmente destinados a EJA não corroboram para sua efetiva fi-
nalidade de ser garantia de uma inclusão social, que reflita positivamente e que possibilite re-
almente a inserção de seus estudantes na sociedade de uma forma humanizada e valorizada.

Palavras-chaves: Educação;  Políticas Públicas;  Jovens;  Adultos;  Inclusão Social.

EJA: UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL 
X INVESTIMENTOS PÚBLICOS
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INTRODUÇÃO

O presente artigo busca alcançar contribuições sobre o tema da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). A EJA é uma modalidade de ensino destinado a jovens e adultos que não 
tiveram acesso ou que, por algum motivo, não puderam concluir o ensino na idade padrão. 

Esta deve ser compreendida como uma política de inclusão social, ser levada em considera-
ção suas particularidades e, a partir delas, reunir esforços para galgar maiores conquistas e com 
um efetivo investimento em políticas públicas no Brasil. Assim, é perceptível e faz-se necessário 
dar ênfase à necessidade de rever em que medida a utilização das políticas públicas direciona-
das a Educação no Brasil interferem na Educação de Jovens e Adultos. Os dados apresentados 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sinalizam 
a perda de oferta na EJA de 37.334 escolas em 2009 e somente 24.658 escolas em 2018.

Este artigo pretende fazer uma análise na perspectiva de uma política inclusiva e qual a in-
terferência da boa/má utilização das Políticas Públicas na EJA no Brasil. Por estar viven-
ciando como docente em cursos de EJA no município de São Paulo, pretendo desenvolvê-
-lo destacando sua relevância com intuito de identificar as contribuições possíveis para 
qualificar, valorizar e compreendê-la assim como parte dos orçamentos destinados à educação.

O presente tema deste artigo corrobora com as áreas temática do Financiamento da Educação 
e Educação Pública no Brasil  consideradas  linhas de pesquisa do curso de pós-graduação “Ges-
tão da Educação Pública” da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, em parceria com 
o Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, instituído pelo Ministério da Educação/MEC, 
no âmbito do Programa 1061 – Brasil Escolarizado, ação 8426 – Formação Inicial e Continuada 
a Distância com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a 
fim de  vislumbrar a modalidade como  verdadeiramente uma precursora inclusiva, histórica e 
necessária somando desta maneira positivamente para as mudanças e transformações na área. 

Trata-se de um estudo exploratório que se enquadra na pesquisa de literatura que expõe o estado 
de arte ao explicar o tema abordado, trazendo um debate atual do tema, considerando estudos de 
2001 a 2016. Apresenta ainda um referencial teórico destacando estudos realizados por autores 
na EJA e referencial histórico focando a evolução histórica no Brasil da modalidade em questão.

Dessa forma, pretende-se galgar um aprofundamento da compreensão discutindo como 
a utilização das políticas públicas direcionadas a Educação no Brasil interfere na EJA, pois 
além de envolver atualmente questionamentos, remete-nos a reflexões e estudos constan-
tes. Por esse motivo, possibilitar a compreensão e a transformação positiva e crítica da so-
ciedade na qual alunos integrantes da EJA sejam incluídos se forma justa e igualitária.   

Tais considerações serão aprofundadas ao longo dos estudos a seguir.
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EJA: UMA POLÍTICA DE INCLUSÃO 
SOCIAL X INVESTIMENTOS PÚBLICOS

A Educação de Jovens e Adultos, tem sido 
temática atual de discussões e requer uma 
atenção especial, já que deve ser considerada 
uma política de inclusão social constante podendo 
gerar efeitos positivos no ensino e na sociedade. 

Acerca das discussões realizadas 
nas últimas décadas sobre EJA, foi 
realizada uma análise constante das 
práticas que a envolvem e seu percurso 
possibilitando a qualidade de seu exercício. 

Neste contexto, pretende-se referir às 
questões relativas aos efeitos desta na 
sociedade a qual esteja inserida. Desta forma, 
será desenvolvido um estudo exploratório sobre 
a modalidade destacando a EJA, sua definição 
e abordagem. Verificá-la enquanto inclusiva, 
bem como identificar a acreditação como um 
dos aspectos relevantes para a melhoria da 
qualidade do ensino oferecido à comunidade.

A modalidade referida é evidenciada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.304, 
de 1996 no artigo 37 que a destina como 
instrumento àqueles que não tiveram acesso 
ou continuidade de estudos na idade própria.

No artigo exposto é apresentando a 
preocupação em garantir a continuidade e 
acesso aos estudos por aqueles que não 
tiveram oportunidade em idade própria. A EJA 
ainda é evidenciada no parecer do Conselho 
Nacional de Educação/Câmara de Educação 
Básica nº 11/2000, que destaca que ela 
não possui mais a função de suprir somente 
a escolaridade perdida, mas sim a função 
reparadora, qualificadora e equalizadora. 

Conforme Catelli et al.(2014) a EJA, parece estar 
sempre em xeque, com baixo reconhecimento, 
acusada de ser uma modalidade educativa 
com pouca produtividade e concorrente 
da educação de crianças e adolescentes 
resultando do perfil majoritário do seu público, 
trabalhadores de baixa renda, setores em 
situação de exclusão e vulnerabilidade social. 

Os mesmos autores ainda mencionam que os 
períodos de maior expectativa e investimento 
na modalidade, com busca de novas soluções, 
não se mantêm na agenda política, alternando 
rapidamente com o desinvestimento prematuro 
frente às primeiras dificuldades detectadas 
e a transição de governos e que há pouca 
consciência sobre o direito à educação dos 
setores que demandam a EJA e dos seus 
benefícios (CATELLI; HADDAD; RIBEIRO, 2014). 

Na perspectiva apresentada, Carvalho 
(2014) coloca que a Lei n.º 11.494, de 20 de 
junho de 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), trouxe consigo 
alguns pontos positivos e outros pontos que 
levam os estudiosos da EJA e os militantes 
desta área a criticá-la com certa veemência.

Assim, os pontos positivos, segundo o 
autor,  referem-se  ao investimento que 
inclui a modalidade nas verbas públicas. Já 
como  ponto negativo coloca  o fato de que 
mesmo havendo investimentos na área, está 
ainda assim, apresenta dificuldades como o 
declínio das matrículas. (CARVALHO, 2014).

De acordo com Ceratti (2008) em 
cumprimento à Constituição  Federal de 1988 a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB Nº 9394/96, define com mais clareza ao 
colocar a EJA como Modalidade da Educação 
Básica: “a Educação de Jovens e Adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no Ensino Fundamental 
e Médio, na idade própria” (BRASIL, 1996). 
Porém, há indícios que desde o período 
da colonização a EJA já era desenvolvida 
no Brasil uma vez que jesuítas, em caráter 
missionário, praticavam o ensino a adultos. 

Com o momento de implementação da LDB, 
a EJA tornou-a então uma política de Estado, 
na qual o governo deve investir e incentivá-la 
para garantia de ensino de qualidade a essa 
modalidade. A modalidade passou então a 
ser entendida como uma política educacional 
e assim deve ser enxergada possibilitando 
aos jovens e adultos que não concluíram os 
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estudos na idade certa, dignidade e melhores 
oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho com as possibilidades de ensino 
ofertadas tornando-a uma política de 
inclusão social a qual este estudo evidencia. 

Neste aspecto, Haddad e Di Pierro (2000) 
mencionam que: “não houve uma ampliação 
significativa das oportunidades educacionais 
para a população brasileira jovem e adulta”, assim 
vale ressaltar que para uma verdadeira inclusão 
da modalidade é necessário um envolvimento 
maior relacionado às políticas públicas. 

Neste momento vale trazer para o estudo 
a Emenda Constitucional n.º 14/1996, que 
segundo Carvalho (2014) instituiu o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), instrumento fundamental da 
reforma educacional realizada na gestão do 
então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Tal emenda suprimiu as Disposições 
Transitórias da Constituição Federal de 1988 
o artigo que responsabilizava o governo e a 
sociedade civil por erradicar o analfabetismo 
e universalizar o ensino fundamental num 
prazo de dez anos. Com isso, os recursos 
para a EJA ficaram prejudicados, ainda mais 
devido ao veto presidencial que excluiu 
as matrículas da modalidade do cômputo 
geral das matrículas que poderiam fazer 
jus aos recursos do FUNDEF, ação que nos 
pareceu inconstitucional (CARVALHO, 2014).

Ao desconsiderar as matrículas no repasse 
de verbas, o FUNDEF marginalizou ainda mais 
a educação oferecida à população jovem e 
adulta, mantendo o descaso pelo poder público 
com que a modalidade. (CARVALHO,2014).

Já com a substituição do FUNDEF pelo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) conforme 
Davies (2006), trouxe pontos positivos à EJA 
uma vez que incluir suas matrículas e não 
estabelecer prioridade entre as várias etapas 
e modalidades de ensino da educação básica. 

Conforme Di Pierro (2005), na perspectiva 
da inclusão social o FUNDEB: 1) Enfatizou o 
direito público subjetivo dos jovens e adultos 
ao ensino de qualidade, à luz dos princípios da 
proporção, equidade e diferença; 2) Explicitou 
as funções dessa modalidade da educação 
básica (reparação de direitos educativos 
violados, equalização das oportunidades 
educacionais e qualificação permanente); 
3) Colocou limites de idade (distinguindo a 
educação de jovens e adultos da aceleração 
de estudos que visam à regularização do fluxo 
escolar de adolescentes); e 4)assinalou a 
necessidade de flexibilizar a organização escolar 
e contextualizar o currículo e as metodologias 
de ensino, proporcionando aos professores 
a formação específica correspondente.

Fica perceptível então que o FUNDEB ao 
inserir todas as etapas da educação básica  
favoreceu a EJA na medida que com a opção 
do fundo os estados e municípios teriam uma 
garantia de recursos para cumprirem com suas 
obrigações de manter ou abrir novos cursos 
com a modalidade e proporcionar acesso 
a esse público possibilitando mais uma vez 
a inclusão social de que este estudo trata. 

Entretanto, segundo Carvalho (2014), o 
FUNDEB aumentou a subvinculação para 
a educação básica, elevando inclusive a 
participação financeira da União na sua 
manutenção, o que havia sido relegado pela 
EC nº 14/1996. Porém, quanto ao tratamento 
dado à EJA, dois pontos foram veementemente 
questionados na regulamentação deste fundo: 
1) A limitação de um percentual máximo de 
quinze por cento dos recursos do FUNDEB para 
essa modalidade de ensino; e 2) A fixação do 
fator de ponderação atribuído à EJA de 0,7 do 
valor de referência estabelecido às séries iniciais 
do ensino fundamental “regular” urbano no 
ano de implantação do FUNDEB, menor dentre 
todas as etapas e modalidades da educação 
básica.  Quanto ao primeiro questionamento – 
teto de 15% dos recursos desse fundo para 
a EJA –, é forçoso lembrar que o percentual 
era ainda menor (10%) no período de 
divulgação da Medida Provisória nº 339/2006. 
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Ainda segundo o autor, a alegação do 
governo para a inclusão deste teto no FUNDEB 
consistia em afirmar que, devido à demanda 
reprimida, havia um receio de que aumentasse 
consideravelmente as matrículas nessa 
modalidade, que representavam na época 
cerca de 9% do total da educação básica. Esse 
provável crescimento acelerado nas matrículas 
da EJA sobrecarregar os recursos totais do 
fundo, com a consequente queda em seu custo-
aluno anual. Entre 1997 e 2005, por exemplo, 
as matrículas de EJA no nível fundamental 
cresceram a uma média de 6% ao ano, 
enquanto no ensino médio a elevação anual foi 
de aproximadamente 16% (CARVALHO,2014).

Desta forma, o indício de que mais uma vez 
os integrantes dos programas da EJA seriam 
excluídos, torna-se evidente, estes que já não 
tiveram acesso à educação na idade certa, 
mais uma vez estavam segregados do mundo 
educacional mesmo com tamanha oportunidade 
que teriam com investimentos públicos reais. 

Assim, Carvalho (2014) destaca que um maior 
crescimento de matrículas nessa modalidade 
de ensino não repercutiria negativamente nos 
recursos do FUNDEB, uma vez que poderia 
ser compensado pela transição demográfica 
que gera a diminuição do número de crianças 
que demandam o ensino fundamental. Sem 
citar que poderia ocorrer o cômputo gradativo 
de matrículas da EJA, ação que amenizaria 
uma suposta explosão destas. Vale lembrar 
que, em parte, essa ação constou na lei que 
regulamentou o FUNDEB, pois as matrículas 
em EJA, como também em educação 
infantil e ensino médio, foram incluídas aos 
poucos nos recursos do fundo: um terço das 
matrículas no primeiro ano de vigência, dois 
terços no segundo e a totalidade dessas 
matrículas todas apenas no terceiro ano.

Contudo, não existe a possibilidade de 
efetivamente garantir a EJA, como uma 
política inclusiva, real ao seu contexto, 
se não houver recursos financeiros e 
investimentos que traduzem tais objetivos. 

Vale ressalvar neste momento que o relatório 
da UNESCO lembra “ao mundo que a educação 

e aprendizagem de adultos é um direito 
humano básico e, por isso, deve permanecer 
sendo uma responsabilidade coletiva”. 
Devendo ser assumida por “organizações 
governamentais, não governamentais, 
sociedade civil, pelo setor produtivo e 
entidades internacionais assim como toda a 
família das Nações Unidas” (BRASIL, 2004).

Nesse sentido, Soares (2001) menciona que 
contraditoriamente aos avanços das pesquisas 
da área, vimos assistindo a um agravamento da 
pouca importância que os governos outorgam à 
EJA, exemplificando na diminuição progressiva 
dos orçamentos e na convocação de pessoal 
não profissional ou mesmo de voluntários para 
desenvolver atividades próprias do setor: em 
muitos casos, qualquer um que saiba ler e 
escrever pode se transformar em alfabetizador.

Estudos realizados por pesquisadores da 
área, como Beisiegel (1997), Haddad e Di 
Pierro (1994), são unânimes em afirmar o 
movimento ocorrido nos últimos anos em 
que o Estado se descompromete com a EJA, 
resultando em uma educação de segunda 
classe para esses segmentos jovens e adultos. 

Comparando os dados analisados 
acima com nossa realidade atual pode-se  
perceber que  na medida que as décadas 
passaram e a população foi gradativamente 
conquistando direitos (principalmente a  partir 
da Constituição de 1988, os analfabetos 
passaram a ter o direito ao voto, jovens e 
adultos o direito ao ensino fundamental público 
e gratuito), o que deveria comprometer os 
governos com a superação do analfabetismo.

Nesta perspectiva as políticas públicas serão 
evidenciadas como principais alternativas para 
que os direitos à escolarização de Jovens e 
Adultos sejam assegurados e garantam a 
relevância e a redução das desigualdades.

Segundo Machado e Cervera (2016) os 
programas desenvolvidos para a EJA com 
caráter compensatório geram desinteresse 
entre os jovens e adultos, sendo então 
necessário uma política inclusiva que 
os considere enquanto sujeitos levando 
em consideração seu histórico de vida. 
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Assim, as políticas públicas direcionadas a 
modalidade se encarregaram em garantir uma 
melhor qualidade no ensino permitindo o acesso 
e permanência evitando que seja abordada 
apenas como um complemento, no qual 
pouco se encontra formações e materiais que 
qualifiquem profissionais que se dediquem a ela.

Nesta perspectiva Catelli et al., 2014 
menciona que ainda muitos gestores públicos 
pensam a EJA como parte de um passado 
que está por se extinguir, tais considerações 
na visão do autor são equivocadas uma 
vez que é necessário encarar o fato de que 
até 2010, 65 milhões de brasileiros com 15 
anos ou mais não tinham concluído o Ensino 
Fundamental e 22 milhões com 18 anos ou 
mais não tinham terminado o Ensino Médio. 

           
Conforme o Censo apenas 4,2 milhões 

frequentavam a escola de EJA no país em 
2010, caindo para 3, 1 milhões em 2013 e 
entre 2014 e 2018, o número de estudantes do 
ensino médio cresceu 5,1%, de 1.367.885 para 
1.437.833 já o número de estudantes no ensino 
médio regular caiu 7,1% no mesmo período. 

Tais dados indicam que a na medida que 
existe a evasão escolar (Ensino Médio regular) 
ao completarem idades próprias (18 Ensino 
Médio) esses jovens são incluídos na EJA. 

Porém, segundo dados do censo divulgados 
em março de 2019 pelo (INEP) em 2009, 
37.334 escolas tinham turmas do EJA 
fundamental. Já no ano passado (2018), 
essa oferta só existia em 24.658 escolas.

Neste aspecto, o fechamento das turmas 
da EJA refletem portanto negativamente no 
proposto neste estudo “a EJA como uma 
modalidade que deve  ser compreendida 
como uma política de inclusão social levando 
em consideração suas particularidades e a 
partir dela galgar maiores conquistas e com 
um efetivo investimento em políticas públicas 
no Brasil” uma vez que prejudicam o acesso.

Considera-se ainda que os jovens com mais 
de 15 anos que não tiveram oportunidade 
de concluir o ensino fundamental só 

encontrarão cursos em 8,6% das escolas do 
país, dificultando assim sua reintegração na 
sociedade não possibilitando sua inclusão 
social referida. Além da restrição no acesso 
a EJA, o investimento público, ou seja, 
financiamento também apresentou taxa 
menor em relação a outras modalidades.

Segundo os dados apresentados pelo 
FUNDEB, a EJA, sem integração à educação 
profissionalizante, é a única modalidade de 
ensino que apresenta redução em relação 
Financiamento Público da Educação Básica.

Nesta perspectiva Catelli apud Moreno 
(2019) afirma que: “Não chega a ter 1% de 
investimento da educação destinado a EJA. 
O gestor público acaba preferindo investir 
na educação de crianças porque tem mais 
pressão social, jurídica e legal para fazer isso”.

E ainda que, atualmente falta uma visão de que 
esta dívida social (EJA) deve ser resolvida pelo 
país não atrelando culpa aos sujeitos que buscam 
escolarização (CATELLI, apud MORENO, 2019).

Tais colocações só corroboram com o 
estudo realizado neste artigo na medida 
em que o pouco investimento das 
políticas em educação para EJA reflete 
negativamente, e impede que a modalidade 
cumpra o seu papel diante da sociedade.

Dessa forma,  não proporcionando àqueles 
que não tiveram acesso ou permanência no 
ensino regular na idade padrão possam usufruir 
de uma educação de qualidade, igualitária 
que permita seu acesso e permanência 
assim como garanta a sua inclusão social.

METODOLOGIA
 
Foi realizada análise de documentos 

pertencentes ao programa EJA envolvendo 
dados da legislação atual e estatísticos 
por meio de pesquisa de indicadores 
presentes (CENSO, IBGE, INEP e FNDE), 
além de optar pela pesquisa bibliográfica 
de literaturas pertinentes aos temas.

A revisão da literatura teve o objetivo de 
apresentar a opinião de mais de um autor 
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sobre o problema de pesquisa, explorando, 
descrevendo e refletindo no que refere-se a 
: 1) Como se dá o investimento em políticas 
públicas atuais no Brasil para a Educação 
de Jovens e Adultos; 2) Traçar meios e 
estratégias que proporcionam uma qualificação 
da modalidade que contribuíram para a 
perspectiva  desta como a de inclusão social. 

Para a revisão de literatura os dados 
foram coletados com pesquisas em artigos 
científicos pertencentes a revistas acadêmicas, 
SCIELO, e ainda às Leis, Pareceres e 
decretos relacionados ao tema da Educação 
de Jovens e Adultos e o investimento de 
Políticas Públicas a essa modalidade.

Desenvolvendo assim o objetivo principal de 
pesquisa: Como o investimento em políticas 
públicas atuais podem possibilitar a igualdade 
na EJA, e os específicos: se a modalidade em 
questão está acontecendo na perspectiva de 
uma política inclusiva  e qual a interferência 
da boa/má utilização das Políticas Públicas 
na Educação de Jovens e Adultos no Brasil.

Já considerando-se o objetivo de estudar 
a definição da modalidade e a abordagem à 
situação da educação de Jovens e Adultos no 
Brasil, verificando-a enquanto inclusiva, bem 
como identificando a acreditação como um dos 
aspectos relevantes para a melhoria da qualidade 
do ensino oferecido à comunidade, por meio 
de uma revisão empírica, foram abordados 
o conceito de estado de arte uma vez que o 
estudo realizado reflete o debate atual do termo.  

Neste contexto foi levada em consideração 
a década atual apresentando bibliografias 
do período entre 2001 a 2016. Foram 
adotados alguns passos básicos para 
sistematizar o trabalho e canalizar os esforços 
e planejamento da pesquisa. De acordo com 
os passos sugeridos por Lakatos e Marconi 
(1991) a pesquisa foi planejada com início 
em 31/03/2019 e término em 17/06/2019. 
Os critérios utilizados para a Análise dos 
Resultados estão baseados na relevância do 
tema no contexto atual da Gestão Pública 
ou da Gestão Pública Municipal fornecendo 
ideias e reflexões de diferentes autores. 

ANÁLISE DOS RESULTADOS

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa 
se deu na medida que a EJA atualmente 
apresenta muitos desafios, principalmente 
por ser uma alternativa para minimizar 
o problema de exclusão social e que as 
políticas educacionais (dentro das Políticas 
Públicas), que são direcionadas a essa 
modalidade, pouco estão sendo valorizadas. 

Portanto o estudo apresentado reflete a 
proposição de políticas públicas para o 
fortalecimento da EJA como um precursor 
inclusivo e reflexões sobre as políticas 
educacionais que são direcionadas àqueles que 
não tiveram acesso à educação escolar na idade 
própria, trazendo discussões acerca do tema. 

Neste apresentou-se um estudo e 
aprofundamento de conhecimentos acerca da 
EJA ressaltando sua importância e a de que 
as políticas públicas (investimentos) atuais 
possibilitem sua valorização, igualdade na 
educação, equiparação e política inclusiva. 

Aspectos relevantes para a área de estudo da 
Gestão da Educação foram evidenciados, como: 
1)  Diante do apresentando percebeu-se que 
mesmo com o passar das décadas não houve 
significativas oportunidades educacionais para 
a população brasileira jovem e adulta; 2) As 
políticas públicas direcionadas a modalidade 
não estão se encarregando atualmente em 
garantir uma melhor qualidade no ensino; 
e 3) O pouco investimento das Políticas em 
Educação para EJA refletem negativamente 
interferindo no cumprimento de seu  papel 
diante da sociedade, que recorre em usufruir 
de uma educação de qualidade, igualitária 
que permita seu acesso e permanência 
assim como garanta a sua inclusão social. 

Ao analisar o estudado até aqui, o cenário 
histórico apresentado foi sendo modificado e a 
taxa de analfabetismo diminuindo com exceção 
dos anos de 1997 e 2012 que as taxas 
apresentaram aumento conforme pesquisas da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) que apresentam taxa de analfabetismo 
de 17,2% em 1992 a 7,0% em 2017.
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As pesquisas realizadas refletem que dentro 
da área de estudos Gestão da Educação 
Pública é evidente perceber que mesmo que os 
investimentos em políticas tenham sido pouco 
direcionados à EJA, mesmo que esta tenha sido 
por diferentes períodos históricos segregada da 
educação a redução da taxa de analfabetismo 
diminuiu representando assim que se 
houver um investimento melhor, uma efetiva 
valorização da modalidade essa taxa pode 
chegar bem perto de zerar na próxima década. 

Nesse contexto, vivenciado por mim 
atualmente na Prefeitura Municipal de São 
Paulo e embasado nas pesquisas realizadas 
até o momento foi relevante perceber que 
é deficitário o  investimento em políticas 
públicas específicos para EJA atualmente. 

Caracterizar o investimento como 
deficitário, implica portanto,  na desigualdade 
da EJA, uma vez que aos poucos essa 
modalidade vem deixando de ter espaço 
na Educação, ou seja voltando a ser 
segregada do campo educacional conforme 
já exposto nas ideias de Carvalho (2014).

 
Claro que para comprovar tal estimativa seria 

necessário um tempo maior direcionado a 
pesquisa e ainda dados adquiridos por meio de 
pesquisa de campo que não foram possíveis, 
neste momento. Porém, mesmo assim, através 
das revisões de literaturas foi possível galgar 
importantes passos em meu aperfeiçoamento 
com resultados relevantes que de certa forma 
contribuíram para amenizar minhas inquietações.

No entanto não pretendo findar aqui esse 
trabalho de pesquisa e além disso seguirei com 
meus estudos a fim de futuramente contribuir 
para que a modalidade não tenha fim e que 
realmente seja vista na perspectiva de uma 
política inclusiva e tenha como garantias os 
investimentos públicos de maneira eficaz ou seja 
fazendo valer as leis e possibilidades já existentes.

 
Conforme citado por Machado e Cervera 

(2016) “o poder público não priorizava a 
distribuição de bens, não humaniza, proporciona 
a exclusão e a segregação social, não tinha 
claro sua função social. Hoje de posse de 

todas as informações possíveis e amparado 
por lei, deve assumir sua responsabilidade 
social que é colocar-se a serviço da 
comunidade e humanizar os serviços”.  

Na mesma perspectiva Reis e Moura 
(2014) verificaram, corroborando com o 
desenvolvimento deste artigo, que é preciso 
ampliar o sentido das políticas públicas 
da EJA, afinal, para além da garantia dos 
direitos já adquiridos no âmbito da educação 
é preciso que estas leis se efetivem e se 
concretizem no contexto escolar de forma 
justa e igualitária, pois o desafio da educação 
básica para todos é um tema à luz de muitas 
outras pesquisas na área da educação que 
dão margem a uma política de inclusão social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perceber e analisar em que medida a modalidade EJA está acontecendo na perspectiva de 
uma política inclusiva e qual a interferência da boa/má utilização das Políticas Públicas na Edu-
cação de Jovens e Adultos no Brasil era questão central desta pesquisa.

Delineei e tracei assim inúmeros fundamentos acerca dela, porém perceber que maiores in-
vestimentos, advindos das políticas públicas, na Educação de Jovens e Adultos realmente con-
tribuem para uma educação de qualidade na perspectiva da inclusão social não necessitou de 
grandes e aprofundados conhecimentos, pois se torna fácil perceber diante da realidade que me 
encontro inserida, Educação Pública Municipal de São Paulo – EJA, que está se apresenta como 
uma das modalidades que menos há investimentos na educação em nosso país. 

Desta forma essa pesquisa deu-se através de estudos acerca do histórico da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil e de como as políticas públicas foram inseridas nesta modalidade ao 
longo das décadas e assim foi possível perceber que inúmeros desafios giram em torno dessa 
educação em nosso país desde seu início com diversas definições e considerações de autores 
entre os principais Carvalho (2014), Ceratti (2008), Haddad e Di Pierro(2000). 

Sendo assim, foi possível perceber que para atualmente haver uma EJA que viabilize uma 
política de inclusão social será necessário uma reformulação imediata nos investimentos existen-
tes, estes necessariamente devem contemplar à qualificação dessa modalidade, garantindo-lhe 
maiores possibilidades de acesso e permanência do educando no campo educacional bem 
como sua inserção com melhores condições no mercado de trabalho e na sociedade, compro-
metendo-se os órgãos públicos cabíveis de exercerem o previsto na legislação atual. 

Conclui-se, portanto, que os investimentos existentes atualmente destinados à Educação de 
Jovens e Adultos não corroboram para sua efetiva finalidade de ser garantia de uma inclusão 
social, que reflita positivamente e que possibilite realmente a inserção de seus estudantes na 
sociedade de uma forma humanizada e valorizada. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo lançar luz a inquietações que nasceram desde 
o primeiro momento em nos matriculamos no curso. Entendemos que a neurociência repre-
senta um ramo dos estudos do cérebro que tem como fulcro desenvolver as potencialida-
des humanas. Para alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em diver-
sas áreas para que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos 
afinando a percepção e ampliando o lócus investigativo. Definimos como meta analisar a 
neurociência e o desenvolvimento do aprendizado por meio de estudos da arte, entretanto 
não nos limitamos em fechar o campo em torno de análises de obras, mas da representação 
que as manifestações artísticas podem trazer para o desenvolvimento do cérebro. Espera-
mos que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do tema.

Palavras-chaves: Neurociência; Arte; Desenvolvimento; Criança.

NEUROCIÊNCIAS E AS INFLUÊNCIAS E 
ESTÉTICAS HUMANAS NO UNIVERSO 
INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Podemos por meio da arte identificar diferenças cerebrais estruturais de comportamen-
to entre vários indivíduos. A partir daí, podemos postular hipóteses sobre a estrutura e 
como essa estrutura se relaciona com os estímulos. Contudo, muitas vezes achamos 

difícil atribuir causalidade as descobertas científicas quando as vinculamos ao mundo da arte. 
No entanto, podemos dizer com confiança que a estrutura do cérebro muda como consequência 
das sinapses provenientes de expressões artísticas. Acreditamos – por meio do embasamento 
teórico calcado nas pesquisas efetuadas – que haja ligações desse processo com o que se 
entende por “plasticidade cerebral”. Vários campos usam o conceito de plasticidade cerebral. 
Um campo emergente muito interessante envolve o estudo da arte e do cérebro, ou arteterapia.

Originalmente, a arteterapia usava conceitos puros de arte, sem a investigação científica. Agora, 
lentamente, está adotando o pensamento científico usando abundantes dados neurocientíficos e 
as ferramentas objetivas da investigação científica. Durante anos, reconhecemos que a criação 
de arte permitia reformular experiências, reorganizar pensamentos e obter insights pessoais que 
muitas vezes aumentavam a qualidade de vida de uma pessoa. A arteterapia ganhou popularidade 
porque combina a expressão artística livre com o potencial de intervenção terapêutica significativa. 

No imaginário infantil e infanto-juvenil a arte demonstra certa padronização estética, acredi-
tamos ela que leva as gerações a se identificarem comportamental e socialmente de acordo 
com as expressões artísticas de uma Indústria Cultural que usa a fotografia como dispositi-
vo artístico para justificar as escolhas por formas corporais, cheiros e sabores. Isso alimenta 
um mercado cada vez mais pulsante que encontra nesses nichos de fetiches o cenário ide-
al para sanar as vontades que estimulam a liberação de endorfina por meio das compras. 
O desenvolvimento está atrelado também a expressões de cunho artístico e estético.

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

Assim também nos relacionamos ao desenho infantil, parte fundamental do desenvolvimento 
humano, as primeiras expressões que levam em consideração coordenação motora e capacidade 
cerebral põe o desenvolvimento cognitivo em outro patamar, pois acelera por meio da autonomia 
as possibilidades de significação na aprendizagem. A arte se torna, portanto, a via de acesso para 
as manifestações do cérebro, as sinapses que ocorrem por meio das sensações que ela representa 
dão contornos significativos aos estudos comportamentais explicando – ou buscando explicar – os 
avanços no desenvolvimento educacional. Como por meio da arte, os comportamentos são indu-
zidos a mudança por exemplo o neuromarketing que se baseia nos resultados obtidos em neuro-
ciência – gostos, aptidões, estética, moda, etc. – para vender produtos ou se comunicar com base 
nos dados psicológicos já utilizados criando formas de comunicação e mensagens subliminares. 

O funcionamento do sistema nervoso não pode ser concebido independentemente do cor-
po (ambiente interno) e do mundo ao nosso redor (ambiente externo), assim acreditamos 
que os impulsos dados pelo meio são também fundamentais ao desenvolvimento. O siste-
ma nervoso cérebro-espinhal ajuda a gerenciar as relações de nossos organismos com 
o mundo exterior. É também chamado de sistema nervoso sensorial somático, permitin-
do experimentar sensações nas partes distintas do seu corpo. Assim, esperamos que nos-
so trabalho tenha boa aceitação por essa distinta academia, nossos sinceros préstimos.
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PROCESSOS COGNITIVOS DE 
APRENDIZAGEM

A neurociência é uma disciplina recente que 
agrupa outras quais neurologia, psicologia e 
biologia. Ultimamente diversos aspectos da 
fisiologia, farmacologia, bioquímica, e estrutura 
do sistema nervoso de seres invertebrados 
e cérebro de vertebrados foram conhecidos 
mais a fundo. Pesquisas fundamentais a 
respeito da função perceptiva das emoções, 
da aprendizagem e da memória apresentaram 
e mostraram grande avanço, em especial 
quando nos referimos as abordagens relativas 
à neurociência cognitiva. Aprendizagem e 
educação tendem a ser estudadas de modo 
que reflitam um novo espaço das ciências 
naturais, alterando sua gênese desde o início 
a vida adulta. Em neurociência a alfabetização 
aplica-se como instrumento de vital importância 
para o cotidiano, contribuindo para que a 
população tenha um melhor entendimento das 
perspectivas introspectivas, mas sem deixar 
de levar em conta os avanços científicos, 
evitando posturas especulativas e a crença em 
muletas ofertadas pelo raso reflexo do senso 
comum. São sistematizados encadeamentos 
educacionais partindo de princípios neuro 
científicos (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO 
CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2013, p, 4).

Podemos afirmar que neurociência desponta 
como uma das áreas do conhecimento bioló-
gico lança mãos de achados de outras áreas 
menores que fazem parte de sua constituição, 
a entender, a neurofarmacologia, a neurofi-
siologia, a psicologia evolucionista e o neuro 
imageamento com a finalidade de esclarecer 
o funcionamento o sistema nervoso. O desen-
volver técnico cognitivo moderno com o intuito 
de estudar da atividade cerebral nas crianças, 
adolescentes e adultos, enquanto ocorrem as 
tarefas relacionadas ao intelecto, vem permi-
tindo a investigação mais precisa dos neuro-
circuitos enquanto ocorre seu funcionamento, 
que acarretam as potencialidades intelectuais 
humanas dentre as quais, a linguagem, a criati-
vidade, o raciocínio, etc. (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2013, P, 4).

As conexões entre distintos neurônios são 
responsáveis por funções basilares do sistema 
nervoso humano, assim como de outros 
animais. Em se tratando especificamente do 
ser humano, atuam de modo a determinar 
os nossos comportamentos como indivíduos. 
As emoções externalizadas e vivenciadas 
como a raiva, o medo e situações aprazíveis 
da vida tem sua origem nas atividades no 
cérebro por meio dos circuitos neuronais. O 
desenvolvimento da habilidade de pensar e 
armazenar lembranças que carregamos está 
em dependência das atividades complexas 
que ocorrem nos neurotransmissores por meio 
de sinapses químicas  (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2013, P, 4).

Os nossos movimentos são possíveis pois 
passam por circuitos neuronais contidos 
em nosso no cérebro e em nossa medula 
espinhal, eles são responsáveis por programar 
todos, desde a capacidade de introduzir um 
fio no buraco da agulha, passando pelas 
capacidades desenvolvidas na habilidade 
de guiar uma bicicleta até tarefas mais 
complexas como atirar com arco e flecha. É 
nessa intrincada teia de processos neuronais 
que também temos o controle das inúmeras 
funções do organismo humano. A manutenção 
da temperatura do corpo é um exemplo 
claro, seguido pela pressão arterial, ambos 
são medidos de maneira automática levando 
nosso corpo a permanente atividade mesmo 
sem nos darmos conta do que essa cadeia de 
eventos está propiciando. Trata-se de funções 
autônomas orientadas por meio dos circuitos 
neuronais, e ocorrem de forma inconsciente. 
Encontramos explicações a esse respeito na 
biologia elementar, ela nos fornece mostras 
claras de que qualquer espécie de animal é 
fruto das interações complexas entre os fatores 
que regem o ambiente e estrutura sua genética 
(COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA 
INF NCIA, 2013, P, 4).
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ESTÍMULOS COGNITIVOS NA 
INFÂNCIA

Existe uma importância crucial no 
desenvolvimento infantil, particularmente do 
desenvolvimento cerebral, percebemos na 
primeira infância como ocorre a influência da 
aprendizagem, o comportamento e a saúde ao 
longo do ciclo de vida bem como a influência 
proveniente das experiências e dos ambientes 
vivenciais, particularmente a participação ativa 
dos pais e da família de modo geral, todos esses 
estímulos são basilares ao desenvolvimento da 
primeira infância. 

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

A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida. 
Muito antes de a criança entrar na escola, enquanto 
cresce e se desenvolve em todos os domínios (físico, 
cognitivo e socioemocional), ela aprende nos contextos 
de seus relacionamentos afetivos. Especialmente 
na primeira infância, a aprendizagem é fortemente 
influenciada por todo o meio onde a criança se 
encontra e com o qual interage. A criança aprende no 
ambiente de seus relacionamentos, que por sua vez 
afetam todos os aspectos de seu desenvolvimento. A 
promoção do desenvolvimento integral saudável, com 
nutrição e cuidados de saúde adequados, ambiente 
familiar afetivo, seguro e estimulante, relações estáveis 
e incentivadoras, além da oferta de educação de 
qualidade, fornecem o alicerce para que cada criança 
viva bem no presente e alcance seu potencial pleno no 
futuro  (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA 
INF NCIA, 2013, P, 4).

Estes dados confirmam os preceitos da 
boa maternidade que os pais aplicam por 
séculos. Mães e pais sempre souberam que o 
bebê e os jovens criança precisam de amor e 
carinho. Mas o que esse novo conhecimento 
sobre o desenvolvimento do cérebro tem de 
profundamente fascinante, é que ele nos faz 

entender como uma boa educação, bons 
cuidados, boa nutrição e boa saúde durante 
a primeira infância estabelecem as bases 
para o desenvolvimento do cérebro, e como 
representam alicerces importantes para fases 
posteriores da vida. 

Psicólogos do desenvolvimento têm estudado 
como as crianças se desenvolvem por um 
longo tempo e como aprendem, observando 
e avaliando o comportamento e as habilidades 
em várias idades. No entanto, sobre suas 
descobertas a respeito à importância do 
desenvolvimento na primeira infância e seus 
desdobramentos, o potencial a longo prazo não 
atraiu a atenção do público até pouco tempo. 
Nas últimas décadas, a neurociência permitiu a 
explosão do conhecimento sobre o cérebro e 
as ligações entre o desenvolvimento do cérebro 
de crianças menores e as dificuldades que 
ele pode apresentar mais tarde com relação 
à aprendizagem, comportamento e saúde 
(VYGOTSKY, 98 p.117-118).

As novas descobertas derivam da pesquisa 
básica em neurociência, novas tecnologias que 
permitem aos neurocientistas obter imagens 
do cérebro humano e estudar sua atividade 
em vários estágios de desenvolvimento, a 
pesquisa neurobiologia e integração de novos 
conhecimentos.  Antes dessas fascinantes 
descobertas sobre o desenvolvimento 
cerebral de crianças, pensamos geralmente 
que a arquitetura do cérebro foi largamente 
determinada desde o nascimento por 
características genéticas que o indivíduo herdou 
dos pais. Os cientistas agora estabeleceram 
que uma grande parte do desenvolvimento do 
cérebro ocorre entre a concepção e a idade de 
um ano (ANTUNHA, 2003).

Além disso, agora entendemos melhor 
como os estímulos experimentados pela 
criança antes dos três anos afetam as células 
nervosas (neurônios) e vias neuronais cérebro. 
A interação ativa entre a estimulação precoce 
do cérebro, através dos canais sensoriais, e 
a estrutura genética fundamental do cérebro 
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tem um efeito direto e decisivo sobre o 
desenvolvimento do cérebro, que, por sua vez, 
tem repercussões a longo prazo no a criança 
se tornará. O desenvolvimento humano não se 
baseia em uma oposição entre hereditariedade 
e educação, mas sim na interação entre esses 
dois elementos (ANTUNHA, 2003).

Grande parte do desenvolvimento cerebral 
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio 
embrionário (duas semanas após a concepção) 
é formado o tubo neural que se formará o 
cérebro e espinha. De algumas células, o 
cérebro produz bilhões de neurônios. Agora, 
a maioria das células cerebrais de um ser 
humano é produzida entre o quarto e sétimo 
mês de gravidez. Uma vez que os neurônios 
são formados, eles devem migrar para o local 
designado e formar conexões. Uma migração 
maciça de células ocorre quando o feto tem 
cerca de quatro meses e meio de idade 
(ANTUNHA, 2003).

Uma criança é dotada de bilhões de 
neurônios que devem formar bilhões e bilhões 
de ligações para funcionar corretamente. Em 
resposta aos estímulos do meio recebido pelos 
órgãos dos sentidos (olhos, ouvidos, nariz, 
língua, pele, articulações etc.), os neurônios 
na parte correspondente do cérebro formam 
conexões, chamadas sinapses, que permitem 
ao cérebro reconhecer os sinais dos órgãos 
dos sentidos. 

Um aspecto essencial do aprendizado é o 
fato de ele criar a zona de desenvolvimento 
proximal; ou seja, o aprendizado desperta 
vários processos internos de desenvolvimento, 
que são capazes de operar somente quando 
a criança interage com pessoas em seu 
ambiente e quando em cooperação com 
companheiros. Uma vez internalizados, esses 
processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento da criança (VYGOTSKY, 98 
p.117-118).

Durante os três primeiros anos de vida, há 
grande intensidade na produção de sinapses 
e neuronal, especialmente durante a gravidez 
e no primeiro ano; a produção continua, mas a 
uma taxa decrescente, até a idade de 10 anos, 
e para algumas funções, continua tudo ao 
longo da vida. Esse processo é frequentemente 
chamado de fiação cerebral. Enquanto esta 
relação é feita no início do desenvolvimento, um 
processo também ocorre. Bloqueio importante 
dos neurônios, sinapses e até mesmo vias 
neuronais que não estão em estímulos. Aqueles 
que não são usados   ou que não são eficazes 
são eliminados. Esse processo crucial é uma 
forma de padrão que faz aparecer formando 
os diagramas embutidos da massa de células 
que durará toda a vida, enquanto o excedente 
é eliminado (VYGOTSKY, 1998).

NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO, 
ALIMENTAÇÃO E SOCIEDADE

A alimentação é fator que explica o 
desenvolvimento do cérebro da criança em idade 
escolar. Uma dieta com baixa qualidade faz com 
que o aluno não responda adequadamente à 
excelência do esperado com relação ao ensino 
fornecido. Se a emoção representa um impulso 
motor ao funcionamento neural e orgânico 
para a ação. Uma experiência emocional não 
é em suma um fenômeno isolado ela varia de 
pessoa para pessoa e é resultante de uma 
série de eventos (MELO, 2005). 

 Nela podem conjuntamente ser inclusos uma 
gama de ações, planos e pensamentos sobre 
como ocorrem os fenômenos ou como algo 
ocorre, está ocorrendo ou como irá acontecer. 
A alimentação enquanto qualidade fisiológica 
sempre precisou estar cada vez mais sob os 
olhares dos pesquisadores e portanto de mais 
atenção por ser fruto da cultura, dos hábitos 
regionalizados herdados e adquiridos, é 
fundamental buscarmos conceitos que venham 
dar contornos as demandas apresentadas para 
que seja viabilizada a profilaxia com relação 
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ao desenvolvimento cognitivo. A nutrição como 
fator preventivo de doenças e mantenedor de 
um estado cerebral saudável tem se mostrado 
fundamental em diversos campos de pesquisa, 
seja em nível individual ou populacional (MELO, 
2005).

A alimentação reflete e interfere em 
sentimentos e emoções. Assim também ocorre 
com a má alimentação, ela pode ser fonte de 
alterações no desenvolvimento das funções 
cerebrais, o cosmopolitismo fruto da sociedade 
pós-moderna fez aumentar consideravelmente 
a ingestão de alimentos pobres em nutrientes, 
dentre os quais os referentes as vitaminas e 
minerais. Esses, por sua vez, representam 
grande importância para as funções de todos 
os sistemas corporais, incluindo aí o sistema 
nervoso central. Não há como comprovar 
cientificamente se existe de fato uma relação 
direta de que a falta de nutrientes acarreta 
problemas no desempenho cerebral, entretanto 
é em sua totalidade aceitável estabelecer que 
a falta de nutrientes importantes no processo 
de alimentação pode vir a reduzir o rendimento 
cerebral (MELO, 2005).   

Aspectos cognitivos e qualidade do sono 
são alguns exemplos que a má alimentação 
acarreta para o desenvolvimento das funções 
cerebrais, além de afetar o humor por causa 
de sua composição nutricional, tem um peso 
fundamental no controle das funções do sono 
as vitaminas e os minerais, presentes em frutas 
e verduras – ou a falta delas –, são alguns dos 
responsáveis pela regulação orgânica dos 
indivíduos.  

Essa regulação vincula-se diretamente ao 
estado que garante o controle emocional. Não 
obstante, esses nutrientes fornecem energia para 
o corpo, garantindo o bom humor. No momento 
da ingestão de um alimento, os nutrientes 
contidos ali liberam neurotransmissores que 
por sua vez são enviados ao Sistema Nervoso 
Central que é responsável pelo estado de 
humor das pessoas, a serotonina é o principal 
responsável por essa sensação. Contudo, 
existem variáveis que podem afetar a produção 
e liberação da serotonina (MELO, 2005).

A serotonina é o neurotransmissor e como 
já dissemos anteriormente está ligado ao 
estado de bom humor. Se os sinais, que são 
enviados ao Sistema Nervoso Central, por 
algum motivo estiverem em desequilíbrio, seja 
por deficiência nutricional – assim como ocorre 
por outros distúrbios fisiológicos –, provocam 
uma deficiência na produção de serotonina. 
Isso desencadeia várias alterações em nosso 
sistema nervoso (como depressão, ansiedade, 
fadiga e aumento de peso). A melhora do 
funcionamento do organismo relaciona-se com 
os hábitos alimentares e nesse bojo também 
está contido as características cerebrais e da 
produção dos neurotransmissores que são 
responsáveis pela sensação de bem-estar 
(MELO, 2005).

“A formação de uma memória resulta de 
modificações ativadas por um sinal nas conexões 
das redes neuronais. Quando uma informação 
é recebida, proteínas e genes são ativados 
nos neurônios. Proteínas são produzidas e 
encaminhadas para as conexões estabelecidas 
entre neurônios. Essas proteínas servem ao 
reforço e à construção de novas sinapses – 
aprendizagem (os locais de comunicação entre os 
neurônios). Quando se forma uma nova memória, 
uma rede específica de neurônios é elaborada 
em diversas estruturas cerebrais, principalmente 
no hipocampo e depois a lembrança é gravada 
da mesma maneira no córtex, local de seu 
armazenamento definitivo (MELO, 2005. P, 30)”
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O sistema neurológico necessita de boas 
gorduras para um bom funcionamento e que 
uma das razões da intoxicação dos neurônios 
é a ingestão das gorduras trans e os aditivos 
químicos em excesso, essa intoxicação 
compromete o desempenho cerebral, podendo 
levar a demência, ansiedade, depressão e 
déficit de atenção (MELO, 2005).

CHUDLER assevera que os ácidos graxos 
da tipologia n-6, exercem influências nas 
capacidades que os neurônios sustentam ao 
utilizar-se da glicose. Teores baixos do tipo 
n-3 podem acarretar deficiências visuais e a 
sua ausência pode levar o indivíduo a pouco 
rendimento com relação ao aprendizado, nas 
funções motoras e de motivação, afetando 
outros sistemas que carecem do uso dos 
neurotransmissores na região do córtex frontal. 
Na fase de desenvolvimento aconselha-se a 
ingestão da vitamina B6 contida nos alimentos 
do tipo feijão ou lentilha, isso pois são 
conhecidos como responsáveis pela produção 
de neurotransmissores que levam ao controle da 
excitação e ômega 3 no que compete estimular 
os neurônios. Os efeitos positivos no cérebro 
que o consumo de alimentos selecionados 
proporciona ao bom funcionamento cognitivo é 
algo a ser fomentado a todo instante.  

O cérebro registra mudanças ou as ameaças ao 
meio interior estável, e transmite instruções à fisiologia 
para que efetue os ajustes necessários. Também a 
glândula suprarrenal é induzida a secretar adrenalina. A 
resposta elétrica-adrenalina contribui para a prontidão. 
Esta prontidão é organizada pelos hormônios. A 
adrenalina é um hormônio incumbido da ativação 
rápida. São chamados glicocorticoides os hormônios 
que orquestram, no corpo, as preparações de longo 
prazo, são hormônios-chave...Quando analisados os 
glicocorticoides humanos, verifica-se que um único 
hormônio constitui cerca de 95% de sua quantidade: o 
cortisol, ou hidrocortisona [...] as glândulas suprarrenais 
são apenas a usina manufatureira. Produzem os 
hormônios com as matérias-primas. Recebem instrução 
da pituitária. As instruções são levadas em um hormônio-
mestre, o adrenocorticotrófico (ACTH) que significa 
hormônio que alimenta o córtex suprarrenal. A pituitária 
controla a maioria dos hormônios do corpo, medindo 
suas quantidades e fazendo os ajustes necessários. 
Mas mesmo a pituitária não pode decidir que nível 
de hormônio é apropriado para uma circunstância em 

que o corpo se encontre. As verdadeiras decisões são 
tomadas por outro centro de controle, o hipotálamo. 
O hipotálamo é, assim, o centro da administração do 
corpo, tanto quanto de sua defesa  (FULDER, 1986, 
p.169-170) .

Um outro problema se relaciona com a 
questão da obesidade, muitos casos de 
dificuldades de relacionamento vinculam-se 
aos modelos estabelecidos pela sociedade e 
que estes mesmos modelos geram acepções 
de pessoas nos mais diversos meios. Estudos 
apontam que a ingestão de nutrientes – do 
mesmo modo como o metabolismo destes 
nutrientes – podem ser modulados por estruturas 
neurológicas e por sistemas neuroquímicos em 
conjunto com neuroendócrinos apropriados. 
As alterações vinculadas a estes sistemas 
neurais podem estar ligadas as mudanças nos 
comportamentos alimentares. 

Assim crianças que se alimentam de maneira 
errada tendem a desenvolver um descontrole do 
com relação aos sinalizadores de adiposidade 
que são responsáveis por informar ao cérebro 
as quantidades de energia corporal armazenada 
além da conta (MELO, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apon-
tar novos caminhos para a pesquisa e melhorar as políticas e práticas educativas. Isso em con-
tato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas 
do conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional. Este 
trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral por meio da neurociên-
cia e como essa relação se dá com os estímulos artísticos, e, portanto, submete temas cruciais 
à atenção da comunidade educativa e neurocientífica. Ele não propõe soluções simplistas, nem 
afirma que a neurociência tem a resposta para tudo. Por outro lado, constitui um inventário obje-
tivo do conhecimento atual na encruzilhada da neurociência cognitiva e aprendizagem; também 
indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino. 

A neurociência demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacidade adaptação 
às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são criadas ou outros são 
enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão da modificação depende de tipo 
de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mudanças mais profundas. Ela também de-
pende de quando a aprendizagem acontece.

 Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e 
frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós retratamos 
ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós 
mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram 
veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram 
suas abordagens a diferirem, artistas e os cientistas, se esforçando para um objetivo comum em 
busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.

Portanto acreditamos ao associarmos neurociência à arte encontramos os elementos que 
além de sustentar nossas aspirações, contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciên-
cia que cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir 
pois o conhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade, 
temos a crença de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da 
questão alimentar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resul-
tados obtidos.
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RESUMO: Para ter o entendimento da diferença positiva que a musicalização realiza den-
tro da educação acadêmica , foi estudado vários livros e artigos a respeito, tendo cla-
ro que desde o início da vida, ainda no ventre materno já se faz o uso da sonoridade e o 
mesmo deve se perpetuar por toda vida, sendo que a escola tem um papel importante so-
bre essa arte, pois possibilita ao educando aumentar os seus conhecimentos e repertório, 
através dela temos a possibilidade de conhecermos outras culturas e costumes, onde em 
cada fase trabalhada são conhecimentos adquiridos, pois através da música  o aluno mui-
tas vezes trará a sua realidade, suas emoções para a música e os gestos corporais que ela 
proporciona realizar. Desenvolvendo também uma melhor linguagem verbal, criatividade,

Palavras-chaves: Educação; Desenvolvimento; Música; Repertório; Som.

A DIFERENÇA POSITIVA QUE A 
MUSICALIZAÇÃO REALIZA DENTRO DA 
EDUCAÇÃO ACADÊMICA
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INTRODUÇÃO

Com este tema quero enfocar a importância que tem a musicalização no de-
senvolvimento do aluno dentro do âmbito escolar, pois ela ajuda nas no-
vas descobertas, concentração, ritmo, aumenta o repertório oral, desen-

volve a comunicação verbal, ajuda no dia a dia acadêmico e fora de suas paredes. 

A musicalização contribui muito na vida do aluno não somente no seu ambiente escolar, 
como na vida de forma geral, pois com a música se tem a oportunidade de atuar de uma 
forma efetiva no mundo, participando, criticando, sugerindo, desenvolvendo alguns aspectos 
como a criatividade, memorização, coordenação, vocabulário, entre novos conhecimentos.

É de suma importância de se trabalhar a música com a educação infantil e séries iniciais, sendo 
que a continuidade da educação se faz diferença quando se é colocado esse elemento dentro do 
âmbito escolar, onde os educandos possam interpretar, se expressar, criar melodias, compor e 
além de todo o desenvolvimento psicossocial,mental, linguístico, social, verbal, aumenta a capa-
cidade de memorização auditiva, observação, discriminação e reconhecimento de sons, fazendo 
com que ele desenvolve essas habilidades, podendo ser trabalhadas dentro ou fora da sala de 
aula, dando essa liberdade aos educadores e educando, tornando assim a instituição educacio-
nal mais prazerosa,  trazendo a música como uma grande aliada a uma ferramenta pedagógica.
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A DIFERENÇA POSITIVA QUE A 
MUSICALIZAÇÃO REALIZA DENTRO 
DA EDUCAÇÃO ACADÊMICA 
  
A música faz parte do imenso mundo da arte, 

trabalhando com a harmonia entre os sons, 
o ritmo, a melodia e a voz, esses elementos 
são importantes e podem nos transportar 
para outro tempo e espaço, resgatando 
memórias e reacender emoções, a música é 
mágica, nos acalma, nos agita, nos incorpora. 
A humanidade possui uma relação de muito 
tempo com a música, sendo essa umas das 
formas de manifestação cultural e de arte mais 
antigas. Na própria pré-história a música já 
estava presente, estamos nos referindo cerca 
de 50 mil anos atrás, pois os seres humanos 
desenvolviam suas ações sonoras observando 
e imitando os fenômenos da natureza, como por 
exemplo, o barulho do ventos, as folhagens de 
mexendo, o som do mar, as marolas dos rios, 
os trovões, o som da chuva, a comunicação 
que era feita entre os animais, com todas 
essas informações os influenciou a explorar os 
sons dos seus próprios corpos e percebendo 
que eram  capazes de produzirem, como 
as batidas do coração, palmas, as pisadas 
mais calmas serem diferentes das mais 
pesadas e a própria voz (BRÉSCIA, 2003).

Nesse período da história, a música, os 
sons não eram considerados arte, mas 
sim relacionados a comunicação e ritmos 
sagrados da ocasião. Desta forma percebemos 
que para os primórdios da humanidade, 
a música era simplesmente sons vocais, 
somente com o passar dos tempos é que 
o homem foi se aprimorando e a música 
evoluiu, desenvolvendo instrumentos variados 
para acompanhar a voz (BRÉSCIA, 2003).

A música é uma das linguagens verbais, e 
pode se expressar através de vários gêneros 
musicais, como a música folclórica, clássica, 
sertaneja, pop, Popular, sacra entre outras. Não 
é só do som que aproveitamos da música, mas 
podemos também perceber gostos, costumes, 
hábitos, história, ela tem o poder de traduzir 

sentimentos, afinal para cada pessoa que 
escuta se percebe um sentido, de acordo com 
estado em que a pessoa se encontra, é uma 
das formas mais criativas de se expressar, ela 
é capaz de nos libertar, criar e inovar. Através 
da música, manifestamos tristeza, alegria, raiva 
entre outros sentimentos, estando presente 
em diversas situações e momentos da vida 
humana. Existe música para adormecer, 
dançar, chorar os mortos e incentivar o povo 
a lutar pelos seus direitos e ideologia. A 
música está presente na vida diária de alguns 
povos, ainda hoje é tocada e dançada por 
todos, seguindo costumes que respeitam 
as festividades e os momentos próprios de 
cada manifestação musical (BRITO,  2003).
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Sabemos da importância da música para 
as pessoas, historicamente dizendo fora, os 
gregos que iniciaram as bases que seriam 
necessárias para uma cultura musical. No 
século V a.C., Pitágoras identificou o benefício 
que a música fazia para o desenvolvimento 
humano. Pode se afirmar que a música é 
formada por três partes fundamentais que são: 
ritmo, melodia e harmonia, e através desses 
três contexto da música surgem os movimentos 
que não deixam de ser expressões através 
de diferentes tons e vozes (BRITO,  2003).

  
Dentro da sociedade, a música exerce um 

papel de grande importância, pois além de 
retratar questão social, tem também a cultural, 
porque através dela podemos contar os 
costumes, hábitos, conquistas e a história de 
um povo, de uma forma mais lúdica e prazerosa.  
A música está presente em nossos dias desde 
o nascimento, pois ao nascer já emitimos 
sons, podendo afirmar que possuímos de uma 
forma natural um dos maiores instrumentos 
musicais, a nossa própria voz, produzimos 
diversas formas de sonoridade (Renato, 1998).

Segundo Renato (1998, p.47), as crianças 
entram em contato com a cultura musical 
desde muito cedo e assim começam a 
aprender suas tradições musicais. Percebemos 
que dentro dos contextos, o ser humano é um 
ser musical, a música faz parte da nossa vida 
desde o ventre materno. Podemos afirmar 
porque dentro do ventre a criança ouve vários 
tipos de sons e ruídos, após o nascimento a 
criança começa a distinguir, a mãe canta para 
embalar o bebê, o som que fazem os animais, 
os aparelhos no ambiente domésticos, o 
som que vem da rua, enfim a criança está 
cercada por diferentes sons o tempo todo.

 
Existe a necessidade de estimularmos as 

crianças para terem contato direto com objetos 
que emitam sons. A partir deste momento, o ser 
começa a criar seu próprio repertório que irá lhe 
permitir se comunicar através dos sons. Brito 
(2003) também afirma que a criança se envolve 
com a música ainda quando está no ventre 

da mãe, e que o processo de musicalização 
dos bebês começa por meio do contato 
com toda a variedade de sons do cotidiano. 

A criança busca materiais sonoros, descobre 
instrumentos, inventa e imita sons e melodias. 
Dentro do âmbito escolar, a música deve ser 
entendida como linguagem artística, para que 
seja importante para a educação e formação 
humana de todos os alunos da instituição 
escolar. Ao termos música neste âmbito, esta 
acaba  auxiliando no desenvolvimento cultural 
e psicomotor da criança e lhe proporciona 
contato com a arte, dando ainda uma alegria 
que seja vivida no presente, esta é uma 
das dimensões essenciais da educação 
acadêmica, para isso o professor tem um papel 
importante , onde deverá estimular os esforços 
dos aluno, compensados e recompensados 
por uma alegria contagiante que possa ser 
vivida no momento presente, é lembrada em 
outras vivências (SNYDERS, 1992, p. 14).

 
Essa prática pedagógica tem sua suma 

importância que seu início se dê nos primeiros 
anos escolares, ou seja, ainda na educação 
infantil, e que possa prosseguir durante 
toda a formação acadêmica do educando. 
Percebemos que a música tem o papel de um 
instrumento facilitador e motivador no processo 
de formação do homem, porém, a música 
terá um poder educativo quando empregada 
com prudência e sabedoria, por meio do 
conhecimento dos seus efeitos sobre a alma 
humana, a musicalização facilita a integração, a 
inclusão social e o equilíbrio dos seres humanos. 
“O aprendizado de música, além de favorecer 
o desenvolvimento afetivo da criança, amplia 
a atividade cerebral, melhora o desempenho 
escolar dos alunos e contribui para integrar 
socialmente o indivíduo” (BRÉSCIA, 2003, p. 81). 

A Lei nº 11.769, fez com que as instituições 
educacionais, no início do ano letivo de 2012, 
adaptar seus currículos escolares, pois a 
música passa a ser conteúdo obrigatório em 
toda a Educação Básica no Brasil. Segundo a 
LDBEN de 1996, a Educação Infantil constitui 
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a “primeira etapa da Educação Básica, tendo 
como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até seis anos de idade, em seus aspectos 
físicos, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade” (LDBEN 
9.394/96, título V, capítulo II, seção II, art. 29).

 

Conforme Jean Piaget, o pensamento infantil 
passa por quatro estágios desde o nascimento 
até o início da adolescência, quando o sujeito 
epistêmico atinge a capacidade plena de 
raciocínio, a epistemologia genética é o estudo 
de como se chega a conhecer o mundo 
externo através dos próprios sentidos, o sujeito 
epistêmico segundo Piaget é o sujeito do 
conhecimento, que focado na interação ativa 
do sujeito com a realidade externa procura 
entender quais os mecanismos mentais que ele 
utiliza nas diferentes etapas da vida para poder 
entender o mundo (DAVIS, 1981, p. 78-79). 

Para Piaget, a aprendizagem se dá através 
da experiência do sujeito em contato com o 
objeto, a partir daí ele adquire novas ações e 
operações mentais que, acumuladas constroem 
uma função cognitiva própria e individual, o 
conhecimento adquirido a partir da experiência 
não é apenas mera repetição da realidade trata 
se de uma organização ativa, cumulativa e 
evolutiva. De acordo com Davis (1981) quando 
as crianças nascem, elas herdam alguns 
elementos as (estrutura biológica e neurológica) 
tais estruturas determinam o modo de reagir 
diante do meio ambiente que, no início da vida é 
completamente desorganizado para a criança. 

A partir de um equipamento biológico 
hereditário, a criança irá formar estruturas 
mentais com a finalidade de organizar esse 
caos de sensações e estados internos 
desconhecidos. Piaget descreveu a essa 
organização mental o nome de esquema, ou 
seja, é a adaptação e a organização intelectual 
do indivíduo ao meio. A Organização e a 
adaptação para Piaget a organização é 
inseparável da adaptação, afinal, uma vez 
que são dois processos complementares 
de um único mecanismo, sendo que a 
organização é o aspecto interno do ciclo do 
qual a adaptação constitui o aspecto externo.

 
Piaget ainda divide a inteligência em duas 

partes, a inteligência como função e a inteligência 
como estrutura. A inteligência enquanto função 
consiste na adaptação do organismo ao meio, 
é imprescindível a todos os seres humanos pois 
possibilitam o sujeito compreender, inventar, 
modificar e construir estruturas para elaborar o 
real e a garantir sua própria sobrevivência. Já 
a inteligência enquanto estrutura diz ser é um 
conjunto ou organização de processos para 
crescer, conforme Piaget, é preciso reorganizar 
a inteligência, ter mais possibilidade de 
assimilação e assim interpretar o mundo e 
tornar seus, alguns elementos do mundo. 

Já a assimilação é um o processo cognitivo 
de integração de novas informações às 
estruturas cognitivas já existentes, isso quer 
dizer que o sujeito retira informações do meio 
ambiente e as incorpora as estruturas que 
possui. Na acomodação temos um processo 
de modificação de estruturas antigas, onde 
o sujeito precisa se adaptar frente a novas 
informações do meio ambiente para solucionar 
novos problemas. Jean Piaget afirma que a 
equilibração se dá somente quando o sujeito 
entra em contato com um objeto novo, o objeto 
não se deixa conhecer facilmente, então  o sujeito 
entra em conflito cognitivo e se desequilibra, 
e para se conseguir conhecer o objeto é 
preciso acomodar isto, ou seja, é modificar- se. 

 

“A música na Educação Infantil auxilia no 
desenvolvimento psicomotor, contribui no 
processo de socialização e aproxima a criança 
da arte” (GILIOLI, 2008, p. 6). A música é a 
linguagem que se expressa de formas sonoras 
capazes de transmitir e comunicar sensações, 
sentimentos e pensamentos, por meio da 
organização e relacionamento expressivo entre o 
som e o silêncio. A música está dentro de todas 
as culturas, em inúmeras situações, como festas e 
comemorações, rituais religiosos, manifestações 
cívicas, políticas etc. (BRASIL, 1998, p. 45).



80

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

As músicas podem contribuir para a 
construção do conhecimento e desenvolvendo 
durante o processo educativo de forma 
divertida e envolvente, colaborando com os 
princípios teóricos. É importante que a música 
seja trabalhada de maneira adequada, cabe 
ao professor analisar o contexto da música e 
definir a maneira que ela será apresentada, 
tendo os seus objetivos traçados e claros, 
para que o mesmo possa ser alcançado de 
uma forma satisfatório, verificar o que deve ser 
e estimulado ao trabalhar a canção e analisar 
os resultados obtidos. A música é, sem dúvida 
alguma, um facilitador no processo de ensino 
aprendizagem, mas ela deve ser incentivada, 
realizando uma atividade com prazer, assim 
podendo somar os benefícios naturalmente. 
A música infantil oferece um lado lúdico que 
deve fazer parte do processo de formação da 
criança e ser valorizado, pois é de grande valia 
para ampliação e reflexão do meio em que vive. 

Para Sadie (1994,) durante todo o período 
da história sobre a evolução humana, as 
transformações acompanham a evolução da 
humanidade no que se refere às transformações 
causadas pelo avanço tecnológico e pelas 
características ideológicas. Independentemente 
do papel que a criança exerce dentro da 
sociedade, a música exerce forte atração sobre 
os seres humanos, sendo que mesmo sem 
percebermos nós nos relacionamos com ela em 
vários momentos da vida, muitas vezes quando 
a ouvimos começamos a nos familiarizar, 
movimentando o corpo ou cantando pequenas 
partes da melodia. As crianças ao brincarem ou 
se interagirem com o universo sonoro acabam 
descobrindo de alguma forma, mesmo sendo 
de uma forma simplória,  como se fazer música. 

Para Joly (2003), a relação que a criança 
tem com o mundo, fatos, curiosidades que se 
descobre a cada dia, o ajuda o ato de fazer 
a música, ou seja, a criança o faz brincando. 
De uma forma receptiva e curiosa, ela 
pesquisa materiais sonoros, inventa melodias 
e ouve com prazer a música de diferentes 
povos e lugares. (p. 116). É através das 

brincadeiras de explorar como  o brincar 
com os objetos sonoros que estão ao seu 
alcance, experimentar as possibilidades da 
sua voz e imitar o que ouve, a criança começa 
a categorizar e a dar significado aos sons 
que antes estavam isolados, agrupando-os 
de forma que comecem a fazer sentido para 
ela Maffioletti (2007), percebeu a importância 
que essa experiência pode proporcionar para 
a criança, ele escreve que: “É isso que fará 
dela um ser humano capaz de compreender 
os sons de sua cultura [...]” (p. 130). 

Através do contato com a música, a criança 
inicia o desenvolvimento de uma identidade 
com a música que está a sua volta. É por isso 
que ela assume significados diferenciados em 
cada cultura Nos documentos do Referencial 
Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) 
destaca que quando a criança quando está 
integrada no mundo musical pode proporcionar 
a ela a integração de experiências que passam 
pela prática e pela percepção, como o aprender, 
ouvir e cantar uma canção, realizar jogos de 
mão ou brincar de roda, assim por meio do 
desenvolvimento e da compreensão dessas 
atividades, elas conseguem aumentar o seu 
repertório, começam a dominar conteúdos 
o que permitem a elas uma transformação 
e uma recriação, os RCNEI descreve uma 
parte importante no processo, aliando a  
prática da música ao movimento corporal.

 
O gesto e o movimento corporal estão ligados 

e conectados ao trabalho musical, implicando 
tanto em gesto como em movimento, pela 
razão do som também ser gesto e movimento 
vibratório, e o corpo através dos movimentos, 
é nítido a percepção dos diferentes sons. Os 
movimentos podem ser de torção, balanceio, 
estiramento, entre outros, já os de locomoção 
temos o andar, correr, saltar, saltitar, galopar, 
etc, estabelecem relações diretas com os 
diferentes gestos sonoros (BRASIL, 1998, p. 61). 

O corpo é  um grande instrumento para o 
processo ensino aprendizagem quando se 
trata da arte musical , proporcionando por meio 
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dos diferentes movimentos oportunidades 
para o aprendizado, através desta didática 
podem ser desenvolvidas inúmeras atividades 
que englobam a percepção e interiorização 
do ritmo com os movimentos, intensidade 
do som e altura, trabalhar. Através desse 
recurso podemos desenvolver atividades 
que envolvam a percepção e interiorização 
do ritmo, intensidade e altura, trabalhar com 
a forma musical e também desenvolver a 
expressividade e criatividade do educando. 

Fonterrada (2005) descreve que o professor 
musical Dalcroze desenvolveu em sua prática 
educativa musical um maneira de se trabalhar 
com a escuta, a música e movimento corporal 
de uma forma interdependentes, mas ao 
mesmo tempo ligados, esse método parte 
do próprio aluno e do movimento parado 
ou não, ou seja, esse movimento pode ser 
também com deslocamento, para chegar à 
compreensão, fruição, conscientização e na 
expressão musical (FONTERRADA, 2005). 

 
Podemos trabalhar o ensino musical com os 

educandos através de sua apreciação, pois 
poderá proporcionar uma grande ampliação 
e o enriquecimento de saberes relacionados 
à música, além de ampliar o repertório das 
crianças. Através da escuta e de discussões 
trabalhamos os aspectos referentes à 
diversidade de instrumentos musicais 
existentes e suas maneiras de produção de 
som, além das diferentes possibilidades de 
combiná-los resultando em diversas formações 
instrumentais (FONTERRADA, 2005). 

Na educação musical também podemos 
explorar  as diferentes formas de como a voz é 
trabalhada, suas possibilidades, classificação e 
as diferentes formações onde são empregadas, 
além de se estar ligado à diversidade de estilos 
e gêneros musicais existentes no mundo, 
assim o educando passa a ter contato com 
músicas não somente ouvidas pelos seus pais, 
mas também outros gêneros que seus amigos 
escutam, outras localidades, ampliando 
desta forma o seu repertório musical, e lhe 

proporcionando comparações entre produções 
de diferentes localidades, épocas, como os 
grupos sociais utilizam diferentes instrumentos, 
como organizam o som, construindo assim 
sua identidade musical. Percebemos que a 
forma que usamos a música pode ser muito 
diversificada, através dela, temos o poder de 
expressarmos nossas ideias e sentimentos, 
compreender valores e significados culturais 
presentes na sociedade ou no grupo onde 
ela foi criada (FONTERRADA, 2005). 

Pelo movimento da dança, podemos nos 
interagir corporalmente com a mesma, 
apreciamos sua beleza ao escutar com atenção 
uma obra musical, nos dando a possibilidade 
de transmitirmos nossas emoções ao interpretar 
uma peça, seja tocando um instrumento 
ou cantando, através da música e dos 
movimentos proporcionados por ela podemos 
comunicamos nossos pensamentos e por meio 
da composição, trabalhamos com o aspecto 
cognitivo quando pensamos e construímos uma 
obra, a música é mágica, nos traz sentimentos 
e busca de algo a mais (FONTERRADA, 2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A musicalização está presente em nós desde o ventre materno, nos possibilitando ao conheci-
mento de diversos sons, sendo de propriedade desde os primórdios, onde já se observavam os 
sons da natureza e de seus próprios corpos. No âmbito escolar esta arte contribui muito para o 
desenvolvimento e enriquecimento cultural e verbal dos educandos, dando a oportunidade de se 
desenvolverem mais no setor da criatividade, linguística e a busca por conhecimentos.

O contato com a música ajuda os alunos a desenvolverem o seu próprio repertório musical, 
aumentando a sua linguagem verbal, conhecimentos e proporcionando a distinção de sons e 
instrumentos, podendo esses serem naturais ou construídos. 

Com o contato da arte musical, o educando traz para a as aulas suas experiências e vivências, 
compartilhando e sendo compartilhado com seus amigos que fazem parte do seu grupo, tendo 
assim um aumento em seu repertório musical, verbal e de saberes. 

Mesmo sem perceberem, por muitas vezes através da música e dos gestos corporais que ela 
proporciona a desenvolver, fazem com que os alunos se expressam, se tornem mais críticos 
colocando muitas vezes suas frustrações, anseios nessa arte. 

O ensino de música nas instituições educacionais tem o importante papel de contribuir não 
apenas para a formação musical dos alunos, na verdade, esse objetivo fica em segundo plano, 
mas principalmente como uma ferramenta eficiente de transformação social, onde a escola pode 
proporcionar além da educação acadêmica o respeito, a amizade, a ajuda ao próximo, a coope-
ração e a reflexão tão importantes e necessárias para a formação humana.

O objetivo principal das aulas de música é ajudar o aluno a educação das práticas músico-
-culturais como parte da construção de sua cidadania, facilitando e apresentando esse universo 
musical composto de diversos sons, desenvolvendo várias habilidades e o ajudando em sua 
formação de cidadão consciente e atuante na sociedade em que vive.
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RESUMO: consideram as recentes diretrizes, as recomendações nacionais e internacionais so-
bre o assunto percebem-se a necessidade de uma reflexão sobre a inclusão, traduzida para o 
contexto educacional brasileiro. Questiona-se se a inclusão do aluno surdo em classe regu-
lar representa um problema para a escola? Objetivou-se destacar algumas dificuldades para 
organização da escola Inclusiva no Brasil mostrando que a convivência entre alunos defi-
cientes e não deficientes que têm as mesmas possibilidades de aprender e conviver com as 
diferenças presentes na coletividade. Procurou-se apresentar também que a grande dificul-
dade é a de professores e ou profissionais qualificados e treinados para o bom desempenho 
frente à realidade encontrada. Por meio da revisão bibliográfica a pesquisa fundamenta-se 
numa breve abordagem sobre os principais fatos que ocorreram com a educação dos surdos, 
e a sua trajetória, tendo como fundamentação as obras de Maria Cecília de Moura (2000), 
Márcia Honora (2011) e Marcia Goldfeld (2003), estudiosas renomadas desta área do saber.

Palavras-chaves: Surdez; Inclusão; Recursos Educacionais; Educação Especial.

O ENSINO REGULAR E O ATENDIMENTO AS 
CRIANÇAS SURDAS
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INTRODUÇÃO

Percebendo-se a grande preocupação e inquietação por parte de muitos profissionais da 
educação em relação à inclusão de alunos com deficiências físicas e chamados alunos 
especiais, decidiu-se abordar sobre a escola pública brasileira e as questões do respeito 

e direitos aos deficientes físicos.

Quando se consideram as recentes diretrizes, as recomendações nacionais e internacionais 
sobre o assunto percebem-se a necessidade de uma reflexão sobre a inclusão, traduzida para o 
contexto educacional brasileiro.

O primeiro desafio da nova reforma do ensino demanda um intenso trabalho de conscientiza-
ção da necessidade da integração do deficiente na escola regular e supõem o desenvolvimento 
de um programa de conscientização de professores, sejam eles do ensino fundamental, médio/
técnico ou superior, auxiliares, famílias e comunidade sobre a integração.Questiona-se se a in-
clusão do aluno surdo em classe regular representa um problema para a escola?

Objetivou-se destacar algumas dificuldades para organização da escola Inclusiva no Brasil 
mostrando que a convivência entre alunos deficientes e não deficientes que têm as mesmas 
possibilidades de aprender e conviver com as diferenças presentes na coletividade.

Procurou-se apresentar também que a grande dificuldade é a de professores e ou profissionais 
qualificados e treinados para o bom desempenho frente à realidade encontrada.

Pode-se dizer que a discussão mais ampla sobre inclusão, fundada na movimentação histórica 
decorrente das lutas pelos direitos humanos, não mais se constitui numa novidade, se levada em 
consideração que tais princípios já vêm sendo veiculados, em forma de Declarações e diretrizes 
políticas pelo menos desde 1948, quando da aprovação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Por meio da revisão bibliográfica a pesquisa fundamenta-se numa breve abordagem sobre 
os principais fatos que ocorreram com a educação dos surdos, e a sua trajetória, tendo como 
fundamentação as obras de Maria Cecília de Moura (2000), Márcia Honora (2011) e Marcia Gol-
dfeld (2003), estudiosas renomadas desta área do saber.

A inclusão de alunos deficientes na rede regular de ensino está garantida por lei e o poder pú-
blico segundo a lei de diretrizes e bases 9394/96 coloca como alternativa preferencial, amplia-
ção ao atendimento dos alunos com dificuldades intelectuais na própria rede pública de ensino.
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O CONCEITO HISTÓRICO SOBRE O 
SURDO

A educação especial deve ocorrer nas 
instituições escolares e em seus diferentes 
níveis de ensino desde o infantil ao superior, de 
maneira facilitadora ao pleno desenvolvimento 
das potencialidades sensoriais, afetivas e 
intelectuais do aluno utilizando-se de um projeto 
político pedagógico que contemple as normas 
de cumprimento dos 200 dias letivos, meios 
para recuperação e atendimento ao aluno 
articulação com as famílias e a comunidade 
e execução de uma proposta pedagógica em 
conjunto de outros elementos que permitam 
definir objetivos, conteúdos e procedimentos 
relativos à própria dinâmica escolar.

Enquanto modalidade de educação escolar entende-
se a educação especial como um conjunto de recursos 
e serviços educacionais especiais organizadas para 
apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir 
a educação formal dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais muito diferentes da maioria 
das crianças e jovens  (MAZZOTA, 2011, p. 103).

Assim, a educação especial deve ocorrer, 
preferencialmente, nas escolas pertencentes 
à rede regular de ensino, na escola comum, 
dentro dos princípios da escola inclusiva, 
entendida como aquela que além de acolher 
todas as crianças, garante uma dinamicidade 
curricular que contemple mudar o caráter 
discriminatório do fazer pedagógico, a partir 
das necessidades do aluno.

Entende-se, porém, que, uma escola 
democrática, para receber um contingente 
de alunos com deficiência, deva estar 
instruída do respeito às maneiras próprias que 
cada ser humano apresenta em termos de 
desenvolvimento e consequente aquisição de 
conhecimentos. Isso constitui um indício de que 
essa escola entenderá a deficiência mental, 
ou outra, “como um estado atual do indivíduo 
em relação ao seu nível de funcionamento 
intelectual e de comportamento adaptativo”, 
conforme preconiza a Associação Americana 
de Deficiência Mental. (MAZZOTA, 2011, p. 
87).

O indivíduo com necessidade especial 
deve como qualquer pessoa ter acesso 
a uma educação de qualidade e a todos 
os mecanismos necessários para que seu 
aprendizado seja possível (PEREIRA, 2009, p. 
53).

Não significa tornar o excepcional normal, mas que 
a ele sejam oferecidas condições de vida idênticas às 
que outras pessoas recebem. Devem ser aceitos com 
suas deficiências, pois é normal que toda e qualquer 
sociedade tenha pessoas com deficiências diversas. 
Ao mesmo tempo é preciso ensinar ao deficiente a 
conviver com sua deficiência. Ensiná-lo a levar uma 
vida tão normal quanto possível, beneficiando-se das 
ofertas de serviços e das oportunidades existentes na 
sociedade em que vive (MIKKELSEN apud PEREIRA, 
2010, p. 102).

A influência da surdez sobre o indivíduo 
implica características particulares, que vão 
desde o desenvolvimento físico e mental até 
ao seu comportamento como ser social, 
principalmente na escola.

Precisamos refletir muito profundamente sobre 
a inclusão e ir além, refletindo sobre a verdadeira 
integração e aceitação. Incluir não basta. Integrar 
e aceitar não são tarefas fáceis. Refletir sobre esses 
conceitos e sobre a atitude pessoal em relação a eles 
é essencial para o professor. Incluir é inserir, é colocar 
dentro, é conter. Por isso dizemos que incluir não basta 
(BUDEL e MEIER, 2012, p. 50).

A educação especial obedece aos mesmos 
princípios da educação geral, deve se iniciar 
no momento em que se identifique atraso ou 
alterações no desenvolvimento global da criança 
e continuar ao longo de sua vida, valorizando 
suas potencialidades e proporcionando-lhe 
meios para desenvolvê-las.

Como no diz Ferreira (2005):
A inclusão envolve uma filosofia que valoriza 

diversidade de força, habilidades e necessidades do 
ser humano como natural e desejável, trazendo para 
cada comunidade a oportunidade de responder de 
forma que conduza à aprendizagem e do crescimento 
da comunidade como um todo, e dando a cada membro 
desta comunidade um papel de valor (FERREIRA, 
2005, p. 44).

Romeu Kazuma Sassaki (2010) nos explica 
o que é inclusão dizendo ser um processo por 
meio do qual a sociedade se adapta para incluir 
em seus sistemas sociais pessoas deficientes 
e, simultaneamente, estas se preparam para 
assumirem seus papéis na sociedade.
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Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar 
contra exclusão, transpor barreiras que a sociedade 
criou para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da 
autonomia, por meio da colaboração de pensamentos e 
formulação de juízo de valor, de modo a poder decidir, 
por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias 
da vida (SASSAKI, 2010, 41).

A história dos surdos, ao longo dos anos, 
foi marcada por muitos conflitos em diferentes 
partes do mundo.

Para falarmos sobre a surdez e o indivíduo surdo, 
temos que voltar no tempo e considerar como o surdo 
tem sido visto e educado por meio da história. Este 
trabalho tem também uma história a ser vista: a história 
de outros surdos e as dificuldades que o surdo passa 
para se construir enquanto sujeito. Esta história reflete 
uma realidade social, política e histórica que também 
vai se refletir na história do surdo através do tempo 
(MOURA, 2000, p.15).

Na antiguidade, na época dos gregos e 
romanos, os surdos eram considerados 
como pessoas impróprias de pensarem, 
impossibilitadas dos seus direitos pessoais. 
Naquele período, os surdos eram vistos como 
pessoas com problemas mentais e incapazes 
de ser ensinadas, não tendo direito a testamento, 
além de serem impedidos de frequentarem os 
mesmos lugares dos ouvintes (MOURA 2000 e 
HONORA, 2011).

Completa Moura (2000) que os romanos 
privaram os surdos que não podiam falar de 
todos os seus direito legais. Eles não podiam 
fazer testamentos e precisavam de um curador 
para todos os seus negócios.

Os surdos eram tidos como incapazes de gerenciar 
os seus atos, perdiam a sua condição de ser humano 
e eram confundidos com o retardado. Até o século XII, 
eles não podiam se casar. A igreja católica, até a idade 
média, acredita que as suas almas não poderiam ser 
consideradas imortais, porque eles não podiam falar os 
sacramentos (MOURA, 2000, p. 16).

Para Aristóteles, os surdos não tinham 
pensamento, não tinham razão e não eram 
considerados humanos já que havia a crença 
de que o pensamento e a linguagem eram 
adquiridos somente por meio da audição.

Goldfeld (2003) e Moura (2000) explicitam 
que, na Idade Média, os surdos não eram 
educados por serem vistos como não humanos. 
A partir de uma visão religiosa da Igreja Católica, 
eles não poderiam ser considerados imortais 
já que não podiam falar os sacramentos.

O deficiente deve ser aceito com suas deficiências, 
pois é normal que toda e qualquer sociedade tenha 
pessoas com deficiências diversas [...] é preciso ensinar 
o deficiente a conviver com sua deficiência. Ensiná-lo a 
levar uma vida tão normal quanto possível, beneficiando-
se das ofertas de serviços e das oportunidades 
existentes na sociedade em que vive.(JANNUZZI, 2012, 
p. 180).

Daí surge um caminho para educação 
dos surdos baseada nos monges quando 
ingressaram no mosteiro, que faziam votos 
de silêncio e se comunicavam por meio de 
gesto. Assim, estes religiosos passaram a 
ser preceptores dos surdos. Cada monge se 
dedicava a um aluno surdo para ensiná-lo a 
falar, ler e escrever, para que eles passassem 
a ter direito à herança da família. De acordo 
com Honora (2011, p. 19) somente a partir do 
final da idade média para o começo da idade 
moderna, efetivamente começa a surgir o 
interesse de educar a criança surda.

Até o século XV, a medicina somente se 
interessava pelas pessoas surdas e deficientes 
para estudos de casos, e o interesse da Igreja 
Católica era promover caridades de forma 
que os surdos não se sentissem punidos pela 
doença e se tornassem membros da sociedade.

Os surdos bem como todos os outros deficientes até 
o século XV tornaram-se alvo da medicina e da religião 
católica. A primeira estava mais interessada em suas 
pesquisas, e a segunda, em promover a caridade com 
pessoas tão desafortunadas, pois para elas a doença 
representava punição (HONORA, 2011, p. 20).

Para Moura (2000), a Igreja Católica acreditava 
que existisse uma cura para a surdez, a qual 
só seria possível acontecer por meio de um 
milagre de Deus. Isso era defendido em razão 
à crença em um fato ocorrido no ano 685 d.C., 
em que o Bispo John of Hagulstat ordenou ao 
surdo a fazer o sinal da cruz. Com isso ele falou 
longas sentenças.

Honora (2011, p. 20) complementa que, 
somente no século XVI, surgem os primeiros 
educadores para surdos. Gerolamo Cardano 
(1501–1576), médico, matemático e astrólogo 
italiano, se interessando pela educação surda, 
por ter um filho surdo. Ele afirma que o surdo 
não dependia da fala para aprender a ler e 
escrever.
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No século XVII, começam a surgir grandes interesses 
dos estudiosos pela educação dos surdos. Perceberam 
que as famílias que tinham seus filhos surdos 
investiam grandes fortunas em estudos para que eles 
aprendessem a falar e escrever.

Em razão disso, o século XVIII foi um período 
muito importante para a educação dos surdos, 
visto que foram fundadas várias escolas com 
foco no ensino por meio da língua de sinais. 
Nestes estabelecimentos de ensino, os 
surdos poderiam aprender e dominar diversos 
assuntos e exercer diversas profissões e o seu 
papel na sociedade.

Carlos Michel de L’Epée foi um ex-sacerdote, 
também considerado alguém que teve uma 
grande influência na história da educação de 
surdos, criou uma espécie de refúgio para o 
surdo em Paris (BUENO, 2001).

O século XIX caracterizou-se pelo domínio da 
linguagem gestual influenciado pelo instituto 
de surdos de Paris, criado pelo Abade de 
L’Epée. O II congresso mundial de educação de 
surdos, em Milão 1880, considerou o oralismo 
como o método mais adequado, por integrar o 
indivíduo a sociedade (BUENO, 2001, p. 39).

Conforme Moura (2000, p. 25) a idade 
contemporânea foi marcada por grande 
disputa na educação do surdo, e em 1790, 
Abbe Sicard assume como diretor do instituto 
nacional de surdo mudo, no lugar de L’Epée. 
Massieu um nobre professor de surdo, 
assumiria naturalmente o cargo de diretor do 
instituto, mas, por forte influencia de Jean Marc 
Itard e do Baron Joseph Maire de Gerando, foi 
afastado do cargo para impedir que a educação 
de surdos fosse por meio de sinais, já que até 
então predominava o oralismo. Após a morte 
de Sicard muitos que se opunham ao oralismo 
se colocaram contra o método de ensino, para 
que não se predomina o modelo francês.

Em 1814 Jean-Marc Itard (1775-1838), 
médico cirurgião que estudou com Philippe 
Pinel, psiquiatra e filósofo, torna-se residente 
do Instituto Nacional dos Surdos e passa a usar 
a experiência como base de conhecimento 
humano, e que reconhecia somente a 
experiência externa, com essa concepção 
de erradicação ou a diminuição da surdez 
(MOURA, 2000).

Salienta Honora (2011) que para descobrir 
as causas das doenças, Itard utilizou-se de 
métodos de dissecar cadáveres de pessoas 
surdas. Ele aplicava carga elétrica nos ouvidos 
dos surdos, usava sanguessugas para provocar 
sangramentos e perfurar as membranas 
timpânicas de alunos.

Desses experimentos, ocorreu à morte de 
um aluno, fraturou o crânio de alguns alunos, 
pois infeccionava pontos atrás das orelhas 
dos surdos. Somente após dezesseis anos 
de trabalho constante com os surdos, Itard 
se rende ao fato de que os surdos só podiam 
ser ensinados por meio da língua de sinais. 
(HONORA, 2011).

Sabe-se que a inclusão na escola regular 
não resolverá a questão da deficiência da 
criança, visto que é um problema real, clínico 
e objetivo, mas ela será amenizada à medida 
que a sociedade se preparar para receber essa 
criança, porque, não podemos ser ingênuos a 
ponto de acreditar que apenas uma lei resolverá 
a questão.

Com o objetivo de esclarecer alguns 
conceitos, apresenta-se a seguir algumas 
definições das correntes educacionais voltadas 
para a educação dos surdos.

CORRENTES EDUCACIONAIS DO 
ORALISMO E DA COMUNICAÇÃO 
TOTAL

No início do século XX, o objetivo da 
educação oralista era de que as crianças 
fossem estimuladas a falar para desenvolver a 
língua oral, a maior parte das escolas em todo 
o mundo deixou de utilizar a língua de sinais.

A oralização passou a ser o objetivo principal 
da educação das crianças das crianças surdas, 
e, para que estas pudessem dominar a língua 
oral, passavam a maior parte de seu tempo 
recebendo treinamento oral e se dedicando a 
este aprendizado. (GOLDFELD, 2003, p. 28).

Nos dias de hoje, a educação para surdos 
requer outras metodologias de ensino, como 
por exemplo, o bilinguismo que é o ensino 
da língua portuguesa. Quanto ao oralismo, 
Goldfeld (2003) explana que o oralismo ou 
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filosofia oralista visa à integração da criança 
surda na comunidade de ouvintes, dando-lhe 
a condições de desenvolver a língua oral (no 
caso do Brasil, o português).

Em se tratando de ensino de português para surdos, 
essa nova metodologia e “novo conteúdo” são ainda 
mais urgentes, visto que a língua portuguesa deverá 
ser ensinada como segunda língua a pessoas que não 
tem o apoio de uma língua oral, mas da língua de sinais 
(Libras), como primeira língua (DORZIAT, FIGUEIRÓ, 
2003, p. 4).

Silva (2010, p. 6) observa como controverso 
o trabalho com o surdo dizendo que até os 
dias atuais o trabalho com surdo é controverso, 
havendo duas linhas de segmentos: uma 
oralista, que utiliza o treinamento oral como 
método, e a outra a língua de sinais. “A 
filosofia oralista tem em vista integrar a criança 
surda em uma sociedade ouvinte, por meio 
da estimulação auditiva, para que venha 
desenvolver a linguagem oral”.

O oralismo se deu no início do século XX, utilizando 
técnicas, para o desenvolvimento de aparelhos de 
amplificação sonoro. Os surdos eram proibidos de usar 
sinais, deveriam se oralizados:

Nesta visão, a criança surda era oralizada, 
para assim tornar-se parte da sociedade 
ouvinte, dando a criança surda apenas à 
opção de se comunicar por meio da fala. A 
criança que não era oralizada era excluída da 
sociedade, por não fazer uso efetivo do mesmo 
meio de comunicação.

O oralismo se baseou em muitas técnicas, 
que foram se desenvolvendo com o avanço 
da tecnologia (eletroacústica: aparelhos de 
amplificação sonoros individuais e coletivos, 
para um maior aproveitamento dos restos 
auditivos), das investigações na reabilitação 
da afasia e dos trabalhos na clínica foniátrica. 
Todos se baseiam na necessidade de oralizar 
o Surdo, não permitindo a utilização de sinais 
(SANCHES, 1990 apud MOURA, 2000, p. 52).

A noção de linguagem, para vários 
profissionais desta filosofia, restringe-se à 
língua oral, e esta deve ser a única forma de 
comunicação dos surdos. Para que a criança 
surda se comunique bem é necessário que ela 
possa oralizar. (GOLDFELD, 2003, p. 30).

Conforme bem define Goldfeld (2003, p. 52) 
a educação dos surdos nos mostra que a língua 

oral não dá conta de todas as necessidades 
da comunidade surda. No momento em que a 
língua de sinais passou a ser mais difundida, 
acreditando que esta era o único meio de 
comunicação.

A comunicação total foi uma filosofia que deu aos 
surdos todas as possibilidades de comunicação, visto 
que estes poderiam utilizar da fala, dos gestos, dos 
sinais da escrita e da amplificação sonora. Recebeu o 
nome de comunicação total e foi criado não como um 
método, mas como uma filosofia, por meio da qual seus 
preceitos iniciais não determina a exclusão da Língua de 
Sinais, apresentando-a como uma das possibilidades 
de atuação (GOLDFELD, 2003, p. 53).

“A filosofia da comunicação total tem 
como principal preocupação os processos 
comunicativos entre surdos e surdos e entre 
surdos e ouvintes”. (MOURA, 2000, p. 35).

A comunicação total valoriza muito a relação família/
criança, pois é por meio desta que se estabelecerá 
o compartilhamento de valores. Para a comunicação 
total, o aprendizado de uma língua, não está entre um 
de seus objetivos (SILVA, 2010, p. 7).

Tal filosofia afirma que a abordagem bimodal 
possa diminuir as restrições de comunicação, 
pelo qual a criança surda geralmente vivência. 
Esta filosofia pressupõe que são funções da 
família estabelecer a forma de educação a qual 
estarão sujeitos seus filhos.

Para Goldfeld (2003), o surdo necessita 
como pressuposto básico do bilinguismo, que 
propõe adquirir como língua materna, a língua 
de sinais e depois a língua oficial de seu país. 
O conceito mais importante que a filosofia 
bilíngue traz é de que os surdos formam uma 
comunidade, com cultura e língua próprias.

A noção de que o surdo deve, a todo custo, tentar 
aprender a modalidade oral da língua para poder se 
aproximar o máximo possível do padrão de normalidade 
é rejeitada por esta filosofia. Isto não significa que a 
aprendizagem da língua oral não seja importante para 
o surdo, ao contrário, este aprendizado é bastante 
desejado, mas não é percebida como o único objetivo 
educacional do surdo nem como uma possibilidade 
de minimizar as diferenças causadas pela surdez 
(GOLDFELD, 2003, p. 39).

O bilinguismo dá à criança uma segurança 
dentro do ambiente escolar. Ele tem que ser 
utilizado como primeira língua e não como 
língua portuguesa. E conforme Dorziat, Figueiro 
(2003):
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Para isso, é essencial o entendimento de que 
a linguagem, seja oral, sinalizada ou escrita, 
não se dá em um vácuo social. Ao contrário, a 
interação linguística se faz em um determinado 
momento, em um determinado espaço, entre 
determinadas pessoas. Para desenvolver 
trabalhos adequados de língua escrita nas 
escolas de surdos é preciso ir além da língua 
(DORZIAT, FIGUEIRO, 2003, p. 6).

A educação a que nos referimos tem um 
caráter amplo e complexo, envolvendo todas 
as ações e as relações planejadas ou não, 
formais ou informais produzidas pelo indivíduo 
e para ele, tendo como propósito uma atitude 
contínua de preparar e se preparar, formar e se 
formar, pela vida e para ela. Assim entende-se, 
lembrando-nos de Freinet (2004), para quem 
a “Educação não é uma fórmula de escola, 
mas sim uma obra de vida” (ARAÚJO, 2017, 
p. 568).

Acredita-se que a aprendizagem seja o 
reflexo do ensino, e que, a qualidade de uma 
seja o produto do outro. A otimização de 
aprendizagem subentende a otimização dos 
recursos humanos e didáticos do ensino seja 
ele especial ou não.

 CONCEITOS SOBRE A SURDEZ

A deficiência auditiva, conhecida como 
surdez, consiste na perda parcial ou total da 
capacidade de ouvir, ou seja, um indivíduo 
que apresente um problema auditivo. O ser 
humano necessita da audição para adquirir a 
linguagem, ela é uma das vias de integração 
do indivíduo com seu mundo.

A noção de deficiência é, pois, uma questão 
contingencial e decorre de normas e expectativas da 
sociedade. É uma situação que surge como produtos 
da interação daqueles que apresentam determinados 
atributos com o meio social, que interpreta e consideram 
tais aspectos como desvantagens (FERREIRA; 
GUIMARÃES, 2006, p. 32).

Assim, quando o indivíduo não possui a 
língua oral a tendência em haver dificuldade na 
comunicação é de extremo comprometimento 
ao desenvolvimento social e emocional.

A pessoa surda deve aprender a compreender 
a fala exclusivamente por meio da visão e 
aprender a falar por meio de sentido visual, 
cutâneo e sinestésico. No Brasil, grande parte 
dos surdos que têm acesso à escola e ao 
atendimento especializado tem sido tratada por 
métodos que visam à comunicação oral.

Se por um lado muitos apresentam bons 
resultados com este método, outros, devido 
à perda auditiva profunda ou às dificuldades 
próprias, não conseguem o mesmo 
aproveitamento.

Vygotsky (1997) destaca que qualquer 
insuficiência física modifica não apenas a 
relação da criança com o mundo, mas, em 
especial, com as pessoas. A surdez é um traço 
biológico e não social, cabendo ao educador 
e à sociedade como um todo enfrentar suas 
consequências sociais, pois suas relações 
ocorrem de forma distinta.

A audição é o meio pelo qual o indivíduo entra em 
contato com o mundo sonoro e com as estruturas, 
da linguagem que possibilitam o desenvolvimento de 
um código estruturado, próprio da espécie humana. A 
linguagem oral é o principal meio de comunicação entre 
os seres humanos, e a audição participa efetivamente 
nos processos de aprendizagem de conceitos básicos, 
até a leitura e a escrita. Além disso, influi decisivamente 
nas relações interpessoais, que permitirão um adequado 
desenvolvimento social e emocional (SILVA, 2003. p. 
17).

Consideram-se imprescindível que as 
pessoas que cercam a criança tornem seu 
mundo menos complexo e mais acessível as 
suas necessidades. Na educação, o acesso 
da criança com deficiência deverá ter uma 
infinidade de ferramentas a qual trabalhar, 
possibilitando uma integração efetiva e 
tornando seu desenvolvimento escolar muito 
mais rico e abrangente.

Por meio da linguagem, as pessoas começam 
desde cedo a adquirir seus conhecimentos na 
vida social, destacando suas características 
humanas, se diferenciado dos demais animais. 
Uma pessoa surda enfrenta muitas dificuldades 
em contato com um grupo social, gerando 
atraso de linguagem, e consequentemente 
consequências emocionais, sociais e cognitivas, 
mesmo que depois tenha aprendizado tardio 
de uma língua.
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Não há diferenças entre a vida social das 
pessoas surdas e de audição difícil com os 
indivíduos de audição normal. As pessoas surdas 
em média são proprietárias de sua moradia e 
participam da vida social de uma comunidade. 
Elas se sentem melhores e encontram uma 
enorme satisfação com os que compartilham 
dos mesmos problemas e interesses.

O próprio conceito de deficiência é um conceito 
culturalmente formado. [...]. A possibilidade de ver ou 
ouvir pode ser tão ameaçador para esta pessoa quanto 
para um ouvinte ficar surdo. A comunicação geral precisa 
perceber que o que é considerado normal para a maioria 
das pessoas não precisa ser compartilhado por todos  
(VYGOTSKY, 1997 apud GOLDFELD, 2003, p. 79).

Os surdos organizaram vários clubes sociais, 
criando a Irmandade Nacional dos Surdos, a 
Associação Nacional dos Surdos, com sede em 
Silver Spring, Maryland. Desde 1967, existe o 
Teatro Nacional dos Surdos, no qual os atores 
se comunicam no palco por meio de uma 
linguagem de sinais e mímicas.

A compreensão social e as perspectivas 
ocupacionais dos surdos estão melhorando. As 
perspectivas são boas, os tratamentos médicos 
e as correções cirúrgicas das deficiências 
auditivas estão evoluindo. Existem algumas 
situações que são peculiares às crianças surdas, 
além dos problemas familiares da criança em 
geral. Se a criança tiver alguma audição residual 
e a maioria tem, todas as tentativas devem ser 
feitas no sentido de se aproveitar isso.

Uma criança surda precisa do mesmo tipo de 
oportunidade de aprendizagem e compreensão 
da fala que as crianças normais, mas necessita 
de um número maior de oportunidades. Algumas 
sugestões são válidas para os pais de crianças 
com prejuízo auditivo grave, como por exemplo:

Falar com seu filho constantemente, 
proporcionando à criança uma atmosfera rica 
em fala; Não usar sinais com ela e quando a 
criança empregar o sinal, fornecer a palavra 
adequada; Desestimular o uso de lápis e papel 
ou de sinais em lugar de fala oral. O mais 
importante de tudo para se obter o sucesso de 
ensinar uma criança surda a falar é a atitude dos 
pais diante dela.

Por mais que não se faça uma divisão clara 
entre os surdos e os indivíduos de audição difícil, 
muitos dos problemas de sua educação são 
diferentes. A principal diferença na educação 

desses dois grupos está em aprenderem a falar 
e a compreender a fala.

Sucinta Martins (2001) que as barreiras 
enfrentadas são inúmeras devido a atitudes 
preconceituosas que permeiam as práticas 
sociais, difíceis de serem modificadas e a 
legislação por si só não garante as mudanças. As 
escolas necessitam de investimentos, precisam 
ser equipadas e mais bem preparadas para 
atender a clientela com necessidades especiais 
e os professores precisam ser preparados, pois, 
poucos são aqueles que passaram por cursos 
na área de ensino especial.

As crianças e jovens com necessidades educativas 
especiais devem ter acesso às escolas regulares, que 
a elas devem se adequar [...] elas constituem os meios 
mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, 
construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 
educação para todos (UNESCO, 1994, p. 8).

A simples transferência do aluno com 
deficiência para a sala de aula comum garantirá 
a convivência com os colegas. Para o sucesso 
acadêmico, por qualquer meio que seja, são 
necessárias mudanças estruturais, pedagógicas, 
até que o professor não se sinta responsável por 
falha. Julga-se imprescindível assegurar que a 
criança com deficiência, tenha acesso a todas as 
ferramentas existentes para o desenvolvimento 
de suas capacidades, independente se tais 
capacidades não condizem com as de crianças 
normais.

É preciso que saibamos analisar cada 
criança, cada necessidade, e ao mesmo tempo 
saibamos também que todas elas são iguais, e 
não podem ser excluídas do convívio social e 
educacional. É preciso, ainda, que o professor 
saiba que ele pode sensibilizar a comunidade, 
incluindo os pais de alunos deficientes ou 
não, para construírem juntos, essa escola que 
almejamos.

Finalmente, se esperamos uma atuação 
profissional consistente e que atenda tais 
expectativas, deve-se pensar nos cursos de 
formação de professores, ou seja, os cursos 
devem prepará-los discutindo questões como 
essas que apresentamos, e abrir espaços para 
as pesquisas e estudos de educação especial, 
com fundamentação teórica e experiências 
práticas em centros de saúde, centros de 
convivência, lares abrigados, hospitais, enfim 
tanto na escola como na comunidade em geral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização deste artigo pode-se melhor compreender o que se pensa sobre educação 
especial na atualidade, e que visão a sociedade num todo possui sobre ela, visto que ainda é 
tratada numa linha mais exclusiva que inclusiva. Historicamente a ideia era a de extermínio, de 
segregação e a luta na atualidade é pela inclusão. O diferente não pode mais continuar sendo 
deixado à margem da sociedade.

Ao referirmo-nos à palavra inclusão dicionários apresentam um simples significado, uma co-
locação, no entanto quando tratamos do conceito de inclusão em educação o sentido torna-se 
mais complexo e amplo, pois a educação inclusiva sugere um trabalho no qual a prática peda-
gógica deve propor atividades ligadas às diferenças, as particularidades e as individualidades, 
estando assim relacionadas com os valores, com a ética e a cidadania.

Na realidade seus valores são bem outros no qual o progresso material é mais importante que 
o desenvolvimento cultural e espiritual, em outras palavras, acima do homem está o dinheiro; 
mais vale ter do que ser, o que significa que somos medidos, avaliados, e julgados pelo que 
temos, e não pelo que realmente somos.

Espera-se que cada educador tenha a consciência em formar indivíduos que estejam em har-
monia consigo próprio e com a natureza, que demonstrem equilíbrio interior, ponderação, res-
peito com próximo, que sejam cidadãos participantes dentro das suas capacidades cognitivas e 
físicas, conhecedores e conscientes de seus direitos e deveres.

Acredita-se que a inclusão demanda um trabalho coletivo realizado entre a família, escola, 
comunidade e os profissionais da área de educação e saúde, visando à educação como um 
processo único e para bem comum, a ser desenvolvido com competência e qualidade. Essa 
qualidade só será possível à medida que resgatarmos a consciência crítica e filosófica, com o 
desenvolvimento de projetos e do diálogo, valorizando a ética e a cidadania, capacitando o edu-
cador, mostrando a sua importância diante desse processo.
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RESUMO: Este artigo, produzido por meio de pesquisa bibliográfica, tem por objetivo apre-
sentar a trajetória do trabalho do Professor Coordenador a partir da instituição da Especia-
lização e Habilitação para o exercício de cargos de gestão educacional por meio do curso 
superior de Pedagogia. Para compor este trabalho, utilizamos os trabalhos de Demerval Sa-
viani e Umberto Pinto, e consulta aos principais repositórios sobre a legislação pertinente.

Palavras-chaves: Educação. Coordenação Pedagógica. História da Educação.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 
RESSIGNIFICAÇÃO DO CARGO NO ENSINO 
PAULISTA
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INTRODUÇÃO

O magistério não era uma profissão atraente, devido a sua baixa remuneração e 
pouco prestígio social. Desta forma, destinavam-se a isto pessoas mal prepa-
radas, com pouca instrução, que tinham dificuldade de sobrevivência, sobretu-

do viúvas e mulheres solteiras. Por muito tempo foi destinada principalmente às mulhe-
res, por sua “vocação natural” para cuidar de crianças pequenas. As primeiras legislações 
sobre o ensino tratavam da diferenciação entre sexos. Posteriormente, essa diferenciação 
recaiu sobre a “especialização” dos profissionais para provimento de cargos de gestão.

 
Neste artigo, nosso objetivo foi apresentar a evolução histórica da atuação dos Coordena-

dores nas escolas públicas, a partir de 1946.  O sítio da Secretaria Estadual de Educação 
de São Paulo não forneceu as informações necessárias, devido ao recorte de tempo esco-
lhido, então recorremos ao sítio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que con-
tém um excelente repositório de toda a legislação do Estado a partir de fins do século XIX. 
Utilizamos também como fonte de pesquisa a página do “Google Books” que, embora não 
disponibilize todo o conteúdo das obras consultadas, bastou para o devido embasamento te-
órico. Por fim, a atuação como docente, que impulsionou esse trabalho, também contribuiu 
com algumas observações sobre o trabalho do Pedagogo na escola e na Diretoria de Ensino

 
A Constituição de 1946 retomou as discussões sobre educação que haviam sido iniciadas na 

Carta de 1934. É quando ocorre a primeira menção sobre diretrizes da educação nacional, no 
Artigo 5º, item XV, letra “d”.

 
O Governo Militar caracterizou-se pela colaboração entre a classe média conservadora e o gover-

no capitalista. Desta forma, a educação resultou em um modelo tecnicista, voltado para o desen-
volvimento econômico do país, e pela falta de oportunidades de mobilização social ascendente.
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A FORMAÇÃO DO COORDENADOR 
PEDAGÓGICO

A figura do Professor Coordenador aparece 
pela primeira vez no Ratio Studiorum, um 
conjunto de normas e regulamentos para 
o ensino nos colégios jesuíticos. Era o 
chamado “prefeito dos estudos”, de acordo 
com as funções desempenhadas por este, 
que hodiernamente podem se equiparar às 
atribuições do Professor Coordenador, que 
eram “organizar os estudos, orientar e dirigir 
às aulas, de tal arte que os que as frequentam 
façam maior progresso na virtude, nas boas 
letras e na ciência” (apud SAVIANI, 2007, s. p.).

Saviani (2019, s.p.), porém, aponta que o 
“prefeito de estudos” poderia equivaler ao 
Supervisor de Ensino, pois tinha uma função 
supervisora, Até a formação de cursos 
específicos para a formação de Pedagogos, as 
tarefas de gestão do ensino eram atribuídas aos 
inspetores e diretores. Foi só a partir de 1830, 
com a criação da primeira Escola Normal em 
Niterói, que a formação de professores passou 
a ter um caráter oficial. 

Entre as exigências para frequentar o curso, 
além de ser maior de 18 anos, o interessado 
deveria comprovar boa conduta moral, atestada 
pelo juiz de paz. Para os exames de admissão, 
bastavam “princípios suficientes de leitura e 
escrita”. 

Em 1840, a escola normal de Niterói havia 
formado apenas 14 alunos, dos quais 11 se 
dedicavam ao magistério. Foi fechada em 
1849. O insucesso das experiências com as 
escolas normais levou muitos presidentes 
de Províncias a não as instalar, preferindo 
o sistema de professores adjuntos como 
instrumento de preparação para futuros 
profissionais de educação. Além de menor 
custo, o método também primava pela 
experimentação estritamente prática, sem base 
teórica. O método foi oficializado na reforma 
Couto Ferraz, em 1854.

Após a Revolução de 1930, o Estado lançou 
as bases de uma política cultural que teve 
como marco inicial a criação do Ministério da 
Educação e se desdobrou na formação de 
diversos outros órgãos. Intelectuais das mais 
diversas formações e correntes de pensamento, 
como modernistas, positivistas, integralistas, 
católicos e socialistas participaram desse 
entrelaçamento entre cultura e política que 
caracterizou os anos 30, ocupando cargos-
chaves na burocracia do Estado. Apresentando-
se como uma elite capaz de “salvar” o país, os 
intelectuais reinterpretam o passado, buscaram 
captar a realidade brasileira e construíram 
vários retratos do Brasil.
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Em 2 de janeiro de 1946 foi promulgado 
o Decreto-Lei nº 8.530, que estabelece a Lei 
Orgânica do Ensino Normal e regulamenta 
essa modalidade em caráter de ensino 
técnico no segundo grau. Tinha como uma 
de suas finalidades “habilitar administradores 
escolares”:

O Ensino Normal se dividia em três níveis: 

§ 1º Curso normal regional será o 
estabelecimento destinado a ministrar tão 
somente o primeiro ciclo de ensino normal.

§ 2º Escola normal será o estabelecimento 
destinado a dar o curso de segundo ciclo dêsse 
ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário.

§ 3º Instituto de educação será o 
estabelecimento que, além dos cursos 
próprios da escola normal, ministre ensino de 
especialização do magistério e de habilitação 
para administradores escolares do grau 
primário.

Os cursos de especialização e habilitação 
eram destinados a formar professores para 
o ensino pré-primário, ensino complementar 
primário, ensino supletivo, desenho, artes e 
música. A habilitação era destinada à formação 
de diretores de escola, inspetores escolares, 
especialistas em estatística escolar e avaliação 
escolar (ROMANELLI, 1986, p. 163). 

A criação do curso superior de Pedagogia, 
por meio do Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de 
abril de 1939, dividiu o curso em bacharelado 
e licenciatura. Enquanto a licenciatura 
possibilita o trabalho como professor no 
ensino secundário, o bacharelado permitia a 
atuação nos chamados cargos técnicos de 
escolarização.

Art. 51. A partir de 1 de janeiro de 1943 será 
exigido:

   
 a) para o preenchimento de qualquer cargo 

ou função do magistério secundário ou normal, 
em estabelecimento administrado pelos 
poderes públicos ou por entidades particulares, 
o diploma de licenciado correspondente ao 
curso que ministre o ensino da disciplina a ser 
lecionada;

 b) para o preenchimento dos cargos ou 
funções de assistentes de qualquer cadeira, 
em estabelecimentos destinados ao ensino 
superior da filosofia, das ciências, das letras 
ou da pedagogia, o diploma de licenciado 
correspondente ao curso que ministre o ensino 
da disciplina a ser lecionada;

c) para o preenchimento dos cargos 
de técnicos de educação do Ministério 
da Educação, o diploma de bacharel em 
pedagogia;



100

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

§ 1º A aplicação dos preceitos deste artigo 
se restringe aos diplomas expedidos por 
estabelecimento federal ou reconhecido.

§ 2º As exigências constantes deste 
artigo deixarão de vigorar sempre que ficar 
demonstrada a inexistência de candidatos 
legalmente habilitados.

Saviani (2019, s. p.) esclarece que os técnicos 
em escolarização não tinham uma designação 
específica até a publicação do Parecer nº 252 
do Conselho Federal de Educação, em 1969: 

Foram, então, previstas quatro habilitações 
centrada nas áreas técnicas, individualizadas 
por função: administração, inspeção, supervisão 
e orientação. Além disso, o magistério das 
disciplinas pedagógicas integrantes do 
currículo das escolas normais foi previsto 
como uma habilitação passível de ser cursada 
concomitantemente com uma da área técnica 
(SAVIANI, 2019).

Orientador Pedagógico foi a única profissão 
dos especialistas a receber regulamentação 
por lei. 

ATUAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM 
EDUCAÇÃO APÓS A LDB DE 1971

A partir das mudanças promovidas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5.692, 
de 11 de agosto de 1971), o Estado de São 
Paulo promoveu mudanças na organização do 
trabalho pedagógico nas Escolas. 

Uma dessas mudanças foi a instituição do 
Estatuto do Magistério Público de 1º e 2º graus 
do Estado (Lei Complementar nº 114, de 13 de 
novembro de 1974), que estruturou a carreira 
dos profissionais de educação da seguinte 
forma:

Artigo 5º - A Carreira do Magistério, constituída 
de cargos de provimento eletivo, compõe-se 
de docentes e de especialistas de educação. 

Artigo 9º - A carreira do Magistério é 
constituída de:

II - cargos de Especialistas de Educação, 
com as classes:

 Orientador Educacional;
Diretor de Escola;
   Supervisor Pedagógico.

Artigo 10 - São funções do Quadro do 
Magistério:

I - Assistente de Diretor de Escola;
II - coordenador Pedagógico;
III - Professor-Coordenador.

Artigo 13 - Poderá haver Professor-
Coordenador de áreas do Currículo Pleno com 
de acordo com a amplitude e a organização 
básica da escola na forma que dispuser o 
regimento escolar.

Parágrafo único - A designação para função 
de Professor-Coordenador deverá recair em 
professor que tenha:

1. curso superior correspondente à 
licenciatura plena em pelo menos uma das 
disciplinas integrantes da área em deva atuar;

2. no mínimo 3 (três) anos de efetivo exercício 
docente na carreira do magistério.

Artigo 14 - O número de funções de Assistente 
de Diretor de Escola Coordenador Pedagógico 
e Professor-Coordenador será fixado mediante 
decreto de acordo com organização básica de 
escola.

Essa divisão do trabalho, por meio de cargos 
e funções, atendia não apenas a propostas e 
concepções pedagógicas, mas a uma função 
de controle do Estado que foi característica 
do Governo Militar. Além disso, imprimia um 
caráter tecnicista à Educação, também em 
acordo com as premissas do governo (PINTO, 
2013, s.p.).

 
Para Saviani (2019, s. p), essa divisão fez 

com que 
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a supervisão e a coordenação se 
[constituíssem] externamente, afora e acima 
da ação docente realizada pelos professores 
diretamente com seus alunos. Dessa forma, 
cada professor tinha consciência de suas 
tarefas específicas, mas não a tinha em relação 
ao conjunto da ação pedagógica (SAVIANI, 
2019).

   
Michalovicz (2015, p. 13995) afirma que 

o papel do docente tornou-se, então, o de 
executor de propostas da qual não participa 
da concepção e tampouco do planejamento do 
ensino. 

PROFESSOR COORDENADOR OU 
COORDENADOR PEDAGÓGICO?

O Decreto nº 5.586, de 5 de fevereiro de 
1975 estabeleceu as funções do Professor 
Coordenador e do Coordenador Pedagógico 
para atuação na rede pública estadual de São 
Paulo:

Artigo 2.º - São atribuições da função 
Professor-Coordenador:

I - coordenar as atividades de elaboração 
do plano escolar nos aspectos referentes às 
proposições curriculares específicas de sua 
área;

II - coletar informações e sistematizar dados 
específicos da sua área, que subsidiem as 
tarefas de acompanhamento, avaliação e 
controle, de responsabilidade do Coordenador-
Pedagógico;

III - encaminhar ao Coordenador-Pedagógico 
os planos de trabalho de sua área e solicitar as 
providências necessárias para a sua execução;

IV - assegurar a execução da política de 
ação definida pela equipe escola, dando 
conhecimento a todos os professores da área, 
das normas de trabalho estabelecidas pela 
equipe e do calendário das atividades, bem 
como planejando, coordenando e avaliando as 
reuniões pedagógicas da área;

V - promover a articulação com outras áreas 
que integram a organização da escola.

Artigo 3.º - São atribuições da função 
Coordenador-Pedagógico:

I - realizar as tarefas relativas ao 
acompanhamento, avaliação e controle do 
currículo;

II - garantir o fluxo sistemático e regular da 
informação sobre a execução das atividades 
curriculares, possibilitando a realimentação do 
planejamento a nível de escola e a nível de 
sistema;

III - participar da elaboração do plano 
escolar, coordenando os aspectos referentes 
as proposições curriculares;

IV - coordenar o planejamento, execução e 
avaliação das reuniões pedagógicas na escola;

V - apresentar diagnóstico das atividades 
curriculares da escola ao final de cada ano 
letivo.
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A função do Professor Coordenador estava 
prevista no Decreto nº. 7.709, de 18 de março 
de 1976, uma para cada área do Currículo 
Pleno. 

O chamado “currículo pleno” era formado 
a partir das grandes linhas de matérias que 
constituíam o núcleo comum (respeitando a 
indicação do Conselho Federal de Educação 
quanto às disciplinas obrigatórias na 
composição das matérias) acrescido da parte 
diversificada, conforme diretrizes dos Conselhos 
Estaduais de Educação e pelos planos de 
estudo do estabelecimento de ensino, cujos 
conteúdos eram selecionados pela equipe de 
professores de acordo com as especificidades 
do ambiente escolar (SANTOS, 2014, p. 156).

Poderia ocupar o cargo de Professor 
Coordenador o servidor efetivo, ocupante de 
cargo de professor e contar com três anos 
de efetivo exercício no Magistério, além de 
licenciatura em pelo menos uma das disciplinas 
integrantes da área em que deveria atuar. 

 
Enquanto a designação do Professor 

Coordenador era prerrogativa do Diretor 
da Escola, com anuência do Coordenador 
Pedagógico da Unidade Escolar, a designação 
do Coordenação Pedagógico era feita pelo 
Delegado de Ensino (atualmente Dirigente de 
Ensino). Deveria ter licenciatura em Pedagogia, 
preferencialmente habilitação em Supervisão 
Escolar e contar com o mínimo de cinco anos 
em efetivo exercício docente no magistério. Não 
poderia acumular o cargo com a docência.  

 
As diversas mudanças nas legislações 

educacionais, que devem se adaptar às 
demandas sociais e políticas, as atribuições 
dos Professores Coordenadores e dos 
Coordenadores Pedagógicos foram se 
ampliando ou se reduzindo, em acordo ao 
atendimento de tais demandas.

 

Por exemplo, quando instituída a 
obrigatoriedade da disciplina de Educação 
Moral e Cívica, a Lei Complementar nº 201, de 
9 de novembro de 1978 previu, no artigo 10, 
que o Professor Coordenador poderia exercer 
as atividades de Orientador dessa disciplina.  
A Lei Complementar nº 1.143 de 11 de julho 
de 2011 declarou a extinção do cargo de 
Coordenador Pedagógico, entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação dos pedagogos como especialistas de Educação passou por diversas fases a aten-
der os interesses do capital e demandas políticas. Apresentamos a evolução das políticas pú-
blicas federais e do Estado de São Paulo quanto ao trabalho dos pedagogos como integrantes 
das equipes gestoras das escolas, e hoje sua função é de articular e orientar o trabalho docente. 

 
Atuam também como Professores Coordenadores de Núcleo Pedagógico, em sua área de for-

mação, desenvolvendo projetos e orientando docentes e equipe gestora sobre o trabalho a ser 
desenvolvido em sala de aula. Sua participação envolve, nas Diretorias de Ensino, o suporte à 
Supervisão de Ensino, ao Dirigente Regional e, muitas vezes, envolvem áreas não relacionadas 
diretamente ao trabalho docente, como é o caso dos PCNP de Educação Especial, que são tam-
bém responsáveis pela decisão sobre concessão de transporte escolar especializado e serviços 
de apoio aos alunos com deficiência (cuidador escolar). 
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RESUMO: O presente artigo apresenta um pouco da experiência de cinco turmas de robó-
tica educativa em uma escola municipal do munícipio de São Paulo e o reflexo deste pro-
jeto no aprendizado dos alunos participantes. Ao longo do artigo todo o projeto é explica-
do e explorado como uma ferramenta diferenciada de aprendizagem, onde os alunos lidam 
com questões de raciocínio lógico e criatividade, além de desenvolverem habilidades como 
a tomada de decisões. O projeto é um sucesso na escola desde sua implantação, sendo que 
já passou até por ampliação de turmas. O aprendizado dos alunos foi modificado ao lon-
go de suas participações no projeto o que fez com que o mesmo fosse mantido na escola.

Palavras-chaves: Robótica; Aprendizado; Raciocínio lógico; Criatividade.

O REFLEXO DO PROJETO DE ROBÓTICA 
EDUCATIVA NO APRENDIZADO DOS 
ALUNOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem por intenção apresentar o reflexo de um projeto de Robótica Educativa 
em uma escola municipal de ensino fundamental situada na periferia da zona norte de 
São Paulo, a partir da descrição do projeto e relatos de melhorias pelos professores. 

O projeto, com o nome Robótica Educativa, ofertou à comunidade escolar a utilização cons-
trutiva dos materiais de robótica ATTO, já disponibilizados na escola pela Prefeitura Munici-
pal de São Paulo. A partir deste projeto, o aluno teve contato com algumas linguagens de 
programação, utilizando os programas Scratch e Ardublock, além de contato com a platafor-
ma code.org abrindo, assim, seu leque de possibilidades em experimentações e vivências. 

A Robótica Educativa tende a desenvolver diversas habilidades nos alunos como o raciocínio lógi-
co, noção espacial, pensamento matemático, colaboração, organização, criatividade, construção 
entre outras, e o melhor, as crianças aprendem e desenvolvem tudo isso de maneira leve, muitas 
vezes com a criação de brinquedos. Isso porque a medida que o aluno é colocado em contado com o 
material e possui um desafio desenvolver tais habilidades no processo de construção e programação.

Segundo Vergnaud, “as crianças constroem conhecimento à medida que pensam sobre o assun-
to, vivenciam diferentes situações reais e, sobretudo, quando são capazes de estabelecer relações 
do conteúdo estudado” (LIMA, 2009, p.2), sendo assim o projeto traz aos alunos vivências inéditas 
e atrativas, que auxiliam na sala de aula de maneira a desenvolverem a curiosidade e heurística.

O principal objetivo do projeto é incentivar o protagonismo infanto-juvenil por meio do estímulo 
à criatividade, construção de coisas novas, desenvolvimento de códigos em linguagens específi-
cas, estimular a liberdade de criação e tomada de decisões. O projeto tem como objetivos secun-
dários a reutilização de materiais encontrados em casa, considerados por muitos como lixo, como 
sucata e outros, construção de protótipos com materiais cedidos pela Prefeitura (kit ATTO de robó-
tica), participação em JAMs, que é um grande evento que ocorre no segundo semestre onde os 
alunos são desafiados a construir e programar algo, e outros tipos de exposições e competições, 
além de mostrar as possibilidades de utilização da robótica fora da escola, como em aparelhos 
eletrônicos, itens para auxílio de pessoas com deficiências, utilização na medicina, entre outros.
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AS AULAS DE ROBÓTICA

Ao longo das aulas do projeto que ocorrem 
semanalmente, com duração de duas horas 
aula, ou seja, uma hora e meia, os alunos 
foram orientados com alguns objetivos 
estipulados semanalmente. Num primeiro 
momento foram apresentados aos materiais 
da ATTO, já disponíveis na unidade, e, a 
partir da apresentação e demonstrações de 
como manusear as peças, ferramentas e itens 
eletrônicos, foram feitas algumas construções 
básicas nas primeiras aulas, como roda gigante, 
carros, bonecos, aviões, entre outros, podendo 
ser também um item inventado pelos próprios 
alunos. A princípio, todas as construções 
eram sem movimentos automatizados, isso 
porque os alunos nunca tiveram contato 
com uma linguagem de programação 
e não sabiam como esta funcionava. 

  Figura 1: Kit ATTO

Após as primeiras semanas foram apresentados 
aos programas, Scratch e Ardublock, onde foi 
possível fazer a programação das criações 
anteriores, porém, estas foram iniciadas de 
maneira mais lenta devido à falta de contato 
com programas como estes. Portanto foram 

feitas primeiramente “programações humanas”, 
como foram chamadas, os alunos deviam dar 
comandos à professora ou a algum colega 
para fazer alguma ação simples, como sair de 
um lado da sala, ir até outro e jogar um papel, 
que estava no chão, no lixo, ou dar a volta 
em uma mesa e coisas do tipo. Esse tipo de 
“programação” foi feito com não basta apenas 
pensar no que deve ser feito, mas sim no 
passo a passo, que o robô deve saber quantos 
passos ir para frente, quando virar à direita, 
quando segurar algo e quando soltar e assim 
em diante. Como auxílio nessas aulas foram 
utilizados alguns vídeos disponíveis no Youtube. 

Depois os alunos iniciaram as programações 
sugeridas pelo manual do kit, que são 
simples em relação às de movimentos 
elaborados, iniciamos por testes da placa, 
testes de led, buzzers, motores e outros.

Figura 2: Semáforo
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A partir do segundo bimestre com o domínio 
de pequenos códigos, passaram a códigos 
mais elaborados de movimentação, assim o 
projeto estruturou-se como quinzenalmente 
uma aula de construção e quinzenalmente uma 
aula de programação do item construído na 
semana anterior, neste momento construíram 
itens como helicóptero que girava a hélice, 
cancela de estacionamento, roda gigante 
sem engrenagens, brinquedos de parque de 
diversões como chapéu mexicano e outros.

Figura 3: Helicóptero com programação

A partir do terceiro bimestre tivemos início à 
desafios de programações, ou seja, os alunos 
eram desafiados a construir e programar 
algo inédito, mas utilizando programações 
conhecidas, a princípio os desafios eram 
propostos pela professora, porém depois eram 
abertos para a proposição de outros alunos. 
Alguns dos desafios propostos foram, carro 

que desse a volta em uma mesa, roda gigante 
com duas engrenagens, elevador e guincho.

Figura 4: Carro com motor

Por fim, no quarto bimestre foram feitas 
programações com pequenas modificações 
e os alunos participaram da JAM de robótica, 
promovida pela Secretaria Municipal de 
Ensino, onde os desafios foram propostos 
antecipadamente, primeiro um robô seguidor 
de linha com duas peças impressas na 
impressora 3D da escola, essa peça deveria 
ser utilizada na construção do robô e os alunos 
a utilizam como suporte do sensor “segue 
linha”, depois foi proposto um coletor, também 
com uma peça impressa na impressora 3D da 
escola que deveria ser utilizada na construção 
do coletor e esta foi utilizada como parte da 
estrutura de coleta. Os alunos conseguiram 
realizar ambos os desafios com êxito, além de 
emoção e entusiasmo.
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Figura 5: Alunos programando Robô segue 
linha para JAM

AS CONSTRUÇÕES E PROGRAMAÇÕES

Ao longo do projeto diversas foram as 
construções dos alunos, desde as mais 
simples até as mais elaboradas e complexas. 
Os alunos tiveram diversas aulas ao longo 
do ano onde puderam explorar as peças e 
sua criatividade e criar o que quisessem, daí 
surgiram muitos itens como braço mecânico, 
coração, bumerangue, robôs, bonecos, figuras 
geométricas, motos, carros e muito mais.

   Figura 6: Helicóptero sem programação

    Figura 7: Quadriciclo sem programação

     Figura 8: Moto sem programação

    
 Figura 9: Objetos de decoração sem 
programação
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Com o passar das aulas os alunos eram 
desafiados a construções específicas, com ou 
sem programações, e esses desafios foram 
dados de maneira crescente, ou seja, do mais 
fácil para o mais difícil.
Os primeiros desafios dados, sem programações 
foram a construção de uma roda gigante, um 
carro, uma moto, um helicóptero e algum item 
de decoração de casa. A intenção aqui era 
manusear o material, entender para que cada 
peça poderia ser utilizada e como deveriam ser 
presas umas às outras para que houvesse ou 
não movimento.

Figura 10: Aluno construindo helicóptero sem 
programação

Os desafios seguintes já envolviam 
programação e aí o objetivo era que os alunos 
entendessem a linguagem de programação 
em blocos e entendessem a ideia de detalhar 
todos os movimentos para que esses fossem 
de fato feitos pelo objeto construído. Assim 
aqui foram construídos semáforo com ou sem 
botão de pedestre, helicóptero, cancela de 
estacionamento acionada por sensor ou botão, 
roda gigante sem engrenagens e alguns outros.

    Figura 11: Alunas programando utilizando o 
Ardublock

     Figura 12: Catavento com programação

Conforme os alunos entendiam a programação 
era possível aperfeiçoar cada vez mais e assim 
surgiram os desafios de programações mais 
elaboradas, como roda gigante com duas 
engrenagens, quadrúpede, carro que fizesse 
percurso fechado, elevadores e outros.
Por fim, com foco nos desafios da JAM os 
alunos foram desafiados a programarem dois 
itens, como no caso do robô segue linha e do 
coletor que possuem sensor e motor DC.
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Figura 13: Programações mais elaboradas

Figura 14: Robô segue linha - JAM 2019

Figura 15: Robô coletor - JAM 2019

Em relação às programações os alunos, que 
nunca tinham tido contato com programação 
antes, iniciaram as aulas com programações 
simples, primeiro entenderam o que era 
programar, depois foram apresentados ao 
programa utilizado, chamado Ardublock.
O programa utiliza a linguagem de programação 
em arduino, porém de maneira mais visual, por 
meio da programação em blocos, o que facilita 
o entendimento do aluno sobre a ordem do 
que está acontecendo e quantidade de vezes.
Os alunos também tiveram contato com 
outras ferramentas gratuitas de ensino de 
programação que foi o Scratch, Scratch 4 
arduino (S4A) e o Code em todos eles os 
alunos eram orientados pela professora e 
tinham tarefas pré-determinadas.
As primeiras programações eram apenas para 
os alunos entenderem como ligavam algo, 
por isso fizeram programações para ligar 
leds, buzzers, motores e outros. Em seguida 
começaram a utilizar funções “SE” e “SE/
ENTÃO”, que eram condicionais e por isso 
deveriam ter um pouco mais de atenção na 
programação. Com o passar do tempo as 
programações foram ficando cada vez maiores 
e mais complexas, como a programação de 
carro, programação de um farol com botão ou 
sensor, programação de carros que desviem 
de obstáculo, robôs que seguem linha e assim 
em diante.
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 OS RESULTADOS EM SALA DE AULA

O projeto teve início em março de 2019 e já começou com fila de espera. Inicialmente eram três 
turmas com vinte alunos cada uma, porém em agosto foram abertas mais duas turmas com vinte 
e cinco alunos cada. 

A melhora na disciplina dos alunos tem sido crescente segundo os professores de sala de aula. 
Os estímulos ao raciocínio lógico têm sido importantes segundo os professores, principalmente 
as professoras de Matemática, que notaram um avanço no desenvolvimento de alguns alunos, 
além de mais rapidez na solução e tomada de decisão dos alunos para solucionar problemas.

Os professores relatam que o contato com algo novo pode ter despertado nos alunos uma 
curiosidade que estava bem ausente e isso melhorou o processo de aprendizagem em sala de 
aula, onde eles estão mais curiosos e interessados em descobrir novas coisas.

Os alunos estão em contato semanal com a robótica e tem desenvolvido habilidades de 
programação que estimulam o raciocínio lógico e tomada de decisões. Eles conseguem prever 
movimentos e passar estes para linguagens de programação, o que os tornam melhores na 
solução de problemas onde precisam prever soluções para adequá-las da melhor maneira ao 
problema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de robótica educativa é mais uma maneira de modificar o aprendizado dos alunos 
de forma atrativa para estes. A sala de aula tradicional está cada dia menos atrativa aos alunos e 
como professores devemos nos atualizar constantemente para que possamos diminuir a evasão 
e o fracasso escolar.

 
O modo de aula ministrado até o hoje é o mesmo de nossos antepassados, porém hoje temos 

diversas inovações, tecnologias e ferramentas diferentes daquele tempo e devemos saber lidar 
com estas.

Assim este artigo tem a intenção de mostrar a evolução dos alunos a partir de um projeto edu-
cativo que desenvolve diversas habilidades e pode ser desenvolvido em sala de aula por todas 
as disciplinas. A construção e a descoberta de como fazer aquilo funcionar desenvolve diversas 
habilidades no aluno, além de deixá-lo com vontade de saber como solucionar aquele problema, 
despertar nele a curiosidade e a heurística.

A melhora em sala de aula foi relatada por grande parte dos professores e pelos próprios alu-
nos participantes do projeto. Além de tais melhoras os alunos ainda desenvolveram a habilidade 
de trabalhar em grupo que é de suma importância para o desenvolvimento social deste que, 
ao sair da escola, terá contato com o mundo do trabalho que exige todo o tempo habilidades 
desenvolvidas no projeto como tomada de decisão, raciocínio lógico, criatividade, trabalho em 
equipe e outros. O projeto, devido ao sucesso de seu primeiro ano, terá continuidade em 2020.
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RESUMO: O RAADI I (Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na Área de Defici-
ência Intelectual) é um referencial que foi desenvolvido pela prefeitura de São Paulo por 
meio da Diretoria de Orientação Técnica - Educação Especial e especialistas em Deficiên-
cia Intelectual dos Centros de Formação e Acompanhamento à inclusão - CEFAI.  O objeti-
vo desse material é subsidiar o trabalho docente na Educação especial. Tal material é rico, 
porém, pouco utilizado. Neste trabalho, busca-se avaliar o conhecimento dos docentes 
sobre Deficiência intelectual, bem como o conhecimento do material criado e estrutura-
do por especialistas da PMSP. A educação especial é uma realidade, os alunos estão inse-
ridos no contexto escolar e faz-se necessário criar meios para o avanço na aprendizagem.

Palavras-chaves: Educação; Especial; RAADI; Aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DA OPERACIONALIZAÇÃO 
DO RAADI I - PARA SUBSIDIAR O TRABALHO 
DO PROFESSOR DO ALUNO COM D.I
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INTRODUÇÃO

A avaliação pedagógica em sala de aula é um processo recorrente nos estudos da educa-
ção. Uma das maiores inquietudes do corpo docente é saber se os seus alunos estão 
realmente aprendendo, e se não estão, qual é o melhor caminho para alcançar o êxito 

desejado. Com a educação inclusiva não deve ser diferente, respaldados ou não por laudos 
médicos, os alunos com D.I. (deficiência intelectual) estão nas salas de aula, portanto, faz-se 
necessário que a sua aprendizagem seja avaliada e acompanhada.  Oliveira, 2002 ressalta que:

A própria discussão sobre a operacionalização de uma educação inclusiva confe-
re igualmente um lugar de destaque à avaliação pedagógica e traz implicações impor-
tantes para a ação do professor.  Mais do que conhecer as patologias dos alunos e 
os limites de seu desenvolvimento, o processo de inclusão enfatiza suas condições de 
aprendizagem e o seu nível de competência curricular (OLIVEIRA, 2002, p. 260-261).

A avaliação do processo de aprendizagem dos alunos com D.I (Deficiência Intelectual) é complexa, 
devido às especificidades de suas necessidades de desenvolvimento, e para orientar esse trabalho a 
prefeitura de São Paulo, por meio da Diretoria de Orientação Técnica - Educação Especial e especialistas 
em Deficiência Intelectual dos Centros de Formação e Acompanhamento a inclusão - CEFAI, desen-
volveu o RAADI (Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem na Área de Deficiência Intelectual).

Para Oliveira e Campos (2005) um instrumento de avaliação deve informar o de-
senvolvimento atual da criança, a forma como ela enfrenta determinadas situa-
ções de aprendizagem, os recursos e o processo que faz uso em determinada ativi-
dade. Conhecer o que ela é capaz de fazer, mesmo que com a mediação de outros, 
permite a elaboração de estratégias de ensino próprias e adequadas a cada aluno em particular. 

Com esse pensamento, o RAADI foi desenvolvido, buscando nortear o proces-
so de acompanhamento da aprendizagem das crianças com Deficiência Intelectual.

A grande questão que permeia esse estudo é determinar o conhecimento do corpo do-
cente sobre esse referencial, quantos de fato o conhecem, sabem quais são os seus ob-
jetivos? E se o sabem, fazem uso deste como referencial para a continuação do trabalho?
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:  
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA O TRABALHO PARA O 
TRABALHO PEDAGÓGICO 
CONSCIENTE

Segundo a Associação Americana de 
Incapacidades Intelectuais e do Desenvolvimento 
(AAIDD, 2006), antiga Associação Americana 
de Deficiência Intelectual (AAMR), a deficiência 
intelectual é uma incapacidade caracterizada 
por uma limitação significativa no funcionamento 
intelectual e no comportamento adaptativo, 
expressa em habilidades conceituais, sociais 
e práticas. Essa incapacidade origina-se antes 
dos 18 anos de idade. Para: 

A compreensão completa e exata da 
deficiência intelectual inclui perceber que tal 
condição se refere a um estado particular de 
funcionamento, o qual se inicia na infância 
e com muitas dimensões e que, além disso, 
pode ser beneficiado por suportes individuais. 
Como modelos de funcionamento, englobam-
se os contextos e o ambiente dentro do qual 
o indivíduo interage e exige aproximação 
multidimensional, que reflete as suas 
interações com o meio e os resultados dessas 
interações, com respeito a independência, 
relacionamentos, contribuições na sociedade, 
participação na escola e sociedade e cuidados 
pessoais (MILANEZ, 2011, p. 45).

Para The American Association - AAIDD (2002), 
essa incapacidade está relacionada a uma 
limitação pessoal que representa desvantagem 
substancial com respeito a interação na 
sociedade. Porém, não devemos esquecer que 
a condição da deficiência intelectual, por si 
só, não deve ser determinante para o nível de 
desenvolvimento que o indivíduo pode alcançar, 
é preciso verificar as especificidades do aluno 
em questão, para que assim possamos adequar 
as propostas educacionais. Segundo o RAADI 
I, a deficiência intelectual apresenta múltipla 
dimensionalidade, que, no sistema conceitual 
de 2002, irá considerar cinco dimensões de 
análise:

Dimensão I: Habilidades Intelectuais 
– concebida como capacidade geral de 
planejar, raciocinar, solucionar problemas, 
exercer o pensamento abstrato, compreender 
ideias complexas, apresentar rapidez de 
aprendizagem e aprendizagem por meio da 
experiência;

Dimensão II: Comportamento Adaptativo – 
considerando-se o conjunto de habilidades 
práticas, sociais e conceituais, com o seguinte 
significado:

Conceituais: relacionada aos aspectos 
acadêmicos, cognitivos e de comunicação;

Sociais: relacionadas à responsabilidade, 
autoestima, habilidades interpessoais, 
credulidade e ingenuidade, observância de 
regras e leis.

Práticas: exercício da autonomia – atividades 
de vida diária, ocupacionais e de segurança 
pessoal.

Dimensão III: Participação, Interações, Papéis 
Sociais – que deverá considerar a participação 
do sujeito na vida comunitária – avaliação das 
interações sociais e dos papéis vivenciado 
pelas pessoas.

Dimensão IV: Saúde - condições de saúde 
física e mental – fatores etiológicos e de saúde 
física e mental.

Dimensão V: Contextos – relacionado ao 
ambiente sociocultural no qual a pessoa com 
deficiência intelectual vive e como se dá o seu 
funcionamento nestes contextos. Devem ser 
considerados:

O microssistema – ambiente social imediato 
- família e os que lhe são próximos;

O mesossistema – a vizinhança, a comunidade 
e as organizações educacionais e de apoio;
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O macrossistema – o contexto cultural, a 
sociedade e os grupos populacionais (RAADI 
I, 2002).

Ainda segundo o RAADI, (2008, p. 18), as 
estratégias de ensino devem considerar essa 
multidimensionalidade, os diferentes contextos 
e os níveis de apoio pedagógico que se 
farão necessários para oferecer o suporte 
educacional para o pleno desenvolvimento 
desse aluno.

A deficiência intelectual não deve ser 
determinante no processo de ensino-
aprendizagem do aluno, o professor deve 
conhecer e valorizar as criações e participações 
de seus alunos, como ressalta OLIVEIRA, 2008:

A condição de deficiência intelectual não 
pode nunca predeterminar qual será o limite 
de desenvolvimento do indivíduo. A educação 
na área da deficiência intelectual deve atender 
às suas necessidades educacionais especiais 
sem se desviar dos princípios básicos da 
educação proposta às demais pessoas. Assim 
sendo, os princípios inclusivistas apontam 
que elas devem frequentar desde cedo a 
escola, a qual deve valorizar, sobretudo, os 
acertos da criança, trabalhando sobre suas 
potencialidades para vencer as dificuldades 
(OLIVEIRA, 2009, p. 73-74).

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NA 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

O professor deve conhecer o seu aluno, para 
que possa oferecer-lhe o suporte eficiente 
dentro da sala de aula regular, adequado as 
suas expectativas e suas práticas, a busca de 
constantes alternativas pedagógicas é parte 
integrante do dia a dia do profissional. 

Também é preciso definir e documentar 
as necessidades específicas do aluno com 
deficiência intelectual, com base no referente 
curricular do ano ou ciclo em que está 
matriculado, relacionado aos: conteúdos e 
objetivos; procedimentos de ensino; avaliação 

e níveis de apoio pedagógico especializado 
(RAADI, 2008, p.19).

Dentro dessa perspectiva educacional, o 
professor tem a sua disposição o RAADI, 
que quando preenchido corretamente, pode 
subsidiar o trabalho pedagógico, já que oferece 
ao profissional novas possibilidades para a 
preparação de suas aulas e adequação das 
expectativas de aprendizagem, baseando-se 
na evolução ou regressão feita pelo aluno no 
decorrer de seu ciclo educacional.

Para Padilha, a avaliação na área da 
deficiência intelectual deve nos permitir 
“conhecer as possibilidades e limitações da 
pessoa com deficiência mental para, com 
ela, captar os indícios, os sinais que nos dá 
sobre seu processo evolutivo e pelo qual ela se 
aproxima da resolução de suas dificuldades” 
(PADILHA, 2001, p.177).

Segundo publicação para formação de 
professores do MEC, 2007:

A avaliação dos alunos com deficiência 
mental visa ao conhecimento de seus avanços 
no entendimento dos conteúdos curriculares 
durante o ano letivo de trabalho, seja ele 
organizado por série ou ciclos. O mesmo vale 
para os outros alunos da sua turma, para que 
não sejam feridos os princípios da inclusão 
escolar. A promoção automática, quando é 
exclusiva para alunos com deficiência mental, 
constitui uma diferenciação pela deficiência, 
o que caracteriza discriminação. Em ambos 
os casos, o que interessa para que um novo 
ano letivo se inicie é o quanto o aluno, com ou 
sem deficiência, aprendeu no ano anterior, pois 
nenhum conhecimento é aprendido sem base 
no que se conheceu antes (MEC, 2007, p. 19).

A afirmação acima, nos remete mais uma vez 
a prática do registro para o acompanhamento 
da vida escolar do aluno, partindo de seus 
conhecimentos adquiridos anteriormente para 
a construção de um novo conhecimento, nada 
disso é possível sem que tenhamos o registro 
da vida escolar dessa criança.
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Ainda segundo o RAADI, 2008, p. 32:

Cabe à escola a preocupação em adequar 
os diferentes instrumentos de avaliação para 
que possa permitir também a avaliação 
de alunos com deficiência intelectual, de 
modo a conhecer o que o aluno aprendeu, 
a analisar as variáveis implícitas no processo 
de ensino e aprendizagem. As estratégias de 
avaliação também deverão permitir avaliar as 
necessidades específicas dos alunos com 
deficiência intelectual e os apoios necessários 
para que possa se garantir a sua aprendizagem, 
com base nos objetivos educacionais, mesmo 
que com adequações. Para que isto ocorra, 
é preciso utilizar melhor o diálogo e as 
observações realizadas no cotidiano escolar 
(RAADI, 2008, p. 32).

Portanto, não basta garantir a matrícula na 
sala regular, é preciso validar o processo de 
desenvolvimento do indivíduo com Deficiência 
intelectual, certificando-se que o mesmo 
aprenda e expanda o seu campo de atuação 
na sociedade.

REFERENCIAL SOBRE AVALIAÇÃO 
DE APRENDIZAGEM NA ÁREA DA 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - RAADI

O RAADI - I (Referencial sobre Avaliação 
de Aprendizagem na área da Deficiência 
Intelectual), é um método de avaliação utilizado 
desde 2008, do primeiro ao quinto ano, seu 
objetivo é avaliar e acompanhar o desempenho 
escolar de crianças com deficiência intelectual. 
O RAADI foi elaborado pela Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo (SME), 
por meio da Diretoria de Orientação Técnica 
(DOT) - Educação Especial e especialistas em 
Deficiência Intelectual dos Centros de Formação 
e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), nas 
diretorias Regionais de Educação (DRE).

Falarmos sobre inclusão do aluno com 
deficiência intelectual é também pautar a 
prática pedagógica nas escolas regulares, 
normalmente quando entramos no tema 
“avaliar”, estamos pautando o aluno sem 
deficiência intelectual, uma vez que ainda 
hoje é difícil avaliar a criança com deficiência 
intelectual, uma vez que essa não segue os 
“padrões de aprendizagem”. 

A proposta do RAADI é trabalhar com as 
expectativas de aprendizagem do ano e do 
Ciclo em que o aluno está matriculado, em 
alguns casos as expectativas foram adaptadas, 
estas estão sinalizadas com um asterisco (*), 
em outros as expectativas do ano não sofreram 
alterações, já que se espera que o aluno com 
D.I possa atingir aquela expectativa como os 
outros sem D.I.

 O preenchimento correto do RAADI permite 
ao professor observar o contexto em que o 
aluno está inserido, quais as suas motivações 
para aprender e quais os próximos passos 
devem ser trabalhados. Em alguns casos, 
quando há um maior comprometimento 
intelectual, a avaliação não pode seguir 
os indicadores curriculares, portanto volta-
se o olhar para os aspectos da percepção, 
motricidade, desenvolvimento verbal, memória 
e desenvolvimento socioafetivo.

O objetivo geral da elaboração de um 
Referencial sobre Avaliação de Aprendizagem 
na área da Deficiência Intelectual – RAADI, é 
oferecer ao professor subsídios e indicativos, 
com base nas Orientações Curriculares e 
Expectativas de Aprendizagem do Ensino 
Fundamental – ciclo I, para superar uma visão 
organicista da deficiência intelectual e buscar 
alternativas de avaliação da aprendizagem a 
partir da base curricular do ensino fundamental 
(RAADI,  2008, p. 50).

Dessa forma, o RAADI “passa a lidar com 
diferentes indicadores que não apenas 
as condições individuais dos alunos, mas 
também, e essencialmente suas possibilidades 
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de acesso ao currículo e, ainda mais, as 
adequações realizadas pelos sistemas de 
ensino, capazes de serem propiciadoras de 
sua aprendizagem e de seu desenvolvimento” 
(RAADI, 2008, p. 10).

 
O Preenchimento do Referencial sobre 

Avaliação de Aprendizagem na Área da 
Deficiência Intelectual - RAADI

O RAADI é composto de três áreas a serem 
avaliadas pelos educadores (RAADI, 2008, p. 
51):

Instituição Escolar: Análise da Necessidade 
de Adequações Específicas – esta parte 
consta da análise das seguintes dimensões: a 
instituição escolar e a análise do contexto de 
aprendizagem;

Áreas do desenvolvimento do aluno com 
deficiência intelectual: aspectos da percepção, 
motricidade, desenvolvimento verbal, memória 
e desenvolvimento socioafetivo;

Áreas curriculares do 1º ao 5º ano: a partir 
das expectativas de aprendizagem geral e 
conta com os componentes curriculares de 
Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e 
Sociedade, Artes e Educação Física.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
PARTICIPANTES DE PESQUISA:

A proposta inicial deste estudo era analisar 
10 professores (2 de cada DRE, sendo 1 de 
ciclo I e 1 de ciclo II), distribuídos pelas DREs 
de Itaquera, Guaianazes, São Miguel, São 
Mateus e Penha. Porém, foram necessárias 
modificações no número de amostras por Dre 
analisada, visto que alguns não entregaram as 
pesquisas, portanto o estudo foi realizado da 
seguinte forma:

1 professor da DRE de São Matheus, Ciclo 2;

1 professor da DRE de São Miguel, Ciclo 1;

2 professores da DRE Penha, sendo 1 de 
Ciclo 1 e 1 do Ciclo 2;

2 professores de Guaianazes, sendo 1 de 
Ciclo 1 e 1 do Ciclo 2;

4 professores da DRE de Itaquera, sendo: 2 
de Ciclo I e 2 do Ciclo 2;

Mesmo tratando-se do RAADI I, foram 
escolhidos professores de Ciclo 2 para que 
pudéssemos avaliar o nível de informações 
repassadas ao Ciclo seguinte, já que uma das 
propostas do RAADI é acompanhar a vida 
escolar da criança, portanto nada mais natural 
de que os professores do Ciclo 2 recebam e 
compartilhem com seus pares as informações 
contidas no RAADI I.

Os resultados dessa pesquisa serão 
apresentados por meio de gráficos quantitativos.

 
Coleta e seleção de dados:
Para realização foi utilizado um questionário 

contendo 23 perguntas.

2.3 – Procedimento de Coleta de Dados
Para realização desta pesquisa foram entregues 

2 questionários para os representantes de cada 
DRE. Após respondidos, os questionários foram 
analisados e os gráficos e tabelas gerados. 
Não foram entregues todos os questionários, 
dessa forma, fez-se necessária a modificação 
da linha de análise de dados, que não serão 
mais apresentados por Diretoria Regional 
Educação (DRE), e sim por caráter geral dos 
analisados.
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Cronograma:
Levantamento Bibliográfico: Março e Abril.
Leitura e Fichamento de Obras: Maio.

Coleta e Seleção de Dados (envio das 
pesquisas para os colegas de turma): Junho 
e Julho.

Revisão Bibliográfica: Agosto.
Análise do Material: Setembro.
Elaboração preliminar do Texto: Agosto.
Entrega ao Orientador: Outubro e Novembro.
Revisão e Redação Final: Outubro e 

Novembro.

DOS CONHECIMENTOS SOBRE O 
RAADI - I

Uma questão a ser discutida era quantos 
professores pesquisados já tiveram alunos 
com deficiência intelectual em sua sala de 
aula, e quantos conhecem o RAADI - I, da 
amostra analisada, pode-se constatar que 9 
professores já tiveram alunos com deficiência 
intelectual e somente um ainda não teve. Desses 
5 conhecem o RAADI e 5 desconhecem o 
documento.

Das questões 10 a 12, foi verificado como o 
professor encara o processo de avaliação dos 
alunos com ou sem deficiência intelectual, foram 
separados por suas categorias processuais e 
finalidade:

Denomina-se processual: quando o processo 
é valorizado também, ou seja, analisa-se 
todas as respostas do aluno, contando com 
participação, verificação de avanços do aluno 
e todos os tipos de registros utilizados.

Denomina-se finalidade: quando o professor 
encara a avaliação somente como resultado 
do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, 
valoriza-se apenas o produto final, sem contar 
com o processo. 

Dos pesquisados 4 professores compreendem 
a avaliação como processo, 5 como finalidade 
e 1 não respondeu à questão. Já na área da 
deficiência intelectual (Q.11), 7 compreendem 
como processual e 3 como finalidade. 

Na questão 12 (Q. 12 - Instrumentos de 
avaliação para alunos sem DI) e 4.2.4, 
(Instrumentos de avaliação para alunos com 
D.I) estão analisados o que nos remetem os 
instrumentos de avaliação utilizados pelos 
professores da amostra. Finalidade: os 
instrumentos de avaliação são os formais, 
avalia-se somente provas e exercícios de 
fixação; Processual: os instrumentos de 
avaliação analisam todo o processo de ensino 
aprendizagem, como portfólios, provas, 
evolução do aluno com base nele mesmo.

Dos Conhecimentos Específicos do RAADI - I
Nas questões Q. 19 e Q.22, foram analisados 

os conhecimentos dos professores sobre do 
RAADI, quantos de fato tiveram oportunidade 
de conhecer os documentos nas formações 
coletivas de professores (JEIF) e quantos o 
utilizam como um auxílio para a sua prática 
educacional.

Da amostra colhida, 7 professores tiveram a 
oportunidade de trabalhar com o RAADI em 
seus horários de formação, esse momento 
normalmente é propiciado pelo coordenador 
pedagógico da U.E. (unidade escolar) em 
questão. Dos professores da amostra acima, 8 
consideram o RAADI como um instrumento que 
pode auxiliá-los em sua prática pedagógica e 2 
acreditam que esse documento não acrescenta 
em nada na prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo foi concluído, observou-se que os professores foram apresentados ao material e 
conhecem sua funcionalidade, porém, no cotidiano escolar - mesmo conhecendo a ferramenta-, 
esta não é utilizada como norteadora do trabalho docente.

É necessário operacionalizar o RAADI, aproximar o professor do material, mostrando que não 
se trata apenas de mais um documento a ser preenchido, mas de um norteador para o trabalho 
com o aluno NEE. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância do uso de jogos nas au-
las, em destaque na disciplina de Matemática, de maneira resumida, abordando, em parti-
cular, importantes teóricos que corroboram para esse tema e principalmente os possíveis 
desafios que esse material didático pode oferecer para que o processo de ensino-aprendi-
zagem do estudante em Matemática torna-se mais significativo e eficaz. Além disso, esse 
trabalho também tem como propósito apresentar as diversas habilidades que poderão ser 
exploradas no desenvolvimento das aulas, especialmente na Matemática. No entanto, é ne-
cessário que o professor seja um mediador para que os estudantes possam avançar cada 
vez mais nesse processo. Em seguida, foram abordados as possibilidades e os desafios que 
os jogos propõem para as aulas de Matemática e principalmente as metodologias e as es-
tratégias que o professor pode usar para elaborá-los. A metodologia mais destacada foi 
a de resolução de problemas como a mais adequada para a aplicação do jogo em sala de 
aula. Posteriormente, elencou-se a intervenção pedagógica do professor como fator im-
portante nesse processo de aprender Matemática com aplicação de jogos, a fim de, que 
o estudante possa fazer Matemática através da compreensão e da ludicidade. Por fim, a 
pesquisa realizada nos remete a aprimorar e a renovar nossa prática pedagógica constante-
mente, com o intuito de aplicar os jogos nas aulas, tornando-as mais interativas e dinâmicas.

Palavras-chaves: Jogo; Ensino-Aprendizagem; Matemática, Recurso Metodológico; Concei-
tos Matemáticos.

APLICAÇÃO DE JOGOS NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema surgiu após deparar com as dificuldades que os estudantes tinham 
diante de certos conteúdos matemáticos. Na tentativa de minimizar as dificuldades, co-
mecei a pesquisar e elaborar recursos diferentes (jogos), que pudessem me auxiliar no 

ensino destes conteúdos e oferecer aos estudantes maneiras diferentes de aprender Matemática.
Após algumas aplicações de jogos, observei as possibilidades que es-

tes materiais apresentavam durante o desenvolvimento das aulas e como os es-
tudantes se apropriaram desse recurso, demonstrando interesse maior pela aula.

Diante dessas observações o interesse por jogos aumentou ainda mais, e levou-
-me a estudar quais são suas contribuições para o ensino da Matemática. É importan-
te proporcionar aos estudantes momentos que possibilitem a eles o uso de sua ima-
ginação e que após o levantamento de hipóteses e a criação de estratégias diversificadas 
de resolução de problemas em jogo possam aprender os conceitos matemáticos.

Por fim, a utilização de jogos nas aulas de Matemática pode proporcionar situações lúdi-
cas de aprendizagem, e vão de encontro com as necessidades apresentadas pelos estu-
dantes, uma vez que, pode potencializar as habilidades, como, a observação, busca de su-
posições, a socialização, a criatividade, o desenvolvimento de estratégias, a fixação de 
conceitos matemáticos, a tomada de decisões, a concentração, a organização e outros.

Estudos revelam que a aplicabilidade de jogos nas aulas de Matemática pode contribuir para 
a melhoria do aprendizado dos alunos. A inserção de jogos nas aulas de Matemática pode pro-
porcionar aos estudantes momentos lúdicos de aprendizagem. Tendo em vista que a dimensão 
lúdica está associada à dimensão educativa do jogo, como propor e explorar os jogos para 
que as aulas de Matemática tornam-se mais compreensivas e dinâmicas para o estudante?

Este trabalho tem a intenção de investigar se e como são apropriados os concei-
tos matemáticos e os possíveis resultados através da aplicação de jogos nas au-
las. Além de apresentar alguns teóricos que corroboram sobre o uso de jogos 

para as aulas de Matemática, será também elencado a importância do jogo no contexto edu-
cativo, principalmente nas aulas de matemática, verificando as possíveis habilidades que pode-
rão ser desenvolvidas com os jogos, fator fundamental que ajuda o estudante a compreender 
melhor os conceitos matemáticos e identificar as possíveis possibilidades e desafios que devem 
ser refletidas e assumidas pelos professores ao inserir os jogos na sala de aula de Matemática.

O estudo envolveu pesquisa bibliográfica para fundamentar a problemática aqui levantada, 
fornecendo subsídios para construir um referencial teórico visando o exame do tema “Aplicação 
de jogos nas aulas de Matemática” para melhor sedimentar as conclusões deste trabalho. Esse 
referencial teórico está estruturado em um estudo investigativo que aponte a coleta de informa-
ções, a fim de, elaborar e apresentar uma pesquisa completa e coerente, bem fundamentada.

A natureza deste estudo investigativo será qualitativa, sendo uma pes-
quisa centrada na eficácia de explorar jogos nas aulas de Matemática.

Esse trabalho está estruturado basicamente nas obras de autores que abordam sobre o tema 
apresentado: Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação de Tizuko Morchida Kishimoto, Jo-
gando com a Matemática: números e operações de Ana Ruth Starepravo, Jogos e Resolu-
ção de Problemas: Uma estratégia para as aulas de Matemática de Júlia Borin; O Jogo e a 
Matemática no Contexto da Sala de Aula de Regina Célia Grando; Jogos e Modelagem na 
Educação Matemática de Flávia Dias Ribeiro; Cadernos do Mathema – Jogos de Matemáti-
ca de Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido; Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) de Matemática. Para a seleção desses materiais alguns critérios foram co-
locados em evidência, como, averiguar se o embasamento teórico das obras está de acor-
do com a proposta de trabalho a ser pesquisado, verificar e analisar se a linguagem abor-
dada é clara e objetiva e principalmente verificar se atende o objetivo proposto da pesquisa.
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O JOGO NO CONTEXTO EDUCATIVO

A inserção de jogos na escola foi muitas vezes 
negligenciada por ser visto como uma atividade 
de descanso ou de passatempo. Embora esta 
situação possa ter lugar em algum momento, 
não é essa a ideia de ludicidade sobre o qual está 
sendo organizado este trabalho, porque essa 
linha de pensamento tira a possibilidade de um 
trabalho rico, que estimula as aprendizagens 
e o desenvolvimento de várias habilidades  

Percebe-se um envolvimento maior dos 
alunos em atividades lúdicas, relacionadas a 
jogos e brincadeiras. Tais jogos e brincadeiras 
podem ocupar um lugar especial para os alunos 
no desenvolvimento de sua aprendizagem.

Como afirma Ribeiro (2009) em seu 
livro, “Jogos e modelagem na educação 
matemática”, sobre os jogos no contexto escolar:

A inserção dos jogos no contexto escolar aparece 
como uma possibilidade altamente significativa no 
processo de ensino-aprendizagem, por meio da 
qual, ao mesmo tempo em que se aplica a idéia de 
aprender brincando, gerando interesse e prazer, 
contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social dos alunos (RIBEIRO, 2009, p.19).

O uso de jogos na instituição escolar não é 
algo novo, pois é bastante conhecida a sua 
importância para o desenvolvimento intelectual 
e social do aluno, além de oferecer potencial 
para o ensino e aprendizagem em várias áreas 
do conhecimento. Os jogos são instrumentos 
que devem ser explorados na escola como 
um recurso pedagógico, pois desenvolve 
regras de comportamento, e atua na zona de 
desenvolvimento proximal, ou seja, a criança 
(aluno) consegue realizações numa situação 
de jogo, as quais ainda não é capaz de realizar 
numa situação de aprendizagem formal. 

Na escola, os jogos educativos têm finalidade 
pedagógica que remete para situações de 
ensino-aprendizagem com intuito de estimular 
o aluno a estudar e a desenvolver várias 
habilidades, utilizando o cognitivo. No entanto, 
Kishimoto em seu livro, “Jogo, brinquedo, 
brincadeira e a educação” afirma que: 

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 
uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos 
culturais a serem veiculados na escola, além de 
poder estar promovendo o desenvolvimento de novas 
estruturas cognitivas (KISHIMOTO, 2001, p.80).  

Dessa forma, o ambiente educativo deve 
ser entendido como um lugar de fascinação e 
inventividade, onde a intencionalidade devem 
estar presentes nas atividades propostas 
que são propícias ao desenvolvimento da 
criatividade e da autonomia dos alunos.

Quando a instituição escolar propõe trabalho 
com jogos para desenvolver o processo 
de ensino aprendizagem do estudante, 
é necessário que a escola se preocupe 
com o desenvolvimento abstrato que será 
desencadeado neste estudante durante a 
realização desse trabalho. No entanto, citaremos 
o que diz Grando a respeito dessa situação.

É necessário que a escola esteja atenta à 
importância do processo imaginativo na constituição 
do pensamento abstrato, ou seja, é importante notar 
que a ação regida por regras – o jogo – é determinada 
pelas idéias do indivíduo e não pelos os objetos. Por 
isso sua capacidade de elaborar estratégias, previsões, 
exceções e análise de possibilidades acerca da 
situação de jogo perfazem um caminho que leva à 
abstração. A escola deve estar preocupada em propiciar 
situações de ensino que possibilitem aos seus alunos 
percorrerem este caminho, valorizando a utilização de 
jogos nas atividades escolares (GRANDO, 2009, p. 21). 

A utilização de jogos no contexto educativo 
é muito rico no sentido de potencializar o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social 
dos alunos, além de propiciar um ambiente 
favorável ao interesse dos estudantes.

Nota-se que os jogos no contexto educativo 
têm uma importância significativa para 
o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem do aluno, dessa forma, veremos 
como os jogos se apropriam nas aulas de 
matemática, oportunizando aos alunos uma 
melhor compreensão dos conceitos matemáticos 
e um envolvimento maior com a disciplina. .
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O USO DE JOGOS NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA

É extensa a discussão sobre os problemas 
encontrados em sala de aula a respeito 
dos estudantes deixarem a escola sem 
saber e sem entender alguns conteúdos 
de Matemática. Com o intento de reduzir 
esses problemas pensou-se utilizar jogos 
nas aulas de maneira dinâmica envolvendo 
conceitos matemáticos que pudessem ser 
compreendidos com clareza (BORIN, 2007).

No entanto, a utilização de jogos nas aulas 
de Matemática é visto como um facilitador de 
aprendizagem e seu uso no ensino representam, 
em sua essência, uma mudança de postura 
do professor em relação de como ensinar 
matemática, ou seja, o papel do professor muda 
de comunicador de conhecimento para o de 
observador, organizador, mediador, interventor 
e incentivador da aprendizagem, do processo de 
construção do saber pelo aluno  (BORIN, 2007).

O uso de jogos no ensino da Matemática 
tem o objetivo de fazer com que os estudantes 
gostem de aprender essa disciplina, mudando 
a rotina da classe e despertando o interesse 
do estudante. A aprendizagem por meio de 
jogos, como dominó, palavras cruzadas, 
memória e outros permite que o estudante faça 
da aprendizagem um processo interessante e 
até divertido. Para fundamentar a utilização de 
jogos nas aulas de Matemática, serão citados 
diversos autores que corroboram para essa 
pesquisa, como por exemplo, Borin e Grando, 
que fazem referência a uma mudança em 
todo o desenvolvimento das aulas quando há 
aplicação e exploração de jogos  (BORIN, 2007).

Júlia Borin, na apresentação do seu livro 
“Jogos e Resolução de Problemas: Uma 
estratégia para as aulas de Matemática” relata no 
decorrer do seu trabalho a seguinte concepção:

O motivo para a introdução de jogos nas aulas 
de Matemática é a possibilidade de diminuir os 
bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 
que temem a Matemática e sentem-se incapacitados 
para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde 
é impossível uma atitude passiva e a motivação é 
grande, notamos que, ao mesmo tempo em que 
estes alunos falam matemática, apresentam também 
um melhor desempenho e atitudes positivas frente a 
seus processos de aprendizagem (BORIN, 2007, p.9).

A exploração de jogos no ensino da Matemática 
proporciona mudanças significativas tanto na 
construção do conhecimento matemático como 
a concepção dos alunos diante da mesma, 
pois as atitudes apresentadas por eles são 
positivas na medida em que seus processos de 
aprendizagem vão se evoluindo, apresentando 
um melhor desempenho.A autora Regina Célia 
Grando, com seu livro “O Jogo e a Matemática 
no Contexto da Sala de Aula”, afirma que:

O nosso interesse se volta para o jogo no ensino 
da Matemática. O ambiente é a sala de aula, o 
elemento cultural é o jogo e a investigação surge da 
necessidade de compreensão dos aspectos envolvidos 
na utilização desse elemento no processo ensino-
aprendizagem da Matemática (GRANDO, 2009, p.9).

A investigação é um processo que requer 
tempo e que demanda um repensar sobre 
os métodos estratégicos utilizados, a fim de, 
que o aluno seja capaz de compreender de 
maneira apropriada a utilização do jogo.

Há, então, a necessidade de implantar e 
executar os jogos nas aulas de Matemática, para 
reforçar o aprendizado de forma diferenciada, 
auxiliando o desenvolvimento completo dos 
estudantes para que os conceitos matemáticos 
sejam bem compreendidos. Na visão de Grando:

A inserção do jogo no contexto de ensino de 
Matemática, representa uma atividade lúdica, que 
envolve o desejo e o interesse do jogador pela 
própria ação do jogo, e mais, envolve a competição 
e o desafio que motivam o jogador a conhecer seus 
limites e suas possibilidades de superação de tais 
limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e 
coragem para se arriscar (GRANDO,2009, p.31).

Entende-se que o jogo é um facilitador da 
aprendizagem, que mobiliza a dimensão lúdica 
para a resolução de problema, disponibilizando 
o aluno a aprender, a reorganizar suas ideias e 
rever os caminhos e as opções a serem seguidas, 
despertando o espírito de competição e coragem. 
No entanto, o uso do jogo no ensino da Matemática, 
faz com que o aluno investigue, descubra mais 
sobre o assunto e suas problemáticas e que, junto 
com seus colegas, busquem possíveis soluções, 
tendo em mente que eles podem auxiliar nas 
elaborações e criações de novos jogos tomando 
atitudes que, mesmo pequenas, servirão para 
que eles transformem o ambiente onde vivem 
e prosperam em suas profissões futuras.
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De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática 
(PCN´s, 1998), do Ministério de Educação 
e Cultura (MEC), em relação à inserção 
de jogos no ensino de Matemática,

[...] pontuam que estes constituem uma forma 
interessante de propor problemas, pois permitem 
que estes sejam apresentados de modo atrativo 
e favorecem a criatividade na elaboração de 
estratégias de resolução de problemas e busca 
de soluções. Propiciam a simulação de situações-
problema que exigem soluções vivas e imediatas, o 

que estimula o planejamento das ações [...] (p. 46).

 
Nota-se que segundo os PCNs os jogos são 

importantes para o ensino de Matemática, pois 
através deles os alunos aprendem a lidar com 
símbolos e a pensar por analogia, e a partir da 
elaboração de analogias elas se tornam aptas 
a se submeterem as regras e dar explicações.

Procurando uma forma de potencializar 
a apreensão dos conceitos matemáticos, 
acredita-se que os jogos podem auxiliar nessa 
aprendizagem, este trabalho elabora uma 
proposta pedagógica com a preocupação de 
estimular e criar um envolvimento em torno de 
atividades que desafiem o aluno a pensar e a 
criar soluções para os problemas matemáticos: 

O uso de jogos implica uma mudança significativa 
nos processos de ensino e aprendizagem que permite 
alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas 
vezes tem no livro e em exercícios padronizados 
seu principal recurso didático. O trabalho com jogos 
nas aulas de matemática, quando bem planejado e 
orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades. O 
trabalho com jogos é um dos recursos que favorece 
o desenvolvimento da linguagem, diferentes processos 
de raciocínio e de interação entre os alunos, uma vez 
que durante um jogo, cada jogador tem a possibilidade 
de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender 
pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante 
em si mesmo (SMOLE, DINIZ, MILANI, 2007, p.9).

Ana Ruth Starepravo em seu livro “Jogando com 
a matemática: números e operações” afirma que:

Os jogos exercem um papel importante na construção 
de conceitos matemáticos por se constituírem em desafios 
aos alunos. Por colocar as crianças constantemente 
diante de situações-problema, os jogos favorecem as (re) 
elaborações pessoais a partir de seus conhecimentos 
prévios. Na solução dos problemas apresentados 

pelos jogos, os alunos levantam hipóteses, testam sua 
validade, modificam seus esquemas de conhecimento 

e avançam cognitivamente (STAREPRAVO, 2009, p.19). 

A aplicação de jogos nas aulas de 
Matemática pode ser encarada pelos alunos 
como um desafiador da aprendizagem, pelo 
fato de apresentar situações problemas que 
favorece o levantamento de hipóteses e a 
montagem de esquemas para a resolução.

Os autores Smole, Diniz, Pessoa e Ishihara 
afirmam que:

Os jogos de estratégias são aqueles como xadrez, 
dama, nim, entre outros, nos quais o objetivo é 
encontrar jogadas que levem a estratégias vencedoras. 
Já os jogos de conhecimento são aqueles que 
fazem referência a um ou aos vários dos tópicos que 
habitualmente são estudados em matemática. Os 
jogos de conhecimento são, fundamentalmente, um 
recurso para um ensino e uma aprendizagem mais 
rica, mais participativa e problematizadora dos temas 
matemáticos, tais como funções, geometria.  Os 
jogos de estratégia têm importância para simular com 
os alunos processos de investigação matemática, 
estratégias de resolução de problemas, levantamento, 
comprovação ou refutação de hipóteses (SMOLE, 
DINIZ, PESSOA, ISHIHARA, 2008, pp.12 e 13).

Nota-se que os jogos estratégicos se 
relacionam diretamente com formas típicas 
de pensar matemática, como a indução e a 
generalização. E os jogos de conhecimento 
servem para que os alunos construam, adquiram 
e aprofundem de modo mais desafiador 
os conceitos e procedimentos a serem 
desenvolvidos em matemática. Sua utilização 
pode ocorrer no momento em que se introduz 
um novo tema, nas situações em que se deseja 
aprofundar esse tema ou no caso de revisão.

Neste trabalho também será evidenciado 
como os jogos são abordados no contexto 
educativo através da rede municipal de ensino 
de São Paulo, citando como eles podem auxiliar 
os professores principalmente nas aulas, 
preferencialmente na disciplina de Matemática. 
Para isso serão elencados documentos 
que orientam esse trabalho em sala de aula 
sobre a inserção de jogos, além de apontar 
as expectativas de aprendizagem esperada.
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JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA: 
POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Os jogos estão em correspondência direta 
com o pensamento matemático. O trabalho 
com jogos matemáticos em sala de aula nos 
traz algumas possibilidades e desafios de 
como jogar, de maneira, que sua aplicação 
em sala de aula se torne positiva e vantajosa 
para o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem do estudante. Também é 
importante ter alguns cuidados ao escolher os 
jogos para que não se torne em desvantagem 
no ensino da Matemática.  Nesse caso, o 
professor deve ter o jogo como um desafio 
que desencadeia uma aprendizagem 
significativa para o aluno  (GRANDO, 2009).

Quando o professor propõe um trabalho com 
jogos nas aulas de Matemática, ele deve ter uma 
postura de reflexão para verificar as possíveis 
vantagens e desvantagens ao trabalhar com 
essa ferramenta.A inserção de jogos na sala 
de aula de Matemática implica em vantagens 
e desvantagens que devem ser refletidas e 
assumidas pelos professores, ao se proporem 
a desenvolver um trabalho pedagógico, 
com jogos. (GRANDO, 2009, p. 31).

Segundo Grando, as vantagens e 
desvantagens são:

As vantagens: (re) significação de conceitos já 
aprendidos de uma forma motivadora para o aluno; 
introdução e desenvolvimento de conceitos de 
fácil compreensão; desenvolvimento de estratégias 
de resolução de problemas (desafio dos jogos); 
aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 
propicia o relacionamento das diferentes disciplinas 
(interdisciplinaridade); o jogo requer a participação ativa 
do aluno na construção do seu próprio conhecimento; 
o jogo favorece a interação social entre os alunos e a 
conscientização do trabalho em grupo; a utilização dos 
jogos é um fator de interesse para os alunos; dentre 
outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento 
da criatividade, do senso crítico, da participação, da 
competição “sadia”, da observação, das várias formas 
de uso da linguagem e do resgate do prazer em aprender; 
as atividades com jogos podem ser utilizadas para 
desenvolver habilidades de que os alunos necessitam. 
É útil no trabalho com alunos de diferentes níveis; as 

atividades com jogos permitem ao professor identificar 
e diagnosticar algumas dificuldades dos alunos. As 
desvantagens: quando os jogos são mal utilizados, 
existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente 
aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de aula. 
Os alunos jogam e se sentem motivadas apenas pelo 
jogo, sem saber porque jogam; o tempo gasto com as 
atividades aulas de jogo em sala de aula é maior e, 
se o professor não estiver preparado, pode existir um 
sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo; as 
falsas concepções de que se devem ensinar todos os 
conceitos através de jogos. Então as aulas, em geral, 
transformam-se em verdadeiros cassinos, também sem 
sentido algum para o aluno; perda da “ludicidade” do jogo 
pela interferência constante do professor, destruindo a 
essência do jogo; a coerção do professor, exigindo que 
o aluno jogue, mesmo que ele não queira, destruindo 
a voluntariedade pertencente à natureza do jogo; a 
dificuldade de acesso e disponibilidade de material sobre 
o uso de jogos no ensino, que possam vir a subsidiar 
o trabalho docente (GRANDO,2009, pp.31 e 32).

As considerações citadas acima são percebidas 
como importantes no processo de inserção de 
jogos no contexto de aprendizagem, propondo 
que o professor ao assumir essa postura, deva 
estar apoiado em reflexões metodológicas, que 
estão previstas no plano de ensino e vinculadas 
ao projeto pedagógico da instituição escolar.

É interessante observar que as 
vantagens apontadas pela autora estão 
intimamente voltadas ao desenvolvimento 
da criatividade e da autonomia dos alunos.

Ainda observando o quadro acima, podemos 
constatar que dentre as vantagens da utilização 
do jogo nas aulas de Matemática a autora cita 
várias relacionadas à aquisição dos conceitos 
matemáticos pelos alunos. Também se observa 
dentre as vantagens à possibilidade, através 
do jogo, da interdisciplinaridade e também de 
outras aprendizagens dos alunos, tais como: 
a tomada de decisões, a integração social e o 
trabalho em grupo, além do desenvolvimento 
da criatividade, senso crítico, participação 
e observação. Em relação ao professor, o 
jogo traz como vantagens a possibilidade 
de trabalhar com alunos em diferentes 
níveis e também identificar e diagnosticar 
dificuldades dos alunos  (GRANDO, 2009)

Além disso, a inserção de jogos nas aulas 
de Matemática pode proporcionar momentos 
de experimentação e de investigação 
que resulta em benefícios para os alunos 
e os professores, como, por exemplo:



133

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

• Descobrir quais alunos apresentam 
dificuldades;

• Verificar se realmente o aluno assimilou 
bem o assunto (conceito matemático);

• Identificar a interação entre os jogadores;
• Possibilita o aluno a ultrapassar limites, 

aperfeiçoando cada vez mais para vencer 
o jogo;

• Encarar o erro como ponto de partida 
para melhor assimilar o assunto;

• Levar o aluno a fazer descobertas, 
explicitando suas idéias;

• O clima de uma aula diferente, levando o 
aluno a aprender sem perceber;

• Observar se o aluno se torna mais 
confiante, seguro e crítico, durante a 
exploração do jogo na aula;

• O aluno terá oportunidade de expressar 
o que pensa, elaborando perguntas e 
tirando conclusões sem necessidade da 
interferência ou aprovação do professor;

Mas é preciso ter cuidado no momento da 
escolha dos jogos antes de aplicá-los, para 
que não se torne uma aula mal planejada. Tais 
cuidados são:

• É necessário estabelecer regras, que 
podem ou não ser modificadas no 
decorrer da jogada;

• Estudar o jogo antes de aplicá-lo;
• Trabalhar a frustração do aluno quando 

for derrotado;
Esta transformação na instituição de ensino 

provocada pelos jogos matemáticos está 
voltada para o desenvolvimento do estudante 
como sujeito crítico, criativo, reflexivo, inventivo 
e principalmente autônomo  (GRANDO, 2009).

METODOLOGIA PARA O TRABALHO 
COM JOGOS

Para que aconteça uma metodologia 
apropriada sobre os trabalhos com jogos na 
sala de aula é necessário adequar o currículo 
escolar. A autora Grando faz uma consideração 
sobre o currículo escolar no momento que 
os jogos são explorados em sala de aula.

Necessitamos que o currículo escolar seja 
redimensionado, criando espaços de tempo para os jogos, 
a fim de que eles sejam respeitados e assumidos enquanto 
uma possibilidade metodológica ao processo ensino-
aprendizagem de conceitos (GRANDO, 2009, p. 35).

Outros autores acreditam que a resolução 
de problemas seja a metodologia mais 
indicada para a introdução dos jogos no 
ensino de matemática. Na visão de Smole, 
Diniz e Milani (2007, p.14), a resolução 
de problemas (...) permite uma forma de 
organizar o ensino envolvendo mais que 
aspectos puramente metodológicos, pois inclui 
toda uma postura frente ao que é ensinar e, 
consequentemente, sobre o que é aprender.

A ideia de resolução de problemas vem 
se consolidando como um eixo importante 
no processo de ensino aprendizagem em 
Matemática, em que conceitos, idéia e métodos 
matemáticos devem ser abordados mediante a 
exploração de jogos que envolvem situações 
em que os estudantes precisam desenvolver 
estratégias para chegar à solução desejada.

Esta metodologia se coloca como o fio 
condutor no desenvolvimento das aulas 
de matemática, pois, através dela, o aluno 
se apropria de conhecimentos obtidos 
pela observação e vivência dos fatos, 
adquirindo as competências e habilidades 
esperadas. No entanto, essa metodologia 
permite o estudo de três características 
referente à resolução de problemas. 

Para Borin (2007) a resolução de problemas 
é a mais adequada para desenvolver uma 
postura crítica antes de qualquer situação 
que exija resposta. Cada hipótese formulada 
ou cada jogada desencadeia uma série de 
questionamentos, como por exemplo, aquela 
seria a única jogada possível? Se houver outras 
alternativas, qual escolher e por que escolher 
entre esta ou aquela? Terminado o problema, 
quais os erros e por que foram cometidos? 
Ainda é possível resolver o problema ou 
vencer o jogo, se forem mudadas as regras?
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Essa metodologia representa, em sua essência, uma 
mudança de postura em relação ao que é ensinar 
matemática, ou seja, ao adotá-la, o professor será um 
espectador do processo de construção do saber pelo 
seu aluno, e só irá interferir ao final do mesmo, quando 
isso se fizer necessário através de questionamentos, 
por exemplo, que levem os alunos a mudanças de 
hipóteses, apresentando situações que forcem a 
reflexão ou para a socialização das descobertas dos 
grupos, mas nunca para dar a resposta certa. Ao 
aluno, de acordo com essa visão, caberá o papel 
daquele que busca e constrói o seu saber através 
da análise das situações que se apresentam no 

decorrer do processo (BORIN, 1998, p.10- 11). 

Na visão de Smole, Diniz e Milani,

A perspectiva metodológica da resolução de 
problemas baseia- se na proposição e no enfrentamento 
do que se chama situação problema. Em outras palavras, 
ampliando o conceito de problema, deve- se considerar 
que a perspectiva trata de situações que não possuem 
solução evidente e que exigem que o aluno combine 
seus conhecimentos e decida-se pela maneira de usá-
los em busca da solução. A primeira característica 
dessa perspectiva metodológica é considerar como 
problema toda situação que permita alguma 

problematização (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.14).

Percebe-se que o jogo é concebido e 
utilizado no contexto educacional para o 
atendimento de diferentes metodologias e 
finalidades.Ao trabalhar com jogos nas aulas 
de Matemática, nota-se o planejamento de 
uma sequência didática que exige uma série 
de intervenções do professor para que haja 
aprendizagem.  É importante lembrar que 
o professor não pode agir isoladamente no 
processo, mas que seja elemento integrante, 
como, observador, questionador, organizador 
do processo ensino-aprendizagem. 

A metodologia de trabalho com jogos 
oportuniza aos professores uma intervenção 
pedagógica durante todo o processo.  É 
durante esse processo que o professor 
deve atentar a sua preocupação para as 
intervenções pedagógicas nas salas de aula.

Durante esse processo de intervenção 
pedagógica o professor deve se preocupar 
em garantir o cumprimento e a compreensão 

das regras do jogo, sem a preocupação em 
modificar a qualidade da ação do aluno em 
um primeiro momento, deixando o estudante 
à vontade para agir e esclarecer dúvidas, 
solicitar que o aluno justifique suas jogadas 
e suas análises apresentadas, perguntar ao 
aluno sobre decisões tomadas ou a serem 
tomadas, e estratégias desenvolvidas, propor 
facilitadores e desafios maiores, conforme as 
necessidades do aluno, incentivar o estudante 
a jogar, relatando o que pensa e faz, a fim de, 
que possa identificar procedimentos e estruturar 
raciocínio, incentivar o estudante na elaboração 
de estratégias e a observar regularidades e 
sistematizar juntamente com os estudantes, 
os conceitos matemáticos explícitos no jogo.

Uma metodologia bastante pertinente para 
que a exploração de jogos nas aulas de 
Matemática seja efetivamente significativa 
é a promover uma atividade de investigação 
matemática juntos aos estudantes que poderá 
potencializar a exploração do jogo de modo 
a efetivar a construção de conhecimentos 
matemáticos pela via jogo numa perspectiva 
de resolver problemas.Ribeiro afirma que:

A elaboração do jogo pelo aluno pode desencadear 
um processo de estudo de determinado conteúdo 
matemático específico, de modo que o jogo produzido 
apresente ideias matemáticas corretas e claras. Nesse 
movimento, ao acompanhar a produção de jogos 
pelos alunos, é possível que o professor perceba 
evidências de dificuldades específicas dos alunos 

em determinados conteúdos (RIBEIRO, 2009, p.48).

Os jogos elaborados pelos estudantes podem 
contemplar várias estruturas como: jogo de 
cartas, dominó, jogos de bingos, jogos de dados 
e trilhas. O que se percebe em cada uma dessas 
estruturas é a incorporação de uma proposta 
de jogo matemático que está aliada à produção 
de regras e à confecção do material específico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na elaboração deste trabalho, muitas contribuições de autores foram contempladas para de-
sencadear a temática desta proposta sobre a exploração de jogos nas aulas de Matemática, 
propondo um novo processo de reflexão sobre a atividade de ensino de Matemática, gerando 
novas ações e novas práticas. Neste contexto, é importante destacar a figura do professor como 
mediador da aprendizagem, na medida em que, desenvolve sua prática nas aulas. 

Ainda é importante relatar que o trabalho aqui apresentado procurou mostrar a validade do 
uso de jogos nas atividades em aulas de Matemática, quando realizadas sob uma orientação 
planejada e intencional do professor, visto que, a inserção de jogos nas aulas de Matemática tem 
como objetivo buscar melhora na aprendizagem do aluno, uma vez que, é considerado como 
recurso didático que proporciona situações que auxiliem no ensino da disciplina, diminuindo os 
bloqueios apresentados pelos estudantes e um melhor aproveitamento dos conteúdos matemá-
ticos.

Este trabalho teve o propósito de evidenciar aos professores o quanto o jogo pode ser um 
recurso útil para as aulas de Matemática e o quanto ele é necessário em termos do resgate dos 
espaços lúdicos de aprendizagem.

Sendo assim, as idéias apresentadas no decorrer dos quatros capítulos em que o trabalho foi 
organizado buscam contribuir para a construção de práticas pedagógicas de ensino de Mate-
mática, de maneira que, sejam viabilizados outros caminhos alternativos para que os estudantes 
sejam capazes de aprender Matemática de modo diferente, visando-os como protagonistas de 
todo o processo.

A relevância deste estudo, assim como a de todo o trabalho elaborado, é sem dúvida contribuir 
para uma reflexão sobre a prática pedagógica e a didática da Matemática, no sentido de aproxi-
mar mais o estudante dessa área de conhecimento. Nesse sentido são valorizados os processos 
desencadeados na utilização de jogos no ensino da Matemática, a fim de que possa ocorrer 
uma aprendizagem que faça sentido para os estudantes, sendo útil no processo de como “fazer 
matemática” e descobrir no ensino da Matemática momentos de descontração e envolvimento 
pela atividade lúdica que o jogo apresenta.
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RESUMO:  Este artigo tem como objetivo elucidar o papel da família como construção de um sujei-
to participativo independente que possa interagir e participar de uma sociedade. Ver a inclusão 
do portador da Síndrome de Down, como um desafio possível, inserindo o dentro da sociedade 
e proporcionando uma melhor qualidade de vida. O primeiro universo do portador da síndrome 
é a família, pois é no seio da família que a criança que a criança pode encontrar um ambiente fa-
vorável para o seu crescimento e desenvolvimento, ou ao contrário, assim para se tornar. Inde-
pendente e incluída na sociedade as crianças precisam encontrar na família seu ponto de apoio. 
O presente artigo tem como embasamento pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chaves: Respeito; Inclusão; Educação; Direito.

A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME 
DE DOWN
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INTRODUÇÃO

Certamente é difícil para a família no momento do nascimento de uma criança com al-
gum tipo de deficiência. Aceitar e entender a chegada desse novo membro da família é 
imprescindível, mas antes, a família passa por um desequilíbrio emocional até a chega-

da de uma adaptação. Dessa maneira, é preciso rever os conceitos referentes da Síndrome de 
Down, uma vez que a anomalia agora faz parte da realidade familiar.

Para as autoras o equilíbrio da família de uma criança Down é variado e dependente dos re-
cursos psicológicos de que ela dispõe. Visto que, é muito importante que essas famílias tenham 
um comportamento social, emocional e clínico que vise a qualidade das interações e relações 
familiares com a sociedade, de maneira a acomodar a criança e a família na nova realidade.

De acordo com as autoras famílias com crianças deficientes mental são sobrecarregadas fi-
nanceiramente, no que se refere aos cuidados com crianças psicologicamente e socialmente. 
Sentimos a ansiedade, incerteza e estresse afetam os pais. E, as dificuldades se acentuam e 
parece que a sobrecarga tente só a aumentar.

A pessoa com síndrome de Down faz parte da população que precisa ser incluída na socie-
dade. Já que foram segregados e marginalizados, trancados e escondidos, excluídos da vida 
social.

E, de acordo com os diversos autores pesquisados e relatos científicos podemos observar, 
conhecer e entender a síndrome de Down, que continua muito estudadas nos dias atuais, dos 
quais observamos várias evoluções e tratamentos disponíveis para uma vida social de qualidade.

Assim, o papel da família é de extrema importância nos primeiros anos de vida da criança que 
constitui o período crítico, cheio de novas informações que interferem no seu desenvolvimento 
social, afetivo e cognitivo. Neste sentido, a conscientização da família é essencial para que a 
criança deficiente mental possa adquirir melhores condições de vida.
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A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA COM 
SÍNDROME DE DOWN

Silva e Dessen(2002) explica que é importante 
conhecer a criança com Síndrome de Down, 
porque a família é o primeiro agente de 
socialização da criança, em que se vai encontrar 
apoio ou não para o seu desenvolvimento. A 
família se torna mediadora das relações da 
criança Down com a escola, com a sociedade 
e com os diversos ambientes.

A educação de uma criança inicia no âmbito 
familiar. Através do relacionamento familiar, a 
criança adquire conhecimentos básicos para 
a sobrevivência por meio de uma educação 
formal. As relações das crianças deficientes 
resultam em experiências emocionais e de 
aprendizagens responsáveis pela formação da 
identidade da mesma.

Visto que, o resultado dessas relações pode 
ser positivo ou negativo. Por isso entender a 
criança, conhecer suas capacidades, aceitá-las 
e amá-las facilita nos relacionamentos diários e 
no processo de aprendizagem.

Para Voivodic (2008, p.54) , “Famílias 
que conseguem manter a ligação afetiva, 
estreita e positiva com a criança favorecem 
a aprendizagem, proporcionando condições 
de desenvolvimento e segurança para sua 
independência e autonomia”.

A interação com a família auxilia não só o 
seu desenvolvimento afetivo e social, mas 
também cognitivo. Voivodic (2008) relata que 
a interação familiar precisa ser orientada para 
que tudo ocorra com êxito, no sentido de mediar 
o desenvolvimento e superar os obstáculos e 
problemas que possam surgir.

Dado que, a família precisa enfrentar a 
educação da criança e propiciar estimulação 
sensorial, motora e comunicativa precoce sem 
abusar de reforços externos para não criar uma 
dependência com os mesmos, então, utilizar 
de estimulação contínua e interação de forma 
natural.

A educação da criança com Síndrome 
de Down é mais difícil, porque demora a 
desenvolver a linguagem, uma característica 
marcante na criança com esta Síndrome.

As crianças com esta síndrome necessitam 
de uma estimulação específica. Vale ainda 
ressaltar que cada pessoa, com deficiência 
possui um ritmo próprio, cabe a família 
adequar todas as atividades de acordo com 
as necessidades de cada criança respeitando 
seus limites e suas potencialidades.

O sistema educacional também deve 
proporcionar e incluir de acordo com as 
necessidades da criança, a escola é uma 
ampliação da vida em sociedade das crianças 
o que não poderia ser diferente com pessoas 
que nascem com a Síndrome de Down.

Voivodic (2008) ressalta que as intuições 
de ensino não deve privar o deficiente de 
experiências reais em nenhuma circunstância, 
pois todas as experiências são úteis para o 
aprendizado e seu ajustamento social.
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A legislação atualmente vigente e os 
documentos oficiais fazem menções explícitas 
à Declaração de Salamanca, na qual se lê: 
“Reafirmando o direito de todas as pessoas 
à educação conforme a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de 1948, e renovando 
o empenho da comunidade mundial, na 
Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos, de 1990, de garantir esse direito a todos, 
independentemente de suas diferenças”.  E: 

particulares; Recordando as diversas 
declarações das Nações Unidas, que 
culminaram nas Normas Uniformes sobre a 
Igualdade de Oportunidades para as Pessoas 
com Deficiência, nas quais os Estados são 
instados a garantir que a educação de pessoas 
com deficiência seja parte integrante do 
sistema educativo [...]. Cremos e proclamamos 
que: • todas as criança s, de ambos os sexos, 
têm direito fundamental à educação e que a 
elas deve ser dada a oportunidade de obter e 
manter um nível aceitável de conhecimentos; 
• cada criança tem características , interesses, 
capacidades e necessidades de aprendizagem 
que lhe são próprios; • os sistemas educativos 
devem ser projetados e os programas 
aplicados de modo que tenham em vista toda 
a gama dessas diferentes características e 
necessidades; • as escolas comuns, com essa 
orientação integradora representam o meio mais 
eficaz de combater atitudes discriminatórias, 
de criar comunidades acolhedoras, construir 
uma sociedade integradora e dar educação 
para todos; além disso proporcionam uma 
educação efetiva à maioria das crianças e 
melhoram a eficiência e, certamente, a relação 
custo – benefício de todo sistema educativo 
(BRASIL, 1994, P. 9-10).

A legislação mais recente sobre o assunto 
é a Convenção de Guatemala. O documento, 
promulgado no Brasil por decreto de 2001, 
reafirma que as pessoas com deficiências têm 
os mesmos direitos e liberdades que as demais, 
proibindo qualquer tipo de diferenciação, 
exclusão ou restrição baseada na deficiência 
das pessoas. Sendo assim, mantê-las fora 
do ensino regular é considerado exclusão - e 
crime.

A pessoa com a Síndrome precisa receber 
estímulos desde pequena, para alcançar maior 
qualidade de vida e desenvolvimento nas áreas 
da cognição. “É necessário, porém romper 
com o determinismo genético e considerar que 
o desenvolvimento da pessoa com SD³ resulta 
não só de fatores biológicos, mas também de 
importantes interações do meio” (Voivodic, 
2008, p.46)

Para Mantoan(2006) , a inclusão é uma 
maneira de mudar a ideia de que o fracasso 
escolar seja de responsabilidade somente do 
aluno e consequentemente enxergarem que 
é um resultado do próprio ensino ministrados 
nas escolas.

A inclusão é uma prática recente e precisa 
ser aceita e entendida, neste sentido implica 
em mudanças de paradigmas e perspectivas 
educacionais que vise não só os deficientes 
mas toda a comunidade escolar. Nos dias atuais 
ouve-se falar em fracasso escolar, evasão de 
alunos e situações de exclusão social.

Contudo, não é percebido que o fracasso 
escolar não deriva do aluno, mas de toda a 
comunidade escolar que reluta em não admitir 
sua culpa e responsabilidade nesse fracasso, 
ou seja, a escola não admite seus erros e não 
busca inovar suas ações para reverter esse 
quadro. Todavia, como diz Bueno (2001), 
com relação à inclusão de alunos deficientes 
no ensino regular, não se pode deixar de 
considerar:

Que a perspectiva de inclusão exige, por um lado, 
modificações profundas nos sistemas de ensino; que 
estas modificações [...] demandam ousadia, por um 
lado e prudência por outro; - que uma política efetiva 
de educação inclusiva deve ser gradativa, contínua, 
sistemática e planejada, na perspectiva de oferecer 
às crianças deficientes educação de qualidade; e que 
a gradatividade e a prudência não podem servir para 
o adiamento “ad eternum” para a inclusão [...] devem 
servir de base para a superação de toda e qualquer 
dificuldade que se interponha à construção de uma 
escola única e democrática (BUENO, 2001, p. 27).
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Mantoan (2006), o professor esconde na 
velha forma de ensinar e rotular seus alunos. 
Dessa maneira, a segregação acontece, de 
forma consciente ou não, pois criam espaços 
e programas para atender aos alunos rotulados 
como agressivos, hiperativos, deficientes, etc.

O autor afirma que a escola apresenta 
infinitas formas de ser, por conseguinte, uma 
escola abriga o aluno em suas peculiaridades 
e manifestações intelectuais, sociais, culturais 
e físicas, ou seja, todos os alunos são

simplesmente alunos, estão na escola 
para aprender a ser pessoa, cidadão crítico 
e autônomo e não devem ser rotulados em 
moldes estereotipados.

A escola tão sonhada que ofereça aos 
alunos um ensino de qualidade e que se 
encaixe no plano de inclusão é aquela que 
alcança portanto, o objetivo de formar seus 
alunos para a cidadania, a escola que trabalha 
a interdisciplinaridade como meio de conhecer 
o mundo.

Mantoan (2006 p.45) ”. Em suma: as 
escolas de qualidade são espaços educativos 
de construção de personalidades humanas 
autônomas, críticas, onde crianças e jovens 
aprendem a serem pessoas. ”

Dessa forma, as crianças aprendem a valorizar 
e respeitar as diferenças e entendem por 
meio da convivência, participação e interação 
o verdadeiro sentido de uma sociedade 
humanitária.

Assim, situações excludentes não mais 
passam despercebidas dentro da comunidade 
escolar, e o professor conseguirá realizar o 
ensino de qualidade e ensinar toda a turma.

Ensinar toda a turma e atender sem 
discriminação cada aluno e focar no 
conhecimento para a vida, com o ensino 
desprendido de grade curricular ou preso 
em conteúdo didático imposto em sua forma 

padrão, contudo, o professor deve estar ciente 
do tempo de construção e competências de 
cada aluno e avaliar cada desempenho. Nesta 
construção do saber a avaliação deve ser 
contínua.

Mantoan (2006) afirma que, “algumas 
atitudes desfazem o sentido da inclusão e 
educação para todos, por isso, é preciso ter 
cuidado com metodologias que visam o esforço 
pedagógico como grupos de alunos por série, 
níveis de desempenho escolar ou atendimento 
em escolas especiais, visto que, são atitudes 
que aumentam as diferenças e culpam o aluno 
pelo fracasso escolar. ”

A criança Down nasce com muitas limitações 
provenientes do seu próprio fenótipo. Se ela 
encontrar no meio que vive mais dificuldades e 
limitações, seu desenvolvimento social, afetivo, 
psicológico e cognitivo será ainda mais afetado,

O que ela precisa é de pessoas à sua volta 
acreditem em sua capacidade e habilidade de 
desenvolvimento.

Bissoto (2005) comenta que estudos e 
concepções atuais quanto ao processos de 
aprendizagens e o desenvolvimento cognitivo 
de crianças com síndrome, demonstram 
que elas necessitam do uso de recursos 
educacionais visuais que auxiliem a criança no 
processo educativo.

Dessa maneira, o uso de sinais, imagens 
e gestos associados a fala, o conteúdo da 
linguagem e todos os aspectos cognitivos da 
criança. Os recursos visuais e sinais, imagens 
e gestos são denominados de sistemas de 
comunicação alternativa, um sistema que 
permita que a criança compreenda melhor seu 
meio.

O desenvolvimento cognitivo da criança 
fluirá muito mais quando o estereótipos e 
concepção de que são crianças incapazes 
forem eliminadas, porque, seu desenvolvimento 
dependerá de influências externas e de outras 
pessoas com o sem síndrome. Portanto, é 
preciso acreditar mediar e instigar a criança 
Down para que ela avance no conhecimento.
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O professor responsável pode mudar o quadro 
do fracasso nas escolas. Dessa maneira, novas 
metodologias são necessárias para possibilitar 
a interação entre alunos e professores na 
construção de conceitos, valores e atitudes 
que transformarão a aula antes expositiva para 
uma aula de qualidade, ou seja, para a turma 
toda.

Incluir pessoas com deficiência ou com 
necessidades educacionais especiais no 
ensino regular é dizer não é segregação, 
dizer não as diferenças, isto é, sem dúvida um 
avanço social.

É necessário melhorar as escolas e rever 
suas formas de atuação, para de fato oferecer 
um ensino de qualidade as crianças com 
necessidades especiais, e conscientizar os 
demais alunos, para que compreendam os 
demais alunos, para que compreendam e 
pratiquem a inclusão social. A família deve 
ser parceira, amiga, mediadora e persistente 
em estimular sua criança, ou seja, acreditar e 
investir para uma melhor qualidade de vida.

De modo, acredita-se que em parceria com 
a escola será possível intervir nas áreas de 
conhecimento infantil: motor, cognitivo, sensório-
perceptivo, sócio afetivo e da linguagem.

Voivodic (2008), o processo de 
desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem 
se dará mais rápido quando a criança for 
integrada ás atividades cotidianas concretas, 
sem abstrações, visto que, a família deve 
acompanhar todo o processo escolar e dar 
continuidade com atividades diárias em casa. 
Assim o desenvolvimento das habilidades 
e potencialidades acontecerá de acordo 
com o ritmo da criança de maneira natural. 
Considerando a escola como função inclusiva 
aproximar as pessoas, a família e a comunidade 
em todo o processo pedagógico, como rede 
de relacionamentos e conhecimentos.

Cesarin (2003) relata que na idade escolar, 
os pais encontram mais dificuldades em lidar 
com os filhos que possuem síndrome de Down, 
porque os problemas com o comportamento 
são mais percebidos e os pais têm dificuldade 
em impor limites.

Os pais juntamente com a escola precisam 
adaptar suas dificuldades ao nível de 
desenvolvimento da criança para só assim, 
melhorar esse relacionamento.

Consta em Cesarin (2003), que muitas 
crianças com síndrome de Down são privadas do 
próprio direito à educação, ou seja, segregadas 
pela própria família que as vezes acreditam 
não valer a pena expor a criança a situações 
de aprendizagem. Dessa maneira, elas pouco 
se desenvolvem cognitivamente devido a falta 
de desenvolvimento e comprometimento da 
família em relação ao ensino escolar.

Mills (2003, p. 253) conceitua educação 
especial como: “ conjunto de providências 
que proporciona a criança ajuda temporária, 
atendimento permanente e acompanhamento 
durante período maior de adaptação ao 
currículo comum”.

Como nos diz Carvalho (2004):

Especiais devem ser consideradas as 
alternativas educativas que a escola precisa 
organizar, para que qualquer aluno tenha 
sucesso; especiais são os procedimentos de 
ensino; especiais são as estratégias que a 
prática pedagógica deve assumir para remover 
barreiras para aprendizagem (CARVALHO, 
2004, p.17).
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Carvalho indica caminhos para a 
compreensão em relação ao especial, ou 
seja, pensar no especial da educação é mais 
sensato do que atribuir esta característica de 
“especial” ao aluno. Portanto , a escola deve 
trabalhar a desvantagem que o aluno tem e não 
simplesmente enfatizar sua deficiência. Deve-
se despertar na criança a autoestima para que 
ela se sinta incentivada para a aprendizagem, 
para que possa ser capaz de romper os 
possíveis bloqueio que possam surgir durante 
o período escolar. Por isso a participação da 
família é muito importante para cooperação e 
ajuda no programa de estudo e aprendizagem, 
sem pressionar demasiadamente a criança em 
seu desenvolvimento.

Cesarin (2003), crianças com síndrome que 
frequenta o ensino regular e tem participação 
na família, pais comprometidos com a 
aprendizagem do filho, apresentam maior 
resultado e desempenho escolar, desenvolvem 
de acordo com seu ritmo e habilidades.

Mills também em 2003 afirma que educar 
a criança com síndrome de Down é uma 
atividade que exige além de integração social 
com os colegas, um movimento de atendimento 
individualizado por parte do professor que deve 
considerar as condições de aprendizagem de 
cada aluno.

Nesse sentido, o docente deve esgotar os 
recursos de que dispõe, como: metodologias, 
materiais didáticos e tempo de execução das 
atividades e conteúdo, se preciso for buscar 
apoio extra para resolver possíveis dificuldades, 
desde que a prioridade seja a metodologia, 
mas principalmente o desenvolvimento e 
aprendizagem.

Dentro da proposta pedagógica inclusiva, 
não se pode dizer que as dificuldades são 
inerentes às condições da criança especial. 
Pois induz a expectativas com relação 
as potencialidades do aluno que reduz a 
responsabilidade da escola e da família no 
processo educacional.

Para favorecer a qualidade de ensino o 
professor deve considerar suas metodologias 
e se auto avaliar, bem como avaliar o aluno e 
a família e todo o contexto de aprendizagem. 
A rede regular de ensino, dentro da proposta 
de uma escola inclusiva, educar a todos os 
alunos. Neste sentido, proporciona programas 
educacionais que visam as reais necessidades 
existentes e buscam um processo de inclusão. 
Assim as barreiras atitudinais são quebradas e 
a proposta de inclusão é aceita e apoiada pelo 
corpo docente, pela família e comunidade.

Sendo uma tarefa complexa é totalmente 
possível, pois são crianças que possuem 
possibilidades de evoluírem e poderão se 
tornar cidadãos úteis a comunidade. Para um 
bom êxito da educação inclusiva é preciso 
que o trabalho seja em conjunto: diretores, 
professores, família e sociedade, todos, sem 
nenhum preconceito com a finalidade de 
proporcionar qualidade de ensino e garantir 
ao indivíduo com necessidades especiais, 
melhores oportunidades na sociedade. 
Sendo assim, a aprendizagem deve partir do 
nascimento, com total participação dos pais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É fundamental a atenção dos profissionais esteja voltada para a criança especial, em específi-
co nesta discussão, a criança com síndrome de Down. Isto é a atenção para o aluno e para sua 
família em sua dinâmica, afetivas e relacionamentos diários. 

A família é uma mediadora das relações da criança com o ambiente, desse modo, conhecer 
como se processam essas interações, possibilita auxiliar no processo de aprendizagem e desen-
volvimento da criança no meio escolar.

O mútuo apoio da escola e da família, em uma parceria afetiva, solidária e pedagógica, facilita 
os processos de inclusão da criança no ensino regular e na sociedade, envolvendo educadores 
preparados para lidar com esta população, e envolve os pais, profissionais da área da saúde e 
toda a sociedade, com a conscientização de todos a inclusão acontecerá naturalmente.

Este trabalho contribui como fonte de pesquisa e esclarecimento, para todos que se interes-
sam pelo assunto, não se esgotando mais sendo elemento constante de investigação, passivo 
de ser transformado e de dar continuidade em futuros trabalhos a serem realizados por outros 
pesquisadores.

Assim, o objetivo deste trabalho foi alcançado, considerando que as pesquisas bibliográficas 
trouxeram o entendimento e a compreensão da síndrome de Down e de suas características 
específicas e como ela se desenvolve tanto física como intelectualmente.

Ademais, questionou-se a inclusão desta criança na rede regular de ensino, por intermédio das 
leis que garantem o direito de educação para todos e ainda foi possível relacionar a influência 
da família e da escola neste processo de ensino e aprendizagem, reconhecendo sua real impor-
tância para o bom desenvolvimento do portador da síndrome
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RESUMO: O presente trabalho objetiva apresentar uma revisão de literatura acerca da arte- 
educação frente a alunos com deficiência. A cognição das pessoas com deficiência em 
sua positividade, ou seja, analisar suas singularidades para além da visão negativa da de-
ficiência é uma questão ao mesmo tempo teórica e político. A arte educação em sua di-
mensão global possibilita que por seu intermédio, diferentes dimensões humanas possam 
se expressar e ser investigadas tornando dessa forma um processo interativo, possibilitan-
do o desenvolvimento cognitivo, biopsicossocial e cultural do educando com deficiência.

Palavras-chaves: Arte educação;  Deficiência;  Legislação;  Professor de Arte.

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE- EDUCAÇÃO NA 
INCLUSÃO
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INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo refletir sobre a importância das experiências relacionadas 
ao campo da arte, cultura e lazer nos processos de inclusão educacional e social.         

Atualmente- novas orientações e a democratização de acesso às informações sobre 
o campo da Educação Inclusiva e sobre as necessidades, potencialidades e limitações da pes-
soa com deficiência contribuíram para a revisão de propostas no campo da Arte/Educação.

Esta discussão é importante para que possamos compreender os limites e possibilidades da 
proposta da inclusão para as pessoas com deficiência intelectual dentro de uma escola regular 
e, a partir disso, construir práticas e políticas de inclusão que de fato sejam bem-sucedidas. 

A inclusão é um tema que vem sendo abordado com o intuito de mobilizar e realizar um tra-
balho, que seja verdadeiro, diante da proposta de incluir e inserir o aluno no âmbito escolar. De 
acordo com a Declaração de Salamanca: “[...] todas as crianças devem aprender juntas, sempre 
que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter.”.

   
A meta desta pesquisa é conhecer como se entrelaçam as diferentes maneiras de en-

xergar e combinar possibilidades de intervenção educativa no processo de inclusão 
do deficiente intelectual e entender em que medida ocorre ou não a efetivação das no-
vas diretrizes do ensino básico brasileiro. Tendo como objetivo a Arte Como Meio de So-
cialização e Inclusão do Indivíduo, garantindo o direito de todos alunos a participação das 
atividades escolares, promovendo a interação, a socialização e inclusão do alunado.

A Arte é relevante pois pode favorecer e responder às necessidades com deficiência, com 
propostas metodológicas através da Arte, na perspectiva de fomentar a construção de prá-
ticas educativas, que possibilitam a diversificação e a ampliação do alcance da ação peda-
gógica, propondo situações assistidas e medidas, voltadas para a superação das limitações, 
considerando as possibilidades e potencialidades como condição para o desenvolvimen-
to. Esta pesquisa tem como método referencial bibliográfico de cunho qualitativo descriti-
vo, com reflexão argumentativa com base na temática apresentada um estudo bibliográfico.
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TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA 
INCLUSÃO 

Porém, foi no início do século XX que se deu 
início aos primeiros passos sobre a inclusão, 
onde o ser passa ser visto como cidadão de 
direitos e deveres. Em 1948 surge o primeiro 
documento dessa nova visão sobre a inclusão, 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que vem permitir o direito à educação a todas 
as pessoas.

A Declaração de Salamanca (1994) é um 
marco nas Políticas Públicas direcionadas à 
inclusão quando reporta-se à escola como “lugar 
onde todas as crianças devem aprender juntas, 
sempre que possível, independentemente de 
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 
possam ter” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 
1994, p. 101). 

Esta declaração fortalece o propósito de 
oportunidade de ensino à todas as pessoas, 
buscando assim “o compromisso de viabilização 
de uma educação de qualidade, como direito da 
população, que impõe aos sistemas escolares 
a organização de uma diversidade de recursos 
educacionais” (Sousa, Prieto, 2002, p. 124-
125). Este compromisso dá um novo significado 
à escola, de tal forma a modificar os padrões 
considerados homogêneos, para atender o 
propósito de Educação para Todos, dando 
oportunidade para pessoas com diferentes 
necessidades à possibilidade de inserção no 
sistema educacional.

A Declaração vem frisar o respeito às 
diferenças, às capacidades e às habilidades 
de cada criança, de acordo com seu 
desenvolvimento e de sua aprendizagem. 
Nos anos 90, criada na Tailândia, de 5 a 9 de 
março de 1990, a Declaração Mundial Sobre a 
Educação para Todos deixa explícito o direito 
à educação: “Cada pessoa - criança, jovem ou 
adulto - deve estar em condições de aproveitar 
as oportunidades educativas voltadas para 
satisfazer suas necessidades básicas de 
aprendizagem”.

No início do século XXI é que o conceito de 
inclusão escolar ganhou força, surgindo uma 
nova etapa que revolucionou a visão de uma 

educação especial, no Brasil. A Legislação 
passa a garantir direitos básicos a educação 
e trabalho, que determinou o aumento e 
participação das pessoas com deficiência nos 
espaços sociais.

As escolas apresentam resistência e 
dificuldades perante a inclusão, principalmente 
quando é inserido um aluno com deficiência. 
Alunos com deficiência são aqueles que, por 
alguma espécie de limitação requerem certas 
modificações ou adaptações em programa 
educacional, a fim de que possam atingir 
seu potencial máximo. Em sua visão holística 
inclusive predial podem decorrer de problemas 
visuais, auditivos, mentais ou motores, bem 
como de condições ambientais desfavoráveis.

A autonomia e a independência são 
prismas que devem fazer parte das decisões 
de todos os seres humanos, nos âmbitos 
das influências(relações) e das satisfação. 
Filosoficamente todos têm direitos as mesmas 
oportunidades, e devem estar ligada a 
princípios como: aceitação das diferenças 
individuais, valorização, respeito a diversidade, 
aprendizagem através da cooperação. Um 
processo que contribui para a construção de 
uma sociedade, sendo capaz de transformar os 
ambientes físicos nos procedimentos técnicos, 
e pedagógicos nas ações e mentalidade das 
pessoas.

Espera-se que a escola tenha um papel 
complementar ao desempenhado pela família 
no processo de socialização das crianças 
com necessidades educacionais especiais. 
É uma tarefa difícil e delicada, que envolve 
boas doses de atitudes pessoais e coletivas, 
caracterizadas principalmente pelo diálogo, 
pela compreensão, pelo respeito às diferenças 
e necessidades individuais, pelo compromisso 
e pela ação.

A função da escola, em muitos casos é a 
repetição do status quo existente fora de seus 
muros, na sociedade. Manter o status quo, seria 
o que Mclaren chama de currículo oculto “[...] 
que desobriga o professor da necessidade de 
engajamento num auto- escrutínio pedagógico 
ou em qualquer crítica séria de seu papel na 
escola, e da escola na sociedade em geral” 
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(MCLAREN, 1997, p. 242). É impossível pensar 
um sistema educativo inclusivo mantendo o 
mesmo sistema inalterado.

É necessário mergulhar na educação em toda 
a sua complexidade, em toda sua rica variedade, 
de conhecer o outro, desfazendo ideias 
preconcebidas e discriminação impensada, 
e de ver a heterogeneidade como algo rico 
e valioso. “[...] Opor a aventura da diferença, 
a curiosidade intelectual, à monotonia de um 
padrão único é uma atração no aprendizado” 
(MINDLIN, 1998, p.12).

A cooperação, a convivência a troca de 
sentimentos pode ajudar a todos envolvidos 
neste processo de inclusão. Este princípio 
assegura a oportunidade de aprendizagens 
múltiplas reduzindo os estigmas dos incluídos 
que se diz respeito as deficiências. A educação 
inclusiva tem como princípio a valorização da 
diversidade, dentro da sociedade, e quando 
abraçamos essa causa, deixamos de lado a 
ideia que só a criança “normal”, sem deficiência 
contribui para a sociedade.

As escolas devem acolher todos os alunos 
independentes de suas condições intelectuais, 
sociais, emocionais ou outras. O desafio 
proposto para uma escola inclusiva é o de 
desenvolver do ponto de vista pedagógico, 
um currículo que contemple a necessidade 
do educando, sendo capaz de educar com 
sucesso todos que nela está inserido.

A escola está inserida na sociedade e na 
inclusão social, a educação não é privilégio, 
mas um direito universal, e tanto o acesso 
quanto a permanência no sistema educacional 
constituem dever e direito obrigatório, garantindo 
acesso no ensino regular e oportunidades para 
todos.

Na educação escolar a inclusão veio 
indicar transformações profundas ao sistema 
organizacional e as propostas curriculares 
vigentes. A meta de a inclusão escolar objetiva 
transformar as escolas, de modo que se tornem 
espaços de formação e de ensino de qualidade 
para todos (MANTOAN, 2002).

Tem em seu bojo uma educação fundamentada 
na filosofia inclusiva e deve enfrentar o desafio 
que garante o acesso aos conteúdos básicos 

que a escolarização deve proporcionar a todos 
os indivíduos. A educação atualmente vem 
rompendo e derrubando antigos paradigmas e 
barreiras, reformulando novos conceitos.

Conforme a LDB n. 9394/96, capítulo II, Art. 
26, inciso 2º “O ensino da arte, especialmente 
em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da educação básica, de forma 
a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos”. Sabemos que a educação básica em 
nosso país é obrigatória para todas as crianças 
e adolescentes logo, podemos pensar que o 
objetivo da escola – e do ensino da arte – é 
para todos independente de raça, etnia, cultura 
e diferença. A arte está ligada na nossa história, 
em nossa cultura e em nosso aprendizado.

A ARTE PARA TODOS

Quem observar a arte dos tempos atuais 
será confrontado com uma infinita profusão 
de estilos, formas, práticas, programas, 
materialidades, linguagens, tecnologias, 
enfim, uma verdadeira diversidade de práticas 
artísticas contemporâneas, caracterizadas pelo 
experimental. Os artistas contemporâneos, 
como em toda a história, mostram através de 
sua arte o pensamento de determinada época, 
a sociedade híbrida em que estão vivendo, as 
questões políticas, religiosas, econômicas e 
sociais que os envolvem. Relações mais estreitas 
entre arte e vida cotidiana foram estabelecidas, 
desafiando uma narrativa modernista da história 
da arte, mais particularmente identificada com 
o crítico norte-americano Clement Greenberg:

Uma consequência desse desafio foi o reconhecimento 
de que o significado de uma obra de arte não estava 
necessariamente contido nela, mas às vezes emergia 
do contexto em que ela existia. Tal contexto era tanto 
social e político quanto formal, e as questões sobre 
política e identidade, tanto culturais quanto pessoais, 
viriam a se tornar básicas [...] Teorias psicanalíticas, 
filosóficas e outras teorias culturais foram-se tornando 
cada vez mais importantes no final da década de 70 
para a formulação de um pós-modernismo crítico 
(ARCHER, 2001, p. 10-11).
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A arte e a educação estão ligadas ao longo da 
história da humanidade, as duas proporcionam 
às pessoas, formas diferentes de ver e ler o 
mundo em diferentes concepções em suas 
diferentes culturas e sociedades.

A sociabilidade é a principal característica 
humana, sendo a arte produto da interação 
do homem como meio, as características 
humana confere a arte um caráter social, ou 
seja, coletivo e também inclusivo à medida 
que ao inventar e criar novas formas, o artista 
adiciona, inclui agrega valores, conceitos de 
uso social compartilhando pensamentos e 
ideias. O caráter transformador e inclusivo da 
arte está atrelado em uma ferramenta para 
trabalhar com pessoas com deficiência, pois 
este público possui especificidades que nos 
reportam a um novo olhar para metodologias 
diferenciadas.

Sobre esse caráter transformador da arte 
Alfredo Bosi (2006) nos diz que a arte é um 
fazer; “É um conjunto de atos pelos quais se 
muda a forma e se transforma; movimento 
que arranca o ser do não ser, e a forma do 
amorfo.”                               Assim, segundo 
o autor, o indivíduo se protagoniza no mundo 
através daquilo que ele produz, isso reflete na 
construção da sua identidade (forma)sócio 
histórica e pessoal a medida em que este 
relaciona-se e interage com o meio e as demais 
pessoas.

A arte é um importante trabalho educativo, 
pois procura, através das tendências 
amadurecer a formação, estimular a inteligência 
e contribuir para a formação da personalidade 
do indivíduo, sem ter como preocupação única 
e mais importante a formação de artistas. No 
trabalho criador, o indivíduo utiliza e aperfeiçoa 
processos que desenvolvem a percepção, a 
imaginação, a observação e o raciocínio. No 
processo de criação, ele pesquisa a própria 
emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organiza 
pensamentos, sentimentos, sensações e forma 
hábitos de trabalho

A educação é um fenômeno específico da 
espécie humana e nos permite distinguir entre 
o modo histórico e cultural de existir dos seres 
humanos do modo natural de existir dos outros 
seres vivos. Caracteriza-se como processo 
global por meio do qual os indivíduos, em 
interações contínuas e dialéticas com o mundo 

em que vivem, desenvolvem suas capacidades 
intelectuais, relacionais, motoras, afetivas, 
éticas, estéticas, religiosas, etc. Graças à 
educação, os indivíduos são transformados 
em sujeitos sociais que, em suas relações 
com o mundo, constroem história e cultura 
(CARVALHO, 2008, p. 73).

Arte como técnica Nessa concepção, o ensino 
de arte na educação escolar não possui um fim 
em si mesmo, mas, serve como meio para se 
alcançar objetivos que não estão relacionados 
com o ensino de arte propriamente dito. Parte 
basicamente de dois princípios: a efetivação 
do processo de aprendizagem da arte através 
do ensino de técnicas artísticas, para uma 
formação inicial, que visa, como por exemplo, 
à preparação para a vida no trabalho, e na 
utilização da arte como ferramenta didático-
pedagógica (CARVALHO, 2008, p. 73).

Acredita-se que através da arte na educação 
é possível desenvolver certas áreas do 
conhecimento como a percepção visual, 
auditiva, a expressão corporal, a intuição, 
a imaginação, o pensamento analógico, 
concreto, holístico e a reflexão, permitindo 
assim, o desenvolvimento da criatividade, 
sendo também uma forma de estímulo para o 
educando com deficiência e sem deficiência 
(CARVALHO, 2008, p. 73).

Sabe-se que durante séculos, os deficientes 
foram considerados seres distintos e à margem 
dos grupos sociais, mas à medida que o 
direito do homem à igualdade e à cidadania 
tornaram-se motivo de preocupação dos 
pensadores, a história da Educação Especial 
começou a mudar. No que diz respeito às 
ações governamentais e às propostas político-
pedagógicas, as áreas de Arte-Educação 
e de Educação Especial, há muito tempo, 
têm enfrentado desafios semelhantes. Tais 
desafios estão relacionados à desvalorização 
perante as outras esferas escolares e à falta de 
investimento do governo em recursos humanos 
e materiais, dificultando o trabalho educativo 
diário (HOURIGAN, 2014).

Há uma contradição preocupante entre a 
proposta de uma “educação inclusiva” e os 
modos como as verbas são direcionadas às 
instituições públicas de ensino (HOURIGAN, 
2014). O repasse financeiro e a distribuição 
recursos humanos e materiais dependem 
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do escore obtido nas avaliações externas 
aplicadas como um exigência do governo. 
Existe, então uma cobrança implícita para 
que as escolas alcancem e mantenham o 
resultado esperado. Considerando a natureza 
do trabalho da área de Arte e da Educação 
Especial vemos um distanciamento em 
relação a essas exigências, pois ambas 
trabalham na perspectiva de desenvolver as 
potencialidades individuais de cada aluno de 
acordo com as suas possibilidades. Desta 
forma, elas pouco colaboram para obtenção 
dos números esperados nas avaliações 
padronizadas. Em decorrência de tal fato, 
essas áreas são desvalorizadas no contexto 
escolar, ocasionando perdas significativas para 
o desenvolvimento de todos os alunos, mas 
principalmente, dos alunos com deficiência 
(HOURIGAN, 2014).

Pesquisadores e profissionais das áreas da 
Arte-Educação e da Educação Especial precisam 
construir alianças em defesa de seus interesses, 
opondo-se à atual política de distribuição de 
recursos à educação básica pautada na lógica 
empresarial, na competitividade e na gestão 
para resultados (HOURIGAN, 2014). Isto 
influencia diretamente na efetivação dos ideais 
da inclusão em solo escolar e demanda mais 
estudos sobre a implementação das propostas 
de democratização do ensino no sistema 
regular. Sendo que a Arte é um dos canais mais 
importantes para que o indivíduo desenvolva 
seu potencial, é a representação da vida.

A arte apresenta importância evidente na vida 
de todas as pessoas, mas no caso dos alunos 
com deficiência assume um papel importante 
na formação de sua personalidade. A pessoa 
com deficiência muitas vezes apresentam 
poucas oportunidades de realização, poucas 
fontes de prazer, é necessário que essas 
pessoas descubram valores em suas vidas, 
sintam-se importantes, úteis e amadas. A arte 
está ligada na nossa história, em nossa cultura 
e em nosso aprendizado e nessa direção Tibola 
(2001, p. 13) afirma que:

A importância do exercício da expressão artística 
não está apenas no desenvolvimento da criatividade 
que ela promove, ou no aprimoramento das formas de 
percepção por parte das pessoas: a Arte é relevante 
enquanto objeto de conhecimento que amplia a 

compreensão do homem a respeito de si mesmo e 
de sua interação com o mundo no qual vive (TIBOLA, 
2001, P. 13).

A arte é uma forma de comunicação que 
os seres humanos utilizam para se expressar 
por meio das linguagens artísticas. Podemos 
encontrar essas linguagens artísticas em 
diferentes espaços e lugares, como por 
exemplo, nas ruas, nos outdoors, muros, 
placas, carros, na arquitetura das casas, no 
teatro, no cinema, nas roupas, estampas, no 
rádio, na televisão, na internet, na escola entre 
outros lugares e momentos da vida cotidiana 
(TIBOLA, 2001, P. 13).

A escola, nesse contexto, pode ser o espaço 
responsável por oportunizar o contato e o 
entendimento sobre arte aos educandos, 
desenvolvendo a imaginação e a criação ao 
fazer arte. Segundo Tibola (2001, p. 16):

Entende-se que cumpre à escola assegurar aos seus 
alunos a efetiva construção de conhecimento em arte, o 
que significa mais do que a mera reprodução de formas, 
ou execução de técnicas muitas vezes destituídas de 
qualquer dimensão estética efetiva. Significa oportunizar 
aos alunos o domínio dos elementos das diversas 
linguagens, de modo que possam expressar-se com 
autonomia por meio delas, e, ao mesmo tempo possam 
apreciar diferente fazeres artísticos, reconhecendo seu 
valor estético e compreendendo suas relações com o 
tempo, a história e o ambiente em que foram produzidos 
(TIBOLA, 2001, P. 16)

Nesta perspectiva cabe aos professores de 
artes, questionar, discutir, pesquisar, buscando 
modificar opiniões dentro e fora da escola. Em 
nenhum outro período da história da arte houve 
tanta diversidade de temas, antes não debatidos 
como gênero, classe, etnia, relação público e 
obra, entre outros. A arte contemporânea é 
reflexo de todo contexto ao redor, é cultura, é 
estudo e é política. “Uma arte-educação pós-
moderna enfatiza a habilidade de se interpretar 
obras de arte sob o aspecto do seu contexto 
social e cultural como principal resultado da 
instrução” (EFLAND, 2005, p.177).
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A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A 
ARTE 

A Arte é interlocutora no processo inclusivo, 
evidenciando que os alunos com deficiência 
intelectual podem ser participativos e capazes, 
desde que propiciem condições, o respeito 
e a valorização das diferenças e que sejam 
oferecidas igualdade de oportunidades, 
sem negar as limitações, mas nas suas 
possibilidades compensatórias, acreditando 
nas suas potencialidades e capacidades.  Para 
Omote (1980), a deficiência é um fenômeno 
muito mais complexo, socialmente construído. 
As condições orgânicas patológicas realmente 
podem gerar incapacidades, mas não são 
essas que determinam o nível de funcionamento 
do deficiente. Nenhuma diferença individual 
pode ser considerada deficiência por si só. 
É o grupo social à sua volta que, a partir de 
determinados critérios ou padrões, elege 
alguma característica ou limitação como dotada 
de um caráter de desvantagem.

Segundo Mazzotta (2001) a representação 
negativa da pessoa com deficiência é 
antiga, onde lhe era atribuído os conceitos 
de excepcional, inválido e incapaz; Desde 
a Antiguidade, com a eliminação física ou o 
abandono, passando pela prática caritativa da 
Idade Média, o que era uma forma de exclusão, 
ou na Idade Moderna, em que o Humanismo, 
ao exaltar o valor do ser humano, tinha uma 
visão patológica da pessoa que apresentava 
deficiência, o que trazia como consequência 
sua separação e menosprezo da sociedade, 
pode-se constatar que a maneira pela qual 
as diversas formações sociais lidaram com 
a pessoa que apresentava deficiência reflete 
a estrutura econômica, social e política do 
momento. Durante a maior parte da História 
da Humanidade, a pessoa com deficiência foi 
vítima de segregação, pois a ênfase era na sua 
excepcionalidade, incapacidade e invalidez 
(MAZZOTTA, 2001). 

Parafraseando Kastrup (2010) a pessoa, 
que a possui, é apresentada como uma 
pessoa dotada de uma vidência especial e 
de uma capacidade mística. Há incontáveis 
aplicações metafóricas do termo deficiência 
no domínio do conhecimento e no domínio 
moral, significando confusão do juízo, privação 
da reflexão, do discernimento e da razão. É 

nessa interatividade que a linguagem ocupa 
o seu espaço na aprendizagem. Então, pode-
se dizer que a arte é considerada a linguagem 
dos homens, possui a magia do universo, de 
imagens, palavras, sons, olhares e gestos 
(KASTRUP, 2010).  

Quando os alunos com deficiência intelectual 
desenham, pintam ou desenvolvem qualquer 
atividade artística, podem chegar a novas 
descobertas e experiências de criação que 
resultam na construção de um repertório de 
significação e conhecimento. A Arte como 
linguagem é considerada fundamental no 
processo do conhecimento do mundo, nas 
interações sociais. Conforme Buoro (2000):

A Arte, enquanto linguagem, interpretação e 
representação do mundo é a parte desse movimento. 
Enquanto forma privilegiada dos processos de 
representação humana, é instrumento essencial para 
o desenvolvimento da consciência, pois propicia ao 
homem contato consigo mesmo e com o universo. O 
conhecimento do meio é básico para a sobrevivência e 
representá-lo faz parte do próprio processo pelo qual o 
ser humano amplia seu saber (BUORO, 2000, p. 71).

A Arte no processo educativo deve estar 
pautada nas capacidades dos alunos com 
deficiência intelectual, valorizando suas 
diferenças, fazendo com que vivenciem o 
sentido de pertencimento, imprimindo suas 
próprias marcas pessoais, sendo construtores 
de seus processos autorais, evidenciando a 
existência de um mundo de significações em 
constante exercício autoral, evidenciando a 
existência de um mundo de significações em 
constante exercício de aprendizagem. Segundo 
Vygotsky (1989), a escola especial tem diante 
de si a tarefa da criação positiva, da criação 
de suas formas de trabalho que respondam às 
peculiaridades de seus educandos. De acordo 
com Vygotsky: 

[...] a atividade criadora da imaginação se encontra 
em relação direta com a riqueza e a variedade da 
experiência acumuladas pelo homem, porque esta 
experiência é o material, com ele a fantasia erige seus 
edifícios. Quando mais rica for à experiência humana, 
tanto maior será o material de que dispõe essa 
imaginação. Por isso a imaginação da criança é mais 
pobre que a do adulto, por ser menor sua experiência 
(VYGOTSKY, 1998, p. 17).
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A Arte tem um papel relevante, com 
a possibilidade de levar os alunos com 
deficiência intelectual a partir da sensibilidade, 
das atitudes e ações, das oportunidades de 
ver o mundo de outra forma, possibilitando 
entender, analisar, perceber, distinguir, criticar 
e aprender o sentido das coisas. Conforme 
aponta Lowenfeld (1977), a Arte possibilita às 
crianças diversas experiências, aprendendo 
novas maneiras para o desenvolvimento da 
sensibilidade humana.

Vygotsky e Luria (1996) afirmam que por 
meio das riquezas objetivadas pelo homem é 
que a sensibilidade humana se forma e pode 
também se objetivar, pois a transformação do 
olhar biológico em olhar social é um trabalho 
que envolve outras funções psíquicas, como 
a percepção, a sensação e a atenção, assim 
a formação humana depende da própria 
formação social dos sentidos. Vygotsky (1999) 
afirma:

A Arte é social em nós e, se o seu efeito se processa 
em um indivíduo isolado, isto não significa, de maneira 
nenhuma, que as suas raízes e essência sejam 
individuais. Por isso, quando a Arte realiza a catarse e 
arrasta para esse fogo purificador as comoções mais 
íntimas e mais vitalmente importantes de uma alma 
individual, o seu efeito é um efeito social... A refundição 
das emoções fora de nós realiza-se por força de um 
sentimento social que foi objetivado, levado para fora de 
nós materializado e fixado nos objetos externos da Arte, 
que se tornaram instrumento da sociedade. [...] De igual 
maneira, a Arte é uma técnica social do sentimento, 
um instrumento da sociedade através da qual incorpora 
ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e 
pessoais do nosso ser. Seria mais correto dizer que o 
sentimento não se torna social, mas, ao contrário, torna-
se pessoal, quando cada um de nós vivencia uma obra 
de Arte, converte-se em pessoal sem com isto deixar 
de continuar social (VYGOTSKY, 1999, P. 315).

Segundo Cruz (2013) o papel da escola é 
ensinar conteúdos sistematizados, elencados 
como relevantes, para que os alunos com 
deficiência intelectual se apropriem da 
cultura construída pelo homem e, por meio 
do ensino de Arte, possam desenvolver suas 
potencialidades. Devemos ressaltar, ainda, 
que o resultado de uma educação completa 
em todos os sentidos, profissional e humano, 
deve realizar-se nos mais diversos substratos 
da vida. Sobre o assunto, Mazzotta afirma:

Por esta razão, é importante salientar que se não 
existirem as oportunidades para que isto aconteça todo o 
trabalho educativo deixa de ter qualquer significação. Uma 
das situações de vida para qualquer adulto é a situação 
de trabalho. Esta situação é, portanto, fundamental 
também para a pessoa com deficiência. Haja vista que a 
capacidade de encontrar trabalho e conservá-lo é um dos 
mais importantes aspectos do ajustamento social, pois, 
além do lado prático de “ter dinheiro para viver e garantir o 
sustento, ter um emprego aumenta o amor próprio, ajuda 
a evitar o tédio e aumenta usualmente o montante de 
contato com outras pessoas” (MAZZOTTA, 1982, P.24).

O acesso a estas mudanças será um trabalho 
de árdua execução quando se atua com alunos 
portadores de deficiência. Docentes agem 
baseados no ganho de novas habilidades e 
competências, porém esses ganhos junto às 
mediações constantes e interações censuram o 
preconceito, por meio de relações estereotipadas 
e negativas no que se refere a pessoas com 
deficiência. 

Um dos fatores mais alarmantes desta 
problemática é a consciência do próprio docente, 
no que se afirma incapaz, despreparado 
para prosseguir com a prática educacional 
relacionada ao ensino especial. Fator este que 
faz parte de uma propaganda maquiada, toma 
a educação especial como um ato pedagógico 
preparado para incluir os alunos com deficiência 
de forma compulsória, a instituição não aponta 
e nem restaura suas atitudes. Neste contexto, a 
instituição educacional utiliza para seus atos uma 
prática errônea fundada em farsas e fugas que 
refletem sobre seus alunos de forma negativa e 
preconceituosa. Manzini destaca:

O abandono (através do não investimento 
de tempo, atenção, cuidado, dedicação a esse 
aluno no ambiente escolar [...] a superproteção 
(que impede o aluno de crescer e avançar na 
sua aprendizagem e socialização) e a negação 
que se expressa através da: a atenuação (ex. 
é cega, mas sua situação poderia ser bem 
pior!) a compensação (ex. é down, mas é tão 
meiga! É deficiente físico, mas tão inteligente!...); 
a simulação (ex. é surda, mas é como se não 
fosse!),  (MANZINI,  2006, P.18).

Vale destacar que a Arte/Educação não 
propõe um modelo metodológico fechado e 
muito menos modelos de certo e errado. A Arte/
Educação vai à busca do processo de construir 
a intenção dos saberes, despertando o olhar, a 
voz, o sentir, o tocar e o pensar num princípio 
da coletividade e individualização de todos os 
sujeitos ali envolvidos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino da Arte é importante na vida do ser humano que, por meio das diferentes linguagens 
artísticas, pode se expressar com seus olhares, movimentos e pensamentos. Com a arte pode-
mos enxergar o mundo em milhares de formas de pensar, imaginar, criar e se deslumbrar do que 
o homem é capaz de fazer.

Em termos de Arte Educação, é possível ter um ambiente escolar que reconheça os sentidos 
para a promoção do conhecimento artístico e também na busca da auto expressão e autonomia 
possível de cada sujeito, cientes de seu mundo, promovendo por meio das experiências estéti-
cas, do fazer e perceber a arte como linguagem.

A arte na escola faz a diferença na vida de todos por oportunizar momentos de descobertas 
em que o professor é o principal mediador da relação ensino e aprendizagem com o aluno. O 
professor é o principal intermediador no processo de ensinar e compreender a arte em suas di-
ferentes linguagens. Sabemos que todas as pessoas são capazes de produzir arte, inclusive as 
pessoas portadoras de deficiência que se descobrem nessa área transformando esse meio de 
comunicação em trabalho, por seu uma linguagem de pura expressão e criação. 

Há muito ainda a ser feito para que possa caracterizar um sistema apto a oferecer oportuni-
dades educacionais a seus alunos de acordo com as especificidades de cada um, para que de 
fato ocorra a inclusão e educação mais humana e igualitária. É notório de que ainda estamos 
num grande processo para conquistar uma educação verdadeiramente de qualidade para todos. 
Cabe a cada um de nós cumprirmos a nossa parte e um pouquinho mais, como cidadão e acima 
de tudo cobrar das autoridades competentes suas responsabilidades e deveres.

No que concerne à possibilidade de expressão e comunicação com o meio, o universo artísti-
co apresenta um caráter plural e inovador, que transcende as convenções de pensamento e os 
limites da linguagem verbal e escrita. A arte permite múltiplas formas de representação do mun-
do e de interação social. Por esse motivo, pode-se dizer que a arte possui um potencial para a 
inclusão, possibilitando que as pessoas se comuniquem de um modo próprio, criativo, não con-
vencional. Este estudo é finalizado com a convicção de que a escola e a sala de aula devem ser 
um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que sempre reforçará os pontos fortes 
do indivíduo, reconhecendo suas dificuldades e adaptando-se as peculiaridades do alunado.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal contribuir para com a formação de 
cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educa-
ção Infantil com crianças inclusivas e ainda, demonstrando por meio da escrita a relevância 
do educador na formação de novos leitores. E, em virtude do tratamento dado pelos autores 
pesquisados, compreende-se que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental 
importância, possibilitando a formação desde cedo de novos alunos leitores, sendo o educa-
dor um mediador, uma vez que será sua responsabilidade proporcionar as crianças espaços 
adequados de leitura, transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendiza-
gem. Entretanto, cabe ressaltar que, além de competência, o profissional da Educação Infantil 
deve ser um leitor, e ainda, criativo, visto que nunca como hoje a leitura foi tão importante.

Palavras-chaves: Conhecimento; Dificuldades de Aprendizagem; Educação; Formação; Leitura.

O PAPEL DO EDUCADOR NA FORMAÇÃO DE 
NOVOS LEITORES E AS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo contribuir para com a formação de cidadãos críticos e 
participativos, demonstrando a importância da prática de leitura na Educação Infantil e 
ainda, demonstrando mediante a escrita a relevância do educador na formação de novos 

leitores.

Com os avanços tecnológicos e as transformações educacionais percebidas na área de língua 
portuguesa nos últimos anos, nota-se cada vez mais a necessidade de atualização dos profis-
sionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em consonância com as novas 
teorias de ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos. 

Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação infantil para a formação de 
leitores que possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não somente no espaço escolar, 
mas estendendo seu uso para toda vida. 

Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento dos alunos por intermédio de rela-
ções estabelecidas com seus aprendizados trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao 
estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se a relevância 
de se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento do senso comum 
e científico, respeitando o seu estágio de desenvolvimento.

O presente trabalho busca compreender a importância da leitura na educação infantil, além de 
investigar modos de ampliar, de forma autônoma e criativa, o interesse dos alunos com relação 
ao prazer de ler.

Todavia, falar da leitura no contexto escolar é falar no vazio, se não partimos para a prática da 
leitura desde a educação infantil. Assim, se realmente a leitura é trabalhado na educação infantil, 
então nossas crianças serão futuros leitores críticos e participativos.

Entretanto, para a realização deste trabalho, tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, 
de cunho qualitativo, com base em autores que conceituam a importância de leitura na educa-
ção infantil.
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nessa pesquisa utilizamos Fonseca (1995) 
para discutir a importância da Alfabetização, e 
Freire (1998) para uma reflexão pedagógica e 
letramento.  

O estudo trata-se uma revisão da literatura, 
utilizando artigos científicos disponíveis em 
bases de dados online e livros referentes ao 
tema do trabalho. 

O PAPEL DO EDUCADOR NA 
FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES 
E AS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM

Para dar solução ao fracasso escolar é 
necessário elaborar um plano de prevenção 
nas unidades escolares. A escola tem a 
função de preparar a criança para o ingresso 
na sociedade promovendo as aprendizagens e 
conhecimento de mundo.

As pesquisas atuais mostram que as 
escolas não devem mais trabalhar com dados 
quantitativos, uma vez que toda a dimensão 
no ato de ensinar e aprender devem ser 
firmados na qualidade de ensino, na utilização 
de novas ferramentas e de todos os recursos 
que promova o sucesso da criança na escola  
(FONSECA, 1995).

Portanto se faz necessário estar atentos 
aos processos avaliativos, muita atenção 
com os métodos e crenças, estratégias 
pedagógicas, relação professor-aluno – 
aluno professor, devendo sempre buscar o 
apoio da família e efetivar uma boa interação 
com a comunidade escolar  (FONSECA, 1995).

Sabe-se que uma criança valorizada, 
estimulada é criativa e apresentam 
um melhor desempenho. É na escola 
que a criança encontra espaço aberto 
para eventos culturais e educacionais 
preciosos e desafiadores, que vão além 
do momento didático de sala de aula. O 

professor tem que atuar de forma polivalente 
porque é na escola que muitas situações 
vivenciadas pelas crianças são descobertas, 
principalmente falando do processo ensino 
aprendizagem.  A escola é o local onde 
acontece de forma efetiva o processo de leitura 
e escrita. Sabemos que uma grande parte da 
taxa de evasão escolar procedente das crianças 
e adolescente pode estar associada com 
Transtornos das Aprendizagens  (FONSECA, 
1995).

Em relação ao desenvolvimento da 
aprendizagem de leitura e escrita, o professor 
deve estar atento a alguns sinais, pois sabemos 
que a Dislexia vem a ser um transtorno de 
aprendizagem na área da leitura e podendo 
já ser diagnosticada na Educação Infantil, 
pelo fato das crianças com essas dificuldades 
apresentarem alguns sinais comuns como 
dificuldades na pronúncia, dificuldades de 
seguir regras, de recontar uma sequência da 
história, problemas de coordenação motora, 
desinteresse por livros, escritas, etc., essas 
crianças respondem bem na oralidade e sua 
principal dificuldade é entre a letra e o som 
(FONSECA, 1995).
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Sabe-se que uma boa mediação o professor 
poderá diagnosticar precocemente e efetivar 
um trabalho em equipe de forma multidisciplinar 
no encaminhamento e no acompanhamento 
da criança para tratamento podendo superar 
essas situações. Para ler o cérebro opera vários 
circuitos ao mesmo tempo: os que armazenam 
o vocabulário, a gramática, o discurso e a 
interpretação e cada uma destas funções 
tem lugar certo no cérebro. Em Fonseca 
(1995) encontram-se informações de como se 
processa no cérebro a leitura oral: 

A leitura, um dos processos mais complexos 
da aprendizagem, compreende a discriminação 
visual de símbolos gráficos (grafemas) através 
de um processo de decodificação que se 
passa no segundo bloco, só possível com um 
processo de atenção seletiva regulado pelo 
primeiro bloco. Posteriormente, e ainda na 
mesma unidade, há que selecionar e identificar 
os equivalentes auditivos (fonemas) através 
de um processo de análise e transdução, de 
síntese e comparação, a fim de edificar a busca 
da significação (conjectura) e avaliar os níveis 
de compreensão latentes (FONSECA, 1995 p. 
74).

A partir daqui, surgirá uma nova operação de 
equivalência que compreende a codificação, ou 
seja, a rechamada do articule, mas que serão 
executados e verificados na área de Broca, 
isto é, no terceiro bloco. “Dos motoneurônios 
superiores frontais, a linguagem interior se 
transformará em linguagem expressiva, através 
da oralidade, ou seja, da produção de sons 
articulados” (FONSECA, 1995, p. 165).

Todas essas funções caracterizam a 
aprendizagem da leitura. Um problema 
num desses blocos: 1º bloco (Cerebelo) – 
responsável pela atenção seletiva; 2º bloco 
(Lóbulo Parietal) – responsável pelo processo 
de decodificação ou 3º bloco (Lóbulo Frontal) 
– responsável pelo processo de codificação 
com certeza afetará a aprendizagem da leitura 
causando alguma dificuldade.

Faz-se necessário, portanto, construir 
práticas pedagógicas que considerem as 
necessidades dos alunos, assim como todas as 
suas possibilidades de aprendizagem, criando 
condições e dando-lhes autonomia suficiente, 
para que aprendam, não só umas com as 
outras, mas também com seus próprios erros, 
sem medos, preconceitos ou discriminações. 
Caso contrário, a escola será sempre um 
lugar sem os atrativos que proporcionam o 
prazer e dessa forma, fatalmente, logo será 
rejeitada; reprimindo seus sentimentos, o aluno 
apresentará comportamentos que poderão 
explodir sob as formas mais “inexplicáveis” 
possível  (FREIRE, 1998).

É importante que a Escola elabore como 
objetivo prioritário, em sua proposta pedagógica, 
uma forma e diagnosticar os problemas 
provenientes do processo de aprendizagem, 
assim como, um plano de ação para se atingir 
esse objetivo (FREIRE, 1998).

A aprendizagem, no ensino tradicional, em 
relação à forma que o conteúdo é abordado, 
ainda é imposta e não mediada, no espaço de 
sala de aula, o que sugere, algumas vezes, um 
clima de tensão e, de certa forma de “violência” 
para aprender, travando-se indiretamente e 
inconscientemente “um duelo” entre aquele 
que sabe e impõe e aquele que obedece e se 
revolta (FREIRE, 1998).

Se ensinar é mais do que transmitir conteúdos, 
é poder gerir relações com o saber, ou, como 
diz Perrenoud, fazer a transcendência dos 
ensinamentos das salas de aula, para sua 
aplicação na vida, a realidade de nossas 
escolas está muito aquém das competências 
sugeridas por Perrenoud, ou mesmo pelos 
PNC’s. 

Para Paulo Freire (1998), ensinar, dentre 
tantas coisas mais... “exige querer bem aos 
educandos” e continua [...] “Não é certo, 
sobretudo, do ponto de vista democrático, que 
serei tão melhor professor quanto mais severo, 
mais frio, mais distante, e “cinzento” me ponha 
nas minhas relações com os alunos [...]”.
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Muitos dos problemas enfrentados na escola, 
entre eles a indisciplina e a dislexia provêm de 
várias situações sócio afetivas não resolvidas no 
decorrer dos anos. É uma série de sentimentos 
que vivenciam no meio e que se refletem na 
aprendizagem, às vezes, positivamente e, às 
vezes, negativamente (FREIRE, 1998).

A dificuldade de aprendizagem é um tema 
que deve ser estudado levando-se em conta 
todas as esferas em que o indivíduo participa. 
Sabe-se que nunca há uma causa única para o 
fracasso escolar e que também um aluno com 
dificuldade de aprendizagem não é um aluno que 
tem deficiência mental ou distúrbios relativos, 
na verdade, existem aspectos fundamentais 
que precisam ser trabalhados para obter-se 
um melhor rendimento em todos os níveis 
de aprendizagem e conhecimento. Quando 
falamos de aprendizagem e conhecimento não 
estamos nos referindo somente a conteúdos 
disciplinares, mas também a conhecimento e 
desenvolvimento vital que são tão importantes 
quanto (FREIRE, 1998).

O educador enquanto mediador do processo 
ensino-aprendizagem, bem como protagonista 
na resolução e estudo das dificuldades 
de aprendizagem deve obter orientações 
específicas para que desenvolva um trabalho 
consciente e que promova o sucesso de todos 
os envolvidos no processo. Dizer que a escola 
não oferece condições satisfatórias para o 
desenvolvimento de um trabalho que atenda 
às necessidades e dificuldades de cada 
aluno é, com certeza, revelar-se acomodado, 
porque para que aconteça a superação das 
dificuldades no ensino é necessário um 
ingrediente especial que é a condição humana; 
sendo os subsídios materiais apenas recursos 
dispensáveis (FREIRE, 1998).

A escola é sim um espaço privilegiado para 
o bom desenvolvimento da aprendizagem, 
mediante ela o aluno pode ter um convívio direto 
com novas perspectivas de conhecimentos e 
diferentes contatos com indivíduos ímpares. 

Quanto a nós, embora possamos considerar 
um conjunto de fatores, como o são a motivação 
e autoestima do aluno e o envolvimento dos 
pais, entre outros, será a qualidade do ensino 
ministrado que fará a diferença. A paciência, 
o apoio e o encorajamento prestado pelo 
professor serão com certeza os impulsionadores 
do sucesso escolar do aluno, abrindo-lhe novas 
perspectivas para o futuro (FONSECA, 1995, P. 
32).

Vivemos num momento em que o acorde 
para as necessidades do aluno vem à tona. 
Surge no espaço pedagógico a reflexão de que 
a escola não pode ser apenas transmissora 
de conteúdos e conhecimentos, muito mais 
que isso, a escola tem a tarefa primordial 
de “reconstruir” o papel e a figura do aluno, 
deixando o mesmo de ser apenas um receptor, 
proporcionando ao aluno que seja o criador 
e protagonista do seu conhecimento. Levar o 
aluno a pensar e buscar informações para o 
seu desenvolvimento educacional, cultural e 
pessoal é uma das tarefas primordiais e básicas 
da educação. Para isso se fazem necessárias 
medidas urgentes e precisas (FONSECA, 1995, 
P. 32).

As dificuldades de aprendizagem devem 
ser levadas em conta, não como fracassos, 
mas como desafios e serem enfrentados, e 
ao se trabalhar essas dificuldades, trabalha-
se respectivamente a dificuldades existentes 
na vida, dando oportunidade ao aluno de ser 
independente e de reconstruir-se enquanto 
ser humano e indivíduo. Segundo Paulo Freire 
(1998), o espaço pedagógico é um texto 
para ser constantemente “lido”, interpretado, 
“escrito” e “reescrito”. Essa leitura do espaço 
pedagógico pressupõe também uma releitura 
da questão das dificuldades de aprendizagem. 
Infelizmente, a aprendizagem, em algumas 
instituições continua seguindo o modelo 
tradicionalista, na qual é imposta e não mediada, 
criando uma passividade entre aquele que 
sabe e impõe e aquele que obedece calado. É 
necessário levar em conta também os efeitos 
emocionais que essas dificuldades acarretam, 
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se faz necessário para a criança um suporte 
humano e apoiador para que a mesma possa 
se libertar do que a faz ter dificuldade.

É importantíssimo ressaltarmos toda 
contribuição da Psicopedagogia, promovendo 
uma análise mais aprofundada de tudo 
relativo à aprendizagem proporcionando uma 
reestruturação e reinterpretação do verdadeiro 
fator que leva às dificuldades de aprendizagem, 
reconhecendo-se que essas dificuldades 
fazem parte de um sistema biopsicossocial 
que envolve a criança, a família, a escola e o 
meio social em que vive.

Como bem define o papel da Psicopedagogia 
e seus interesses, Fonseca (1995) diz que: 
enquanto área de conhecimento multidisciplinar 
interessa a Psicopedagogia compreender 
como ocorrem os processos de aprendizagem 
e entender as possíveis dificuldades situadas 
neste movimento.

É louvável dizer que só conseguiremos mediar 
as dificuldades de aprendizagem, quando 
lidarmos com nossos alunos de igual para 
igual; quando fizermos da aprendizagem um 
processo significativo, no qual o conhecimento 
a ser aprendido e apreendido faça algum 
sentido para o aluno não somente na sua 
existência educacional como também na sua 
vida cotidiana.

Enfim, não devemos tratar as Dificuldades 
de aprendizagem como se fossem problemas 
insolúveis, mas, antes disso, como desafios 
que fazem parte do próprio processo da 
Aprendizagem, a qual pode ser normal ou 
não-normal. Também parece ser consensual 
a necessidade imperiosa de se identificar e 
prevenir o mais precocemente possível as 
Dificuldades de aprendizagem, de preferência 
ainda na pré-escola.

Não é lícito estabelecer uma regra geral 
e inflexível atribuindo a todos os casos de 
dificuldades de aprendizagem um mesmo 
diagnóstico ou um enfoque generalizador. 
Nem sempre existem provas clínicas de que 
as causas para que essas dificuldades possam 
ser identificadas objetivamente. Muitas vezes 
as tentativas de se estabelecer diagnósticos 
para avaliar esses problemas servem para 
encobrir outras incompetências pedagógicas. 
Muitas vezes o diagnóstico pouco criterioso 
de “hiperatividade”, “fobia escolar”, serve 
como atenuante para alguma comodidade 
ou incapacidade da escola para lidar com 
processos e métodos de aprendizagem. 
Não é segredo que a maioria das escolas, 
notadamente públicas, está longe de cumprir 
sua tarefa de instruir e educar, envolvidas que 
estão por ditames políticos demagógicos, ou 
técnicos utilitaristas. Percebe-se, com certa 
facilidade, que algo está muito errado e que, 
nem sempre, o erro é exatamente das crianças 
(FONSECA , 1995).

Por isso, cada caso deve ser avaliado 
particularmente, incluindo na avaliação 

o entorno familiar e escolar. Se as 
Dificuldades de Aprendizagem estão 
presentes no ambiente escolar 
e ausentamos outros lugares, o 

problema deve estar no ambiente 
de aprendizado e não em algum 
“distúrbio neurológico” misterioso e 
não detectável (FONSECA , 1995).
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Essa dificuldade, digamos, seletiva para 
o ambiente escolar, é detectada quando a 
criança aprende bem e aprende manipular 
aparelhos eletroeletrônicos com facilidade, tem 
boa performance em atividades lúdicas, enfim, 
quando ela mostra fora da escola que pode 
aprender como as demais (FONSECA , 1995).

Quais seriam os critérios dos pais ao 
decidirem por esta ou aquela escola? Excluindo-
se a imensa maioria que não pode escolher, 
aceitando a escola pública onde seu filho deve 
obrigatoriamente estudar, alguns outros podem 
estar escolhendo a escola motivada por razões 
sociais; porque querem seus filhos junto com 
os filhos de outras proeminências sociais, 
porque é chique dizer onde eles estudam, por 
alívio de consciência, já que podem sentir-se 
omissos em outras áreas, pelo preço, enfim, 
nem sempre o critério é pedagógico. 

Freire (1998) alerta os pais de crianças em 
idade escolar, para serem “extremamente 
céticos em relação a qualquer coisa que as 
escolas e seus especialistas digam sobre a 
condição e as necessidades de seus filhos”. 

Recomenda, com certo exagero, que eles 
devem compreender ser quase certo que 
a própria escola, com todas as suas fontes 
de tensão e ansiedade, esteja agravando ou 
causando essas dificuldades e que o melhor 
tratamento provavelmente seja tirar o filho da 
escola de uma vez por todas (FREIRE, 1998).

Muitas vezes as DA são reações 
compreensíveis de crianças neurologicamente 
normais, porém, obrigadas a adequar-se 
às condições adversas das salas de aula. 
Podemos ver na clínica diária, muitas crianças 
sensíveis e emocionalmente retraídas quem 
passam a apresentar dificuldades depois de 
submetidas à alguma situação constrangedora 
não percebida pelos demais. Trata-se de uma 
situação corriqueira agindo sobre uma criança 
afetivamente diferenciada, que nem sempre 
a escola, incluindo a professora, orientadora, 
coordenadora e demais colegas de classe, 
percebem (FREIRE, 1998).

Normalmente as crianças que apresentam 
dificuldades específicas no início da 
escolarização, embora não tenham nenhum 
problema neuropsiquiátrico, provavelmente 
são aquelas que precisarão de maior atenção. 
São crianças que terão de desenvolver suas 
habilidades de apreensão daquilo que é 
ensinado. Portanto, cada uma delas precisa ser 
investigada e compreendida particularmente 
em suas dificuldades (FREIRE, 1998).

Quando o problema é da escola, uma 
exagerada restrição das atividades pode 
favorecer falsos diagnósticos de Crianças 
Hiperativas, se as aulas carecem de atrativos 
pedagógicos, podem surgir falsos diagnósticos 
de Déficit de Atenção, se a criança é assediada, 
se apanha de grupos delinquentes, se é 
submetida à situações vexatórias, podemos 
observar falsos diagnósticos de Fobia Escolar 
e assim por diante (FREIRE, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, procuraram-se algumas considerações sobre a prática da leitura observada 
no dia-a-dia. Em seguida um breve contexto histórico sobre a leitura, o conceito de leitura e sua 
função, caracterizando-a como um instrumento de integração pessoal e social.

E ainda, a importância da prática da leitura na Educação Infantil, como contribuição na 
construção do pensamento da criança e as dificuldades de aprendizagens da leitura.

Entretanto, ao longo deste trabalho buscou-se inspiração, sobretudo, na crença como educadora, 
que o futuro está na educação, especialmente na Educação Infantil.

Por essa razão encontram-se sempre cheias de dúvidas e curiosidades; elas vivem em uma 
sociedade letrada, com muitos atrativos tecnológicos, o que despertam a curiosidade e a vontade 
de ler e escrever antes mesmo de frequentarem a escola, em particular no que se refere às 
séries iniciais, diante esta realidade, tornou-se relevante uma abordagem sobre a importância da 
prática da leitura na Educação Infantil, demonstrando assim, por meio da escrita a relevância do 
educador na formação de novos leitores.

A iniciação à leitura pela criança na Educação Infantil, percebemos o quanto é importante o 
papel mediador do professor, visto que será de sua responsabilidade atribuir à literatura uma 
finalidade significativa à vida da criança de ser e estar no mundo.

O educador deverá avaliar-se continuamente, buscando na teoria respostas para a sua prática. 
Ou seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar em prática sua teoria. É isto que este 
estudo propõe: “Leitura: maneiras de ensinar, maneiras de aprender – uma possibilidade teórica 
que se efetiva na prática.

Por meio das leituras e da pesquisa realizada pode-se afirmar que crianças com hábito de 
leitura poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura, argumentos, poder de reflexão e crítica 
da qualidade dos textos lidos, e em especial, capazes de inventar, renovar e discordar, de ler 
além das palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos críticos e participativos.

Dessa forma, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se 
que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, já que a mesma 
possibilitará a formação desde cedo de alunos leitores.

Compreende-se também, o quanto é importante o papel mediador do 
educador, pois será sua responsabilidade proporcionar as crianças 
espaços adequados de leitura, transformando estes espaços em 
situações prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar 
que, além de competência, o profissional da Educação Infantil deve 
ser um leitor, e ainda, criativo, visto que nunca como hoje, em que as 
relações globalizadas exigem a informação atualizada e abrangente, 
a leitura foi tão importante. 
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RESUMO: A informação no contemporâneo traz significados diferentes dentro do proces-
so histórico e dentro da função supervisora, a informação favorece a profissão com o que 
a escola é socialmente comprometida. Com a informação é possível facilitar diversos ele-
mentos para compreensão, organização e planejamento da supervisão escolar. logo a fun-
ção tecnológica dentro da escola traz um suporte científico e cultural para os profissionais 
da educação para poder intervir e mudar a realidade social, a supervisão escolar passan-
do da função de controle comportamental, para uma função de compromisso com as mu-
danças sociais. Deste modo, a sociedade contemporânea tem grandes exigências, nos 
quais o pedagogo deve estar atualizado pelas formações e práticas do cotidiano escolar.

Palavras-chaves: Educação;  Supervisão escolar;  Tecnologia.

SUPERVISÃO ESCOLAR: TECNOLOGIA A 
FAVOR DA EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO

A função de Supervisão escolar aparece no contemporâneo de forma a atu-
alizar-se na formação e postura profissional, um pedagogo especialis-
ta com objetivos políticos e sociais, voltados para tecnologia da informa-

ção para uma melhor posição de ensino/aprendizagem e organização administrativa.

O trabalho tem como justificativa a desatualização da supervisão que ainda age de forma arbitrária, 
preocupado com resultados não eficientes para uma educação transformadora. Um pedagogo que 
atua na supervisão como um general que atua com as ordens e foca em uma produção, não se ajus-
tando para a nova realidade social de um conceito de liderança democrática, formativa e companheira.

O objetivo geral do trabalho é verificar a supervisão escolar trabalhando com as no-
vas tecnologias na educação e tem como objetivos específicos as novas aborda-
gens da supervisão na sociedade contemporânea, verificar benefícios da tecnologia 
na educação e uma nova postura da supervisão para uma educação transformadora.

Como o pedagogo deve agir na função supervisora vinculado as novas realidades trans-
formadoras? O trabalho tem início da transformação da postura de supervisão com uma 
comparação de conceitos anteriores e contemporâneos, no segundo capítulo é possível 
observar como a tecnologia facilita dentro do processo educativo e por último aparece abor-
dagens do pedagogo como supervisor com novas posturas a favor de uma realidade escolar.
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SUPERVISÃO E A SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA

A atual sociedade está baseada em fatos 
e processos com constantes mudanças, 
carregando elementos de informação, tecnologia 
e conhecimentos, nos quais o supervisor 
educacional interage na cultura educacional e na 
sociedade com cada um eles.

A supervisão escolar está em um cargo 
para somar, com parceria com a escola, se 
juntar nas propostas de formação, mudando 
a postura de autocrática a democrática, logo, 
incentivar gestores e o corpo docente diante 
das novas tecnologias, adaptar-se as mudanças 
contemporâneas. Muitos profissionais ainda 
sentem dificuldades de adaptar-se às mudanças 
que agregam aprendizagem aos alunos:

O trabalho do supervisor escolar, é reconhecido 
como ação de suporte para o professor na prática, 
potencializa seu trabalho de forma a conectar-se 
efetivamente com o contexto escolar, onde vem 
configurando-se historicamente como um desafio 
para os novos profissionais da educação em 
supervisão escolar (RODRIGUES, 2018, p. 3).

Rangel (2009) coloca que a informação é um 
aspecto relevante da sociedade contemporânea, 
diante da visão supervisora, tanto os meios 
de linguagem que a veiculam como as formas 
pelas quais o ensino aprendizagem não só 
transmite como também lê, interpreta e avalia 
criticamente. “A informação, reelaborada em 
níveis de compreensão, interpretação, aplicação, 
análise, discussão e avaliação crítica, favorece o 
conhecimento com o qual a escola é socialmente 
comprometida”. (RANGEL, 2009, p. 16).

Desta forma, o planejamento requer 
informações, segundo Rangel (2009), diante 
dos objetivos do projeto político-pedagógico 
da escola, traz informações dos fins e valores 
essenciais, associados ao compromisso com a 
cultura, história e sociedade, com conteúdo da 
atualidade significativos para uma aprendizagem, 
com o compromisso sócio pedagógico, logo, o 
supervisor assume práticas que são necessárias 
à visão e às ações que atendem aos apelos e 
fatores da relação entre escola, conhecimento e 
sociedade:

É necessário aos gestores escolares 
compreender que o conhecimento é produzido 
historicamente em situações dadas pelos 

respectivos contextos socioculturais, que 
constituem um dos principais elementos 
fundantes do “ensinar e aprender” e formar 
para um determinado tipo de cultura, em uma 
sociedade concreta (RANGEL, 2009, p. 27).

De acordo com Kenski (2013) o crescimento 
acelerado das inovações nas tecnologias digitais 
nos últimos anos ampliou o número de ações 
educacionais pela internet e trouxeram facilidades 
de interação e comunicação oferecidas pela 
internet, nos quais redefiniram estratégias e 
procedimentos para o oferecimento de processos 
de capacitação dinâmicos.

Kenski (2013) coloca que nos últimos anos 
tem-se vivenciado alterações significativas nas 
diferenciadas esferas da sociedade, trabalho, 
lazer, saúde, comunicação, nos quais todas as 
mudanças estão impulsionadas pela inovação 
tecnológica digital que estão cada vez mais 
velozes, ocorrendo na mesma velocidade e 
intensidade a inserção social.

A sociedade atual traz desafios para as 
instituições educacionais, tais como selecionar 
os conhecimentos necessários à vida social 
e cultural, dentro da grande quantidade de 
informações disponíveis (URBANETZ; SILVA, 
2013, p. 31). 

Dessa forma, conforme Urbanetz e Silva (2013) 
na sociedade atual a contribuição da escola na 
formação dos trabalhadores é fundamental, 
considerando uma grande quantidade de 
informações disponível nas tecnologias e meios 
de comunicação, nos quais a minoria tem 
acesso a esse suporte científico e cultural e 
os profissionais da educação não podem fora 
das exigências e tampouco desconhecer as 
relações que existem entre a escola e as demais 
organizações sociais, deve-se possibilitar o 
entrelaçamento que possibilita o trabalho em prol 
de mudanças urgentes e necessárias da área.

Não designando à escola uma “função 
redentora”, ela será espaço privilegiado no 
qual muitas pessoas terão acesso à chamada 
sociedade do conhecimento, ou seja, terão 
acesso ao saber sistematizado produzido pela 
humanidade, aos avanços científicos, ao domínio 
das novas tecnologias e a possibilidade de, 
apropriados esses conhecimentos, intervir e 
mudar a realidade social (URBANETZ; SILVA, 
2013, p. 31).
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Logo, a função supervisora já passou por uma 
concepção de fiscalização para uma função 
de suporte. Conforme Urbanetz e Silva (2013) 
a função de supervisora era inicialmente como 
uma força disciplinadora dentro de uma linha 
para inspecionar, reprimir, checar e monitorar, 
passando por controle comportamental e busca 
da liderança no processo educativo da supervisão 
escolar.

A gestão pedagógica inovadora, segundo 
Urbanetz e Silva (2013) tem um compromisso 
com as mudanças sociais e para realizá-las 
é preciso passar pelo conhecimento e pela 
crítica ao poder do capital e às suas estratégias 
hegemônicas, nos quais a pedagogia não pode 
desconhecer a realidade. 

Segundo Rodrigues (2018) o papel da 
supervisão escolar é promover e contribuir na 
formação continuada de professores, no qual as 
transformações científicas e tecnológicas levam 
a necessidade de discussão ética valorativa 
da sociedade apresentando para a escola a 
imensa tarefa de instrumentalizar os docentes 
e alunos para participar, das relações sociais e 
políticas, sendo necessário ter um líder funcional, 
encarregado de motivar e desenvolver na pessoa 
do supervisor escolar grupos de lideranças que 
atuam, em clima de diálogo, para o crescimento 
profissional das pessoas envolvidas com o 
processo educacional da escola:

O papel do supervisor é importante para um 
efetivo trabalho na escola, estando sempre 
informado sobre às mudanças sociais, políticas 
e educacionais, para que possa colaborar com 
a equipe gestora, fornecendo informações e 
auxiliando os professores no processo ensino 
aprendizagem, contribuindo também com a 
formação continuada do corpo docente. Este 
novo supervisor, da atualidade, é capaz de 
pensar e agir com inteligência, perspicácia e 
liderança, qualidades essas indispensáveis, que 
exigem conhecimentos, habilidade e atitude para 
exercer esta função de forma responsável, eficaz 
e comprometida (MARTINS, 2017, p. 2).

Deste modo, o supervisor escolar não se 
encontra mais em uma posição de cobranças, 
fiscalização em cima da organização escolar, 
devendo mudar sua nomenclatura para formador 
escolar. As teorias da evolução da supervisão 
escolar e da existência contraditória desse 
profissional induzem ao aprofundamento, de 

forma teórica e real, da verdadeira importância 
do serviço de supervisão, em relação ao 
aproveitamento escolar e à aprendizagem efetiva 
do aluno, pelo agir do supervisor diretamente 
voltado ao trabalho docente de planejamento, 
acompanhamento e avaliação (FERREIRA, 
2019).

Martins (2017) coloca que este novo modelo 
de supervisão escolar é baseado na participação, 
na cooperação, na integração, na parceria, 
nos compartilhamentos e na flexibilidade, no 
qual o supervisor deixa de lado seu poder 
autoritário controlador sobre o trabalho docente 
e cria uma concepção de problematizador no 
desenvolvimento do trabalho docente, assumindo 
com o grupo atitudes de opinar, questionar e 
encontrar soluções:

Com o avanço tecnológico, o mercado de 
trabalho faz novas exigências no tocante ao perfil 
profissional. Como instituição social, a escola tem 
o papel explícito de responsável pelo processo 
educativo, a Lei de Diretrizes e Bases, nº. 
9394/96, surge então com novas propostas. Traz 
com clareza que “A educação deve vincular-se ao 
mundo do trabalho e à prática social (FERREIRA, 
2019, p. 106).

Da mesma forma que todo gestor escolar 
precisa ser um educador, supervisores escolares 
e orientadores educacionais, em nenhum 
momento, deixam de ser educadores. Sua 
presença, seu comprometimento com o outro e 
com as aprendizagens são muito importantes, 
pois suas atividades e funções lhe conferem 
destaque no contexto escolar, requerendo 
coerência entre o discurso e a prática, buscando 
um modelo transformador e no contexto atual 
não cabe mais deixar de pensar que todos os 
educadores precisam ser atuantes e capazes de 
questionar a educação, redimensionando sua 
prática (FERREIRA, 2019).

Exige-se então desta função, uma postura 
democrática, uma transformação de liderança, 
enfrentando o desafio de ser Supervisor, pois 
além de todas as funções burocráticas, ainda deve 
contribuir com a formação continuada do quadro 
docente da escola, melhorando a qualificação 
de todos, sendo um profissional que deve saber 
trabalhar em equipe, com envolvimento mútuo, 
engajando, motivando e valorizando a participação 
dos envolvidos na proposta pedagógica, 
enfatizando sempre as rotinas escolares, para 
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que, haja interação entre todos, destacando seus 
principais acontecimentos, discutindo sobre os 
processos de ensino e aprendizagem, para que a 
educação atinja o resultado esperado, com uma 
gestão democrática (MARTINS, 2017).

O trabalho escolar é uma ação de caráter 
coletivo, realizado a partir da participação conjunta 
e integrada dos membros de todos os segmentos 
da comunidade escolar. Assim, o envolvimento de 
todos os que fazem parte, direta ou indiretamente, 
do processo educacional no estabelecimento de 
objetivos, na solução de problemas, na tomada 
de decisões, na proposição, implementação, 
monitoramento e avaliação de planos de ação, 
visando os melhores resultados do processo 
educacional, é imprescindível para o sucesso da 
gestão escolar participativa (FERREIRA, 2019, p. 
32).

Conforme Rodrigues (2018) pensar na 
supervisão escolar é uma tarefa que merece 
ser vista e vivenciada por todos aqueles que 
têm compromisso na formação continuada de 
professores numa sociedade onde prevalece a 
exclusão e a falta de cidadania, e nesse contexto 
o papel do supervisor escolar é peça fundamental 
para promover e estimular o professor a participar 
de formação continuada na escola. Desse modo, 
a tecnologia da informação é uma necessidade 
de formação escolar geral para todos professores, 
em diversas dimensões, tanto em projetos, como 
formas de aula, envolvidos nos planejamentos da 
escola.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

A tecnologia dentro da educação pode atuar 
de diversas formas, tanto na formação de 
professores, como na organização escolar, como 
formas de aprendizagem para os alunos, fazendo 
da tecnologia uma forma da escola promover 
meios de inclusão digital.

 De acordo com Santos (2016) o avanço da 
tecnologia, da ciência e da informação deu 
origem para novas demandas e necessidades, 
as quais vêm modificando drasticamente o perfil 
do pedagogo dentro do mundo do trabalho, nos 
quais o saber do pedagogo agora se baseiam 
em competências, habilidades, capacidades para 
pôr em prática as teorias, gerando a capacidade 
de promover mudanças: 

Na era da informação, o conhecimento 
foi aplicado ao trabalho, e isso ocasionou o 
aumento da produtividade e do conhecimento 
em si, no sentido de descobrir como este pode 
ser mais bem aplicado, isto é, voltado à inovação 
sistemática (SANTOS, 2016, p. 114).

De acordo com Wunsch e Fernandes Júnior 
(2018) um dos principais desafios da educação 
atual, dentro de uma perspectiva crítica e reflexiva, 
é estar coerente com as necessidades pessoais 
e sociais de seus agentes, alunos, professores, 
gestores e responsáveis, nos quais em um 
contexto repleto de informação advindas de todos 
os meios, torna-se relevante uma análise dos 
recursos digitais de informação e comunicação 
do quanto são necessários.

De acordo com Alarcão (2001) os educadores 
passam maior parte do tempo na escola, que 
constitui um espaço, um tempo e um contexto de 
aprendizagem e desenvolvimento e mesmo que 
por força de novas tecnologias, a aprendizagem 
desprende-se da necessidade de espaços 
coletivos, a escola não deixa de realizar no seu 
contexto sua essência, talvez em comunidades 
interconectadas e novas configurações, sua 
educação.

Para Alarcão (2001), por detrás de uma escola 
inovadora, há uma liderança independentemente 
do nível que se situam, em uma escola participativa 
e democrática como a que se pretende, a iniciativa 
é acolhida de onde vier, para existir abertura das 
ideias do outro, a descentralização do poder e o 
envolvimento de todos em um trabalho conjunto.

De acordo com Oliveira (2006) os resultados 
do período de construção das posições em torno 
da formulação da política nacional de informática 
educativa converteram-se nas primeiras ações 
oficiais concretas de introdução de computadores 
nas escolas públicas, nos quais seriam ações 
expressas no estímulo ao desenvolvimento de 
pesquisas multidisciplinares para aplicação das 
tecnologias de informática nos processos de 
ensino-aprendizagem: 

A tentativa de modernizar ou repensar a 
educação tem sido feita através da introdução do 
computador na escola. No entanto, a utilização 
do computador na educação não significa, 
necessariamente, o repensar da educação. 
O computador usado como meio de passar a 
informação ao aluno mantém a abordagem 
pedagógica vigente, informatizando o processo 
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instrucional e, portanto, conformando a escola 
com a tradição interacionista que ela já tem. Por 
outro lado, o computador apresenta recursos 
importantes para auxiliar o processo de 
transformação da escola - a criação de ambientes 
de aprendizagem que enfatizam a construção 
do conhecimento e não a instrução (VALENTE, 
1995, p. 41).

Rodrigues (1988) já colocava que a informática 
muda o sentido da supervisão, aumentado o 
potencial para o controle administrativo, uma vez 
que permite obtenção de medidas mais precisas, 
melhora a capacidade de comunicação e 
possibilita a aplicação de rotinas sintetizantes, na 
medida em que as novas tecnologias melhoram 
os sistemas de informação, fazem com que 
as informações circulam com maior rapidez, 
favorecendo as decisões. 

Seus efeitos não se restringem, porém, ao 
nível da organização, pois a informática muda 
também a relação do indivíduo com seu trabalho. 
(RODRIGUES, 1988, p. 47): 

A informática, inserida no mundo escolar, 
então, precisa estar ancorada em alguns fatores 
importantes: uma boa formação de professores, 
os quais, não só possuam conhecimentos 
metodológicos de como usar o computador em 
suas disciplinas, mas conhecer a “máquina” 
e saber a hora de procurar um auxílio de um 
especialista; meios físicos apropriados; meios 
materiais atualizados tecnologicamente e um 
projeto pedagógico dinâmico, cujo papel seja 
incluir a todos com um objetivo definido e 
possível de ser avaliado ao final de cada período 
de aplicação (SANTOS, 2004, p. 5).

Santos (2004) evidencia que muitos problemas 
como a inexistência de uma uniformidade na 
inclusão da informática no processo educacional, 
ou seja, as desigualdades que existem no país 
também se manifestam neste aspecto, pois, em 
qualquer uma das esferas de governo (federal, 
estadual ou municipal), ou até mesmo, na iniciativa 
privada, o acesso à tecnologia é privilégio de 
algumas escolas, considerando também é que, 
onde existe a inclusão dos meios informatizados 
para apoio ao processo educacional, nem sempre 
estes meios estão corretamente implantados e 
até mesmo encontram-se subutilizados.

Deste modo, a inclusão da informática na 
escola pode, ainda, não ter trazido o resultado 
esperado, ou até mesmo, não ter alcançado o 

planejado através das políticas públicas relativas 
ao assunto, entretanto o movimento que vem 
acontecendo já demonstra que há uma revisão 
de todo o processo e, ao mesmo tempo, uma 
evolução nos mecanismos gerenciadores e de 
planejamento, pois já há uma preocupação de se 
reduzir a chamada “exclusão digital” (SANTOS, 
2004).

Assim, o supervisor educacional deve ter 
consciência da tecnologia para favorecer o 
ambiente educacional.

SUPERVISÃO: TECNOLOGIA E 
TRANSFORMAÇÃO

Segundo Santos (2016) a pedagogia estabelece 
uma ligação entre os valores e a preocupação 
com o outro, participa também dos valores 
associados ao ideal de uma escola justa, que 
garanta a igualdade e equidade. “A pedagogia 
consiste em uma atividade que envolve a 
organização das condições de aprendizagem, a 
relação e a ética (SANTOS, 2016, p. 159).

O papel de supervisão, como pedagogo, 
passou a ser de acordo com a realidade. De 
acordo com Urbanetz e Silva (2013) o pedagogo 
passa de uma formação generalista para um 
trabalho articulado de um pedagogo unitário, 
com um compromisso político e uma clareza das 
questões sociais emergenciais que se colocam 
diante da escola, um profissional aliado ao 
professor, enfrentando desafios que a realidade 
impõe. 

Dessa forma, esse pedagogo, conforme 
Urbanetz e Silva (2013), deve ter uma sólida 
compreensão do que é uma atuação na sala 
de aula, sistematizando e democratizando o 
conhecimento juntamente com professores e 
alunos, com as competências indissociáveis da 
teoria e a prática, para refletir, antecipar, planificar, 
avaliar, orientar, decidir no momento, na incerteza, 
na ambiguidade, constituir as ações esperadas, 
com o compromisso político e conhecimento 
científico e técnico:

Esses saberes consolidados necessitam da 
ciência e da tecnologia contemporâneas, tais 
como a informática e a multimídia, que permitem 
ao pedagogo/professor atuar na formação dos 
professores e alunos incluídos na organização 
do trabalho pedagógico e da vida cotidiana  
(URBANETZ; SILVA, 2013, p. 68).
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Conforme Urbanetz e Silva (2013) a articulação 
do trabalho pedagógico foi um avanço, superando 
os limites da sociedade, a fragmentação que 
existia com a formação do orientador e do 
supervisor, uma conquista dos educadores, mais 
do que nunca profissionais assumidos.

Deste modo, Urbanetz e Silva (2013) coloca 
que o educador contemporâneo é chamado a 
desempenhar funções cada vez mais significativas 
e acentuadamente mais complexa, para isso 
requer um processo formativo que o conceba 
e o instrumentalize para cumprir as tarefas de 
âmbito organizacional e atribui nas instituições 
organismos educativos e culturais:

Assim, sendo, a formação dos supervisores e 
orientadores ou, como se pretende na perspectiva 
de coletividade, dos pedagogos, configura-
se como um conjunto de objetivos que define 
o perfil do pedagogo/professor: uma pessoa 
ética, realizada profissionalmente, com atuação 
prática no interior da sala de aula, da escola e 
da sociedade e participação nas associações da 
categoria  (URBANETZ; SILVA, 2013, p. 73).

Assim, a sociedade exige um profissional 
adaptado com as exigências contemporâneas, 
conforme Urbanetz e Silva (2013, p. 73), a 
sociedade exige um profissional competente, 
interferente, participativo, comprometido, reflexivo, 
situado historicamente.

Urbanetz e Silva (2013) coloca também que o 
pedagogo com a função supervisora deve atuar 
com seu papel com articulação com a direção 
escolar, para não fugir dos objetivos pedagógicos, 
com ações de apoio ao desenvolvimento de 
recursos didáticos, tecnológicos e informacionais, 
de acordo com as necessidades, e a formação 
continuada de professores no espaço escolar, 
possibilitando uma revisão da atividade docente: 

O supervisor escolar e o orientador educacional 
diferenciam-se do professor e do diretor. O diretor 
ou gestor administra a escola como um todo; o 
professor cuida da especificidade de sua área 
do conhecimento; o supervisor escolar fornece 
condições para que o docente realize a sua 
função da maneira mais satisfatória possível e o 
orientador educacional cuida da formação de seu 
aluno, para a escola e para a vida (FERREIRA, 
2019, p. 30).

Logo, conforme Ferreira (2019) o supervisor 
escolar e o orientador educacional são sujeitos de 
uma ação, dentro de um espaço em transformação 
e transformador da a escola, precisando ser 
competentes em muitos aspectos, como: técnico, 
político, administrativo e pedagógico.

No aspecto técnico, estes profissionais precisam 
compreender os processos de organização do 
trabalho. No aspecto político, devem articular a 
verdadeira função da escola em relação à “vida”, 
ela é a vida – é um espaço de geração de 
mudanças para a transformação da sociedade. 

Já no aspecto administrativo, compete a esses 
profissionais a participação nas decisões de 
todas as ações da escola, sendo este aspecto 
que se destaca a participação do supervisor e 
do orientador junto a gestão escolar, e que estes 
profissionais devem se mostrar competentes 
dentro de seu papel, mas de maneira coletiva, 
logo, no aspecto pedagógico, toda a ação 
destes profissionais deve está voltada para o 
sucesso do processo ensino aprendizagem, 
numa relação dialética com o professores e 
demais profissionais da educação, articulando 
um processo que permita os repensar das ações 
e garantir a qualidade do fazer pedagógico 
(FERREIRA, 2019).

O processo de compreender a escola enquanto 
lugar que gera aprendizagem vai para além do 
entendimento da perspectiva técnico-científica do 
sistema de organização e gestão escolar. A cultura 
organizacional da escola, com foco na visão 
crítica e cultural, possibilita ressignificar espaços 
que até então não nos era percebido enquanto 
ambiente de aprendizagem (FERREIRA, 2019, p. 
215).

Desse modo, a função supervisora deve 
adequar as escolas com as novas tecnologias, 
pensado em inclusão, desenvolvimento escolar, 
formação para toda comunidade social que a 
cerca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A supervisão vinda de uma função pedagógica, passa de uma postura de transmissão de 
conhecimento para uma postura com um compromisso com a cultura, história e sociedade, bus-
cando e atualizando-se com a informação para agregação para níveis de compreensão, interpre-
tação, aplicação, análise, discussão e avaliação crítica, favorece o conhecimento com o qual a 
escola é socialmente comprometida, com comparativos de históricos sociais.

A inovação tecnológica traz para dentro da escola desafios de selecionar conhecimentos 
necessários à vida social e cultural, dentro da grande quantidade de informações disponíveis, 
podendo através das tecnologias e meios de comunicação, trazer o acesso de um suporte cien-
tífico e cultural através de pesquisas, pelas novas tecnologias intervir e mudar a realidade social.

A educação tem o desafio de estar coerente com as necessidades pessoais e sociais de seus 
agentes, alunos, professores, gestores e responsáveis, nos quais em um contexto repleto de 
informação advindas de todos os meios, torna-se relevante uma análise dos recursos digitais 
de informação e comunicação do quanto são necessários, com uma liderança participativa e 
democrática.
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RESUMO: O tema motivação para a aprendizagem é de grande relevância atualmente na 
educação, onde apresenta-se diversas reclamações dos professores sobre falta de atenção 
e de interesse dos alunos em decorrência das novas tecnologias e aplicativos. Além disso, 
essas insatisfações dos docentes podem gerar estudos e reflexões para grandes autores, 
traçar meios de mediar o conhecimento proposto a essa nova geração, fazendo assim, as 
tecnologias aliadas nesse processo educacional capaz de motivar o aprendizado para to-
dos.  O presente estudo apresenta como foco a aprendizagem, que consiste no cerne das 
indagações sobre o ensino; seja ele na educação básica chegando até o ensino superior. 
Todas as dificuldades, adversidades, provas internas e provas externas, devem ser coloca-
dos em pauta, afinal, tudo na educação inicia e finaliza na aprendizagem e, por sua vez, em 
como motivar os educandos a construírem o próprio conhecimento. Este direcionamento 
para que o tema seja exaustivamente discutido entre os grandes pensadores relacionados 
a educação pois, a cada novo dia é necessário que se faça a renovação para acompanhar 
um mundo cada dia mais tecnológico e assim, utilizar isto como ferramenta de inclusão e 
mudanças, sendo assim, os professores carecem buscar novos meios de dar um novo signi-
ficado para os educandos através de novas formas de conhecimento, trazendo para a sala 
de aula inovações, estratégias e ideias de como ensinar e como aprender. Portanto, existe 
uma necessidade de se dar mais valor ao estudo e as novas formas de aprendizagem em 
todo o processo educacional e que isto seja inserido nos cursos de licenciatura, abordan-
do o uso das tecnologias em sala de aula, com isto, motivando e estimulando os alunos.

Palavras-chaves: Aprendizagem;  Motivação;  Ensino; Tecnologia.

MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM: 
TECNOLOGIA COMO ALIADA
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INTRODUÇÃO

Aprender consiste em um processo contínuo na vida do ser humano, mas muitas vezes se barrei-
ras para que os estágios da aprendizagem ocorram e uma delas seria a falta de motivação e 
a ausência de significado no que se aprende podem ser enumeradas como algumas delas. 

Segundo Castorina et al. (2010), o conhecimento seria a equilibração e a reequilibra-
ção entre assimilação e acomodação, ou seja, acontece entre os indivíduos e entre todos 
os objetos do mundo. Com isso, é possível refletir e pensar que para o aprendizado deve-
-se interagir com o conhecimento e não só tê-lo de forma mecanizada, jogada de qual-
quer jeito, sendo assim, é necessário que aquilo faça sentido. Contudo, ainda se faz neces-
sário responder a uma nova questão de suma importância, como estes estudantes irão se 
desviar das atrativas redes sociais e ter um despertar e interesse maior pelo estudo em si, 
ou seja, não é fácil responder a estas questões, mas é possível refletir e capacitar profes-
sores para que possam desenvolver métodos de ensino utilizando essas novas tecnologias.

Entretanto, para Kupfer ( 1995), o processo de aprendizagem depende da razão que irá 
motivar a busca de conhecimento, no entanto, no ensino superior há diversas razões para 
a busca de uma graduação, pode-se citar os melhores empregos, melhores salários, mu-
dança de profissão, muitos indivíduos chegam com uma ideia formada sobre o que é o cur-
so que escolheu, sem ao menos pensar ou mesmo sem saber que fazem parte do curso 
outras matérias que talvez não lhe sejam interessantes. Além disto, questões aparentemen-
te de fácil solução, mas que possui uma complexidade enorme, pois os alunos são diferen-
tes e, por sua vez, suas expectativas também o são. Portanto, o professor deveria encontrar 
estratégias diferenciadas para alcançar em seu ensino muitos alunos e assim, ser capaz 
de motivá-los a aprender, apesar do mundo em que vivemos ser extremamente imediatista.

Todavia a motivação é dividida em duas partes, que são chamadas, por sua vez, de par-
te extrínseca e parte intrínseca. Entretanto, observa-se na primeira o controle de toda con-
duta é categoricamente influenciado pelo meio exterior, não sendo, portanto, os fatores 
motivacionais essenciais nem ao sujeito nem ao menos à tarefa, mas pura e simplesmen-
te o resultado da interação entre ambos. Já na segunda, que é bem ao contrário da pri-
meira parte, o controle da conduta é dependente acima de tudo, do indivíduo em si, como 
um todo, dos seus próprios interesses e de suas próprias disposições (TAPIA, 1997).  

Contudo, principalmente a motivação extrínseca está relacionada diretamente com as me-
tas externas, que produzem como uma finalidade de receber algum tipo de recompensa ou, 
por sua vez, de se evitar qualquer punição ou algum castigo, assim sendo, o sujeito preo-
cupa-se principalmente com a sua imagem, com o seu ego, com o seu eu (TAPIA, 1997). 

Segundo Pintrich (2000), com a planificação da motivação existe a necessidade de ado-
tar metas referentes aos tipos de acordo e também com o tipo de tarefas que, por sua vez, 
devem ser propostas aos alunos em conjunto das crenças motivacionais, que sejam auto 
eficazes e se alie especialmente aos interesses pessoais do indivíduo e nas tarefas que se-
rão propostas e no grau de importância que deverá ser dada a essas mesmas tarefas.
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Entretanto, quando o contexto é educacional a motivação dos alunos se torna um enorme 
desafio com que se faz necessário confrontar, pois há implicações diretas na característica do 
envolvimento do aluno com todo o processo de ensino que ele é submetido e a aprendizagem. 
Contudo, o aluno que se encontra motivado busca novos conhecimentos e oportunidades, eviden-
ciando assim, o envolvimento com o processo de aprendizagem como um todo, participando nas 
tarefas com ânimo e revelando disposição para novos desafios (ALCARÁ; GUIMARÃES, 2007).

Porém, com a questão motivacional, se faz necessário esclarecer a razão de alguns estudan-
tes se identificarem e aproveitarem a vida escolar, despontando nos mesmos comportamentos 
adequados, conseguindo novas capacidades e alargando todo o seu potencial, mas outros estu-
dantes já demonstram pouco interesse nas atividades, realizando-as por obrigação, ou ainda de 
forma pouco responsável e, abandonando uma ampla parte da vida escolar (GARRIDO, 1990).

No entanto, existe um entendimento de que o estudo está em relação contínua com o mun-
do todo a sua volta, resgatando assim a educação como algo contínuo e por sua vez, as 
relações de aprendizado se fazem de uma forma mais prazerosa e consciente. Além disto, 
se faz necessário que a educação convide os alunos em parceria com os educadores a ad-
mirar o mundo e repensar teorias e a produzir novos conhecimentos (ARAÚJO et al., 2014).

Segundo Galvão (2000), para o desenvolvimento humano existem momentos de crise, isto é, 
tanto uma criança como um adulto não seriam capazes de se desenvolver sem que houvessem 
conflitos, ou seja, se faz necessário então criar uma situação problema para que se possam 
surgir as soluções, que debatidas são capazes de gerar reflexões e em algum tempo depois 
poderia gerar um novo conhecimento, assim sendo, ao se discutir e colocar em prática todos 
esses novos conceitos, somente será possível com investimento na motivação dos participantes.
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APRENDER PARA ENSINAR

Com tantas questões a serem resolvidas, 
inicia-se pela motivação do professor, pois 
esse profissional é altamente cobrado 
diariamente em seu ofício, então se faz 
necessário a capacitação e a especialização, 
sendo assim, existem diversos cursos voltados 
a este profissional. Entretanto, sabe-se dos 
grandes números de professores que tem 
mais de um emprego, como um trabalho em 
duas escolas, ou escola e faculdades ou 
ainda, possuem empregos em outras áreas 
independentes da área educacional. Com 
isto, fica evidente que a verdade é que os 
professores geralmente são mal remunerados, 
o que, por sua vez, desperta a insatisfação e 
desmotivação em dar continuidade aos estudos 
no campo da docência (MORAN et al., 2000). 

Além disso, motivar o professor a voltar a 
aprender parte mesmo de uma necessidade 
vista diariamente em sala de aula, que gera um 
conflito com o que o mesmo quer ensinar e 
a falta de aprendizagem que ele percebe nos 
alunos, esse ciclo chega a tal ponto que mesmo 
com falta de tempo e estímulos o professor se 
cansa de tentar e não obter resultados. Contudo, 
vai atrás de aprender outras formas de ensinar, 
resgatando uma simples conversa com uma 
turma que tem dificuldades para poder mostrar 
como resolver diversos problemas no processo 
de aprendizagem e a mediação com a tecnologia 
facilita e muito nesse processo de aproximação 
com os alunos (MORAN et al., 2000).

Para Moran et al. (2000) uma mudança 
qualitativa no processo de aprendizagem 
acontece quando conseguimos integrar dentro 
de uma visão inovadora todas as tecnologias: 
as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, 
as orais, musicais, lúdicas e corporais.” Para 
se aproximar das linguagens dos alunos é 
necessário dominá-las, ou, pelo menos ter 
noção do que são e como funcionam. Muitos 
profissionais ainda se negam a utilizá-las, 
achando difícil aprender a lidar com elas. Nesse 
caso é mais viável que o professor comece por 

tecnologias mais simples, como os aplicativos 
e blogs, criando redes de informações mais 
adaptadas as funções comuns do aluno, 
aproximando o professor e sua matéria da 
vida do aluno, trazendo assim o começo do 
significado e do sentido da matéria em questão. 
Mas essas ferramentas são apenas, mais meios 
de ajudar o aluno a aprender. Sendo que todos 
temos que aprender primeiro para poder ensinar.

Segundo Ausubel (1963), o fator isolado 
mais importante que influencia o aprendizado 
é aquilo que o aprendiz já conhece. Esse é um 
conceito muito difundido hoje, mas nem sempre 
utilizado. Um professor que faz um diagnóstico 
do que seus alunos já sabem consegue 
traçar métodos melhores para cada turma, e 
se esse professor ainda utiliza as predileções 
de seus alunos para tornar mais atrativa e 
motivante sua aula tem consigo a chave de 
um bom despertar para novos conhecimentos.

            
SIGNIFICAR O QUE SE APRENDE
  
Conforme Ausubel (1963) o aprender 

expressivamente consiste em ampliar e 
reconfigurar as ideias já existentes no 
arcabouço mental e com isso ser capaz de 
relacionar e acessar novos conteúdos, ou seja, 
partindo desse conceito todos os indivíduos, 
mesmo aqueles que nunca tenham entrado em 
uma escola, têm-se variados conhecimentos 
aprendidos ao longo da vida, com as famílias, 
amigos e o meio em que se vive. Entretanto,  
mesmo quando ainda muito jovens já é 
possível notar bagagens, muitas crianças 
desde de muito cedo já revelam talentos e 
formas de lidar com as situações que nos 
surpreendem, portanto, se faz necessário 
significar determinado conteúdo de estudo com 
o que acontece na vida prática de cada ser 
humano e não se consegue alcançar grandes 
resultados na aprendizagem, nem muito 
menos motivar a buscar novos horizontes.
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No entanto, o maior representante da teoria 
comportamentalista de Skinner que, por sua 
vez, na década de 30, divulgou o efeito dos 
seus experimentos com animais, o mais visto 
foi o que realizou com o roedores dentro de 
uma caixa experimental que continha uma barra 
que, quando acionada, permitia que a água ou 
alimento ficasse ao alcance do animal e assim 
sendo, após muitas sessões, ficou demonstrado 
que o rato comprimir a barra sempre que fosse 
colocado na caixa, demonstrado a todos a 
importância do estímulo (FALCÃO, 1996).

Todavia, para o comportamento humano, 
Skinner acreditava que em grupos escolares 
o comportamento de seus alunos podia ser 
alterado pela apresentação de materiais e pelo 
oferecimento de recompensa, chamando a 
isto de reforço, que significa que em qualquer 
estímulo cuja apresentação ou afastamento 
aumenta a probabilidade de uma resposta, 
ou seja, o reforço é positivo se faz quando 
fortalece o comportamento e o negativo, 
por sua vez, quando o afastamento fortalece 
o comportamento (MOREIRA, 1994).

Assim sendo, um reforço positivo consistiria 
somente em adicionar algo que seja alimento, 
água ou o sorriso do professor, ao ambiente do 
organismo e, por sua vez, um reforço negativo 
consistiria em retirar alguma coisa como, 
por exemplo, um som muito alto, um choque 
de eletricidade ou uma face aborrecida do 
professor, da situação, sabe-se que nestas duas 
situações a probabilidade de que a resposta 
ocorra é aumentada (MOREIRA,1994).

Contudo, segundo Piletti (1987) o aluno 
não pode ser colocado como um depósito 
de conhecimentos memorizados e que, por 
sua vez, não entende, como, por exemplo, 
um fichário ou mesmo uma gaveta. A criança 
dentro do ambiente escolar é capaz de pensar, 
de refletir, discutir, ter opiniões próprias, 
participar, decidir, sendo assim, através desse 
pensamento, o aluno deve ser visto como 
iguais, não como seres incapazes do saber, 
ou seja, por muitas vezes as pessoas são 

surpreendidas por achar que ninguém da 
turma conhece determinado caso e alguém 
logo levanta  a mão e disserta sobre o assunto 
com propriedade. Além disto, não é mais viável 
se pensar em preparar uma aula abarcando 
sempre que sabe mais sobre o assunto do que 
seus alunos, e sim preparar uma aula para um 
indivíduo igual, mas que na verdade está lá só 
para ampliar seus circuitos de conhecimento.

Segundo Tapia & Fita (1999), em cada 
momento deve-se empregar a metodologia 
que pareça mais direta, mais eficaz ou mais 
enriquecedora e, sobretudo, muito mais 
motivadora. Além disso, essas metodologias 
nada significam além do que traçar um perfil 
dos alunos e o que se deseja atingir, ou seja, 
uma primeira conversa com a turma em sala 
de aula ou então, uma atividade que permita 
que se analise a situação da aprendizagem 
do conteúdo e qual a mais perfeita e mais 
simples forma de ajudá-los a alcançar esse 
conhecimento com as imagens e se possível 
auxiliam muito nesse processo, pois suscitam 
episódios às vezes esquecidos em nossas 
mentes e que nos ajudam a fazer analogias 
com o que está sendo verbalizado e nisso 
as novas mídias nos auxiliam muito. Todavia, 
reconhecer que o aluno seja um ser humano 
análogo que tem preferências, que possui uma 
cultura própria, dificuldades e que  ambiciona 
aprender, mas encontra distrações pelo caminho 
e valer-se de essas mesmas distrações para 
motivá-lo a se concentrar no que se estuda, 
pode ser uma apropriada forma de o aluno 
descobrir significado no que está conhecendo.

             
TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM

No entanto, ensinar nos dias que se seguem, 
requer muito mais que uma licenciatura no 
ensino superior, giz, lousa e apagador, pois, 
muitas coisas modificaram e transformaram 
tudo ao redor a todo momento, como por 
exemplo, a internet, onde é possível que uma 
grande descoberta chegue ao conhecimento 
de todos em raros segundos. Porém, essa 
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velocidade  ajuda muito no preparo de aulas 
com mais interação e muito dinâmicas, 
na possibilidade de ampliarmos nossos 
conhecimento, novos cursos, meios de ensinos, 
ideias inovadoras e tudo isto, ao alcance das 
mãos, não utilizar essas tecnologias se faria 
um grande desperdício tanto no aprendizado, 
quanto na aprendizagem (DOWBOR , 1994).  

Contudo, se faz necessário trabalhar em dois 
tempos, trazendo para o ambiente escolar um 
universo preterido que constitui a educação 
atual e somado a isto, criando rapidamente 
condições para a utilização de novos potenciais 
que aparecem, ou seja, as tecnologias são 
capazes de evidenciar a eficiência das aulas  
quando associadas a propósitos tecnológicos 
como um fator motivador, no auxílio as aulas, 
associando assim, a forma tradicional de 
ensino com todas as possibilidades atuais no 
processo de aprendizagem e obtendo uma 
significação do conteúdo, onde poderão ser 
mais facilmente alcançadas (DOWBOR, 1994).

Porém, com a necessidade de ser eficiente 
e querer que os objetivos sejam acertados 
da forma mais completa e apropriada e para 
chegar a isto, não pode-se deixar a ajuda dos 
processos tecnológicos em segundo plano, 
assim sendo, é possível analisar que o novo 
sempre estará ao redor e não é possível fugir 
das inovações e ainda, utilizar estas tecnologias 
para um melhor aproveitamento de todos os 
conteúdos. Com isto, não só o aluno estuda e 
aprende melhor quando todas as possibilidades 
são aproveitadas em sala de aula, mas, por 
sua vez, os professores se motivam a instruir-se 
mais para cunharem modos e formas novas de 
mediar os seus conhecimentos e as instituições 
de ensino tem total responsabilidade na 
utilização das tecnologias, dando oportunidade 
aos mestres e docentes para que este tipo de 
ensino seja implementado e, por conseguinte, 
aplicado a todos os alunos (MASETTO 1998).

Conforme Paiva (2020), a humanidade está 
irremediavelmente aprisionada às ferramentas 
tecnológicas em uma relação ao aprendizado, 
ou seja, entre a adesão e a crítica ao novo. 
Contudo, estas críticas ocorrem quando o 
profissional da área de educação não se 
predispõe a aprender novas configurações 
para realizar o seu trabalho e, por sua vez, 
encontra diversos empecilhos para protelar a 
utilização de novas ferramentas, pois ser contra 
ao novo não vai evitar que ele exista e que seja 
bom. Portanto, com as tecnologias pode-se 
acrescentar diversas formas de acrescentá-la 
ao trabalho didático e sem dúvida uma maneira 
de integrar com este novo mundo e apresentar 
ideias as quais nossos alunos desejam aprender.

MOTIVAÇÃO

A motivação é um tópico complexo de se 
tratar pois, cada indivíduo encontra motivação 
de um jeito e definitivamente os sujeitos 
não são iguais. Contudo, nem os indivíduos 
aprendem de forma igual, ou seja, as maneiras 
de ensinar da forma tradicional que tenta 
moldar os seres a uma forma analisada como 
correta de fazer as coisas, mas a veracidade 
é que cada pessoa tem uma forma própria 
de aprender e conseguir motivar diferentes 
indivíduos, com as suas diferentes histórias, 
com díspares culturas e isso é, por sua vez, uma 
tarefa intensa e que apresentará obstáculos, 
mas não será impossível (BZUNECK 2000).

Segundo Bzuneck (2000) a motivação ou 
o motivo consiste naquilo que move um ser 
humano ou que o coloca em ação ou a faz 
mudar de curso, ou seja, mover alguém para 
algum lugar, que pode ser um lugar ainda 
não conhecido, o que, por sua vez, requer 
habilidades e as que mais se destacam são 
planejar e replanejar. Porém, um conteúdo 
precisa ser disposto para cada turma, mesmo 
sendo turmas do mesmo semestre, cada 
uma seria composta por grupos diferentes 
de pessoas, sendo assim, cada uma dessas 
turmas iria requerer um olhar diferenciado para 
que haja a construção de uma aprendizagem. 
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Além disto, mesmo com todo um planejamento, 
por diversas vezes, os resultados obtidos não 
são satisfatórios, então, serão necessários 
novos meios de arranjar, novas formas de 
propor que essa aprendizagem aconteça de 
forma efetiva, e nesse processo seria visto 
como um fator imprescindível a motivação, 
sendo assim, buscando soluções viáveis ao 
processo educacional (BZUNECK, 2000). 

Entretanto, toda pessoa apresenta certos 
recursos pessoais, que consistem no tempo, 
na energia, em talentos, em conhecimentos 
e nas habilidades que poderão ser investidos 
em uma atividade pré-determinada. Além disto, 
acionar todas esses recursos para aprender é 
um objetivo que todos os professores desejam 
abordar com todos os seus alunos, tendo em 
vista que não será possível alcançar isso em 
cem por cento dos alunos e ainda,  pudesse pelo 
menos chegar perto disso, gerando o despertar 
dessas vontades e destas habilidades que são 
inerentes do ser humano (BZUNECK, 2000).

Segundo Burochovitch & Bzuneck (2004) a 
motivação acabou por se tornar um problema 
de ponta na área educacional, pela simples 
comprovação de que, em paridade de outras 
categorias, sua ausência representa queda 
no investimento que cada um deve fazer em 
si mesmo e ainda, de qualidade nas tarefas 
de aprendizagem. Porém, na educação 
de nível superior isso se torna mais fácil de 
acontecer, pois, os alunos têm inúmeras 
atividades no dia a dia que lhe tiram um 
ponto de vista e principalmente o foco. 

No entanto, ao se observar o futuro, é 
possível visualizar um professor já capacitado a 
implementar novas estratégias que, por sua vez, 
possibilitem ao aluno ganhar um apanhado de 
novos conhecimentos, sem desprezar o papel 
da motivação em todo este processo. Além 
disto, as técnicas motivadoras garantem uma 
aula muito mais produtiva e somente assim o 
aluno será capaz de assimilar o que se aprende 
e isto resultar em um estudante que sente 
necessidade de aprender e atribuir significado a 
este aprendizado (LOURENÇO; PAIVA, 2010).

Contudo, as crianças aprendem 
comportamentos, hábitos e ainda 
conhecimentos de distintas maneiras e, tanto a 
psicologia como a pedagogia explicam como 
esta aprendizagem acontece. Além disto, há 
diversas maneiras de se aprender, cada uma 
independente por teóricos das mais variadas 
tendências, ou seja, uma criança principia 
seu processo de conhecimento explorando 
os objetos que estão ao seu alcance, quando 
ela está atuando sobre eles, seria assim, 
o que acontece com um bebê de meses 
ao segurar com as mãos um objeto que no 
período se limita a segurar o objeto, puxá-lo, 
movê-lo e ainda levá-lo a boca; e com o tempo 
e novas experiências com objetos, esses 
planos serão ampliados, diversificando até 
chegar a condutas difíceis diante das coisas 
que são próprias das crianças (POZO, 1999).

Todavia, a motivação no sistema educacional 
tem sido amplamente avaliada com um 
decisivo senso crítico da qualidade e do nível 
de aprendizagem e também do desempenho 
dos alunos, ou seja, um aluno motivado se 
revela extremamente envolvido no processo de 
aprendizagem, querendo realizar tarefas mais 
desafiadoras e gostando de ser dependente  de 
seus próprios esforços, utilizando estratégias 
próprias, compreendendo e dominando o 
assunto abordado. Além disso, o estudante 
é capaz de manifestar o seu entusiasmo no 
desempenho das tarefas propostas e ficar 
feliz com os resultados, criando assim, uma 
cultura de atuação e a escola aparecendo 
neste contexto como o pilar essencial para 
o aprender (LOURENÇO; PAIVA, 2010).

Contudo, sem esse investimento pessoal 
no aprendizado permanece mais difícil de 
alcançar o que se deseja, como por exemplo, 
quando apresenta um aluno de faculdade está 
lá por escolha própria, este já não está mais 
obrigado a frequentar uma sala de aula e por 
esse viés é possível buscar nesse aluno modos 
de incentivar, mesmo com as dificuldades que 
pode ter no caminho, continuar estudando. 
Além disto, o ser humano é motivado quando 
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a pessoa sente desejo, carência, anseios 
ou mesmo a falta destes. Além disto, um 
dos motivos que levam os indivíduos a 
cursarem uma universidade é o anseio de 
melhorar as condições financeiras, por esse 
lado pode-se incentivar os alunos usando 
dos propósitos de vida que eles mesmos 
possuem e assim, gerar mais interesse dos 
mesmos pelos estudos (MASLOW, 1943). 

 
 MOTIVOS PARA USAR AS 
TECNOLOGIAS     

Com as atuais propostas de reforma da 
educação básica do sistema educacional 
brasileiro que já se encontram comprometidas 
com a universalização do acesso ao ensino, 
trazem um conjunto de normas e orientações 
que pretendem, entre outras eventos, entrar 
em harmonia com o mundo contemporâneo. 
No entanto, para que isso ocorra, é 
recomendável a revisão geral, não apenas 
dos conteúdos escolares, mas também das 
práticas dos docentes (RICARDO et al, 2007). 

No entanto, com a ampliação dos objetivos 
educacionais o que se e se espera é que os 
conhecimentos adquiridos na escola tenham sua 
atribuição para além dos seus muros escolares. 
Além disto, de modo geral, pode-se articular 
que tal aspecto é o que se vem nomeando de 
um ensino por competências, ainda que possa 
atribuir uma abundância de interpretações a 
esse termo e ainda, paralelamente, a escola 
parece estar sendo questionada quanto a sua 
aptidão de atender às expectativas dos alunos, 
incluindo nestas as escolhas dos conteúdos 
a ensinar, tornando assim, cada vez mais 
comuns por parte desses alunos interrogações 
e o projeto escolar poderá prepará-los para 
o que esperam encontrar quando concluírem 
a formação básica (RICARDO et al, 2007). 

Todavia, um dos motivos para se usar as 
tecnologias  no campo educacional são diversos 
como, por exemplo, trazer o conhecimento 
dos alunos e de seus professores de como 
usar e de como aproveitar as novas formas 

de comunicação de maneira saudável e 
vantajosa são de máxima importância pois, 
também em ambiente de sala de aula pode-
se desenvolver as boas relações entre as 
pessoas e as máquinas (PAIVA, 2020).

Segundo Santos (2005), as tecnologias 
digitais de comunicação e de informação 
possibilitam diversas mudanças, pois, as 
redes em geral, como a de máquinas, 
informação, pessoas, tribos, comunidades, 
permitissem configurar espaços novos de 
interatividade e de aprendizagem. Sendo 
assim, essas novas possibilidades colocam 
dúvidas sobre o poder que atualmente 
ainda é centralizado no corpo docente.

Entretanto, quando a escola quer em uma 
tentativa responder aos anseios dos alunos e da 
própria sociedade moderna, também o ensino 
das ciências é colocado em questão e passa a 
integrar uma área específica do conhecimento 
nos documentos oficiais, ou seja, subdividindo 
está em ciências da natureza, a matemática 
e suas tecnologias e com isto, por sua vez, 
é certo que muitos problemas precisam ser 
enfrentados quanto ao ensino das ciências 
em nível médio (RICARDO et al, 2007). 

Todavia, o principal motivo para inserção 
das tecnologias está na presença explícita 
encontrada nos documentos orientadores da 
reforma educacional que coloca a tecnologia 
como referência dos saberes escolares e com 
isto, o ensino das ciências já conta com algumas 
décadas de discussão quanto aos seus objetivos 
e escolhas didáticas, o ensino da tecnologia 
é muito menos claro, gerando assim, uma 
imprecisão no contexto geral e se torna ainda 
maior quando se amplia para as outras áreas do 
conhecimento, como as ciências humanas e as 
linguagens e códigos (RICARDO et al, 2007). 

 Todo este novo modo de observar o setor 
educacional já existe a algum tempo e se 
apresenta de modo a ser como um facilitador 
do aprendizado através da internet e mídias 
sociais. Contudo, o professor continua tendo 
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o seu papel bem delineado no processo 
educacional e utiliza as novas tecnologias 
como aliada do dia a dia, usando-a como 
um caminho de motivação para todos os 
alunos, gerando uma aceitação maior de 
todos, qualidade nas aulas e um ensino 
mais atualizado de acordo com a época em 
que se apresenta a todos (SANTOS, 2005).

Contudo, para André (2004), existe uma certa 
urgência na inserção de novas tecnologias e das 
diversas comunicações no desenvolvimento 
dos cursos preparatórios e para formação de 
novos professores para ter como finalidade e 
resultado a educação escolar, a gestão, ética 
e especialmente a integração para o trabalho 
acadêmico, ou seja, é necessário que este 
corpo docente saiba ensinar tanto em ambiente 
real, físico, quanto em ambiente virtual.

Segundo Freire (1997), é possível afirmar 
que apesar das dificuldades que se encontram 
no ensino atual é possível criar formas de 
motivar os alunos a construírem e com o 
tempo reconstruírem os conhecimentos 
aprendidos. Embora, muito ainda tem que ser 
descoberto, ou estudado e reestudado, como 
seres imperfeitos que temos a possibilidade 
de sempre recriar o saber, com uma nova 
possibilidade de motivar e investir em novidades. 

Portanto, deve-se atentar e buscar novas 
formas de ter todas estas novas tecnologias 
inseridas de uma forma ampla nos processos 
de ensino e de aprendizagem e para que isto 
ocorra e se torne um facilitador na construção 
do conhecimento dos educandos, trazendo a 
linguagem que hoje é mais usada e aceita pelas 
crianças e pelos jovens, tornando assim, todo 
o processo educacional muito mais agradável 
e deveras mais simples (ANDRÉ, 2004).

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a condução deste trabalho de revisão 
bibliográfica da literatura, objetivou-se o 
levantamento de produções relacionadas a 
educação, saúde e arte, assim sendo, neste 
sentido, a revisão adotou a seguintes etapas: 
seleção dos trabalhos pertinentes ao tema; 
estabelecimento de critérios de exclusão e 
inclusão deles; análise dos resultados e a 
discussão a despeito do tema proposto. Tem 
como aportes os autores os estudos de Paiva 
(2020), Santos (2005) e Moran (2000) que 
abordam questões pertinentes ao assunto.

Todavia, os critérios que constituíram para a 
inclusão e exclusão de trabalhos foram definidos 
por:  disponíveis na bibliografia mundial, que 
constem na literatura como, livros, sites, revistas, 
vídeo, para assim, contribuir para um primeiro 
contato com o elemento de estudo investigado 
e os eletronicamente publicados. Já para a 
exclusão, foram excluídas as produções que 
sejam duplicadas, cartas ao leitor ou boletins 
e estudos que não abordam temática relevante 
ao tema proposto. Portanto, nesse tipo de 
produção, o material coletado pelo levantamento 
bibliográfico é organizado por procedência, ou 
seja, artigos, teses, dissertações e fontes de 
divulgação de ideias como as revistas, sites, 
vídeos, entre outros. A busca também foi 
realizada pelo acesso online, empregando um 
instrumento que pondera os seguintes itens: 
identificação do artigo original, características 
metodológicas do estudo, avaliação 
metodológica e dos resultados, dentre distintas 
informações que foram relevantes ao estudo. 

Os trabalhos foram lidos na íntegra e 
analisados quanto aos aspectos quantitativos 
e qualitativos. O primeiro foi composto das 
seguintes variáveis: periódicos; artigos; 
livros; autores; ano de publicação; país/
estado; e tipo do estudo. Já o segundo, 
os indicadores foram acolhidos pela leitura 
exploratória, seletiva, analítica e interpretativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a aprendizagem como a motivação devem caminhar unidas, para que se queira aprender 
tem-se que apresentar motivos para tal que, por sua vez, será possível construir o adequado co-
nhecimento. Além disso, esse conhecimento deve estar associado ao que se vive para que seja 
possível fazer as pontes e criar inovações e possibilidades de entendimento acerca do mundo 
e daqueles fatos que o compõe. Contudo, deve-se utilizar a vivência dos alunos para alcançar a 
ligações que possa permitir que ele conceba suas próprias ideias de forma mais segura e sim-
ples, estes são os primeiros passos de um ensino motivador.

Todavia, as tecnologias atuais em conjunto com um professor mais motivado e que se interesse 
em aprender mais para buscar novos meios de dar aula levam ao aprendizado concreto do que 
se está estudando, sendo assim, cada vez mais, as pessoas habituam-se em um mundo onde 
as tecnologias definem as regras, ou seja, uma pessoa que se abdicar de aprender e de utilizar 
esses recursos se tornará um sujeito ultrapassado, pois, a grande maioria dos alunos apresenta 
nesses meios de comunicação uma fonte de entretenimento ou mesmo de complemento do seu 
dia-a-dia, e ainda,  fazer uso dessas tecnologias só agrega ao ensino motivador, que tem como 
pretensão que seus alunos encontrem motivos para aprender e significar esses conhecimentos. 

Contudo, as tecnologias devem ser vistas como agentes facilitadores, capazes de causar um 
efeito e uma reação mais rápido do que somente as palavras do professor, ou seja, dar o uso 
além do lazer para computadores e celulares, estes, por sua vez, são bons métodos de conquis-
tar a atenção dos alunos em sala de aula e mesmo fora dela, sendo recursos que grande um 
grande parte da população tem acesso e deve-se se utilizar em favor da educação, tornando os 
processos educacionais mais simples e muito mais fáceis.

Em resumo a motivação é fundamental no processo de ensino e aprendizagem dos educan-
dos, devendo assim, o professor ser perspicaz para captar em seus alunos as suas necessida-
des, contudo adotando metodologias modernas, inserindo recursos didáticos que façam com 
que os alunos ativam a curiosidade natural e ainda, a escola deve evitar ser resistente à inserção 
de tecnologias que irão auxiliar no exercício de aprendizagem, utilizando-as como forma de po-
tencializar a motivação, pois esta é o ponto de partida para se chegar a uma nova escola.

Portanto, existe uma necessidade de se dar mais valor ao estudo e das novas formas de apren-
dizagem por parte dos cursos de licenciatura sobre a questão do uso da tecnologias em sala de 
aula, para que, por sua vez, os profissionais incluam na vida uma base com que atuar quando 
saírem da faculdade e ainda, os profissionais já formados procurarem cursos que os capacite 
para vir a utilizar essas possibilidades, que são transitórias e  vão se renovando a todo momento.
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo fazer um resgate histórico da história 
do brinquedo, visando corroborar com os estudos de natureza teórica que buscam com-
preender os benefícios da presença do lúdico no desenvolvimento psicossocial da crian-
ça. Trata-se de um levantamento bibliográfico de estudos que a este precedem, onde 
poderemos fazer levantamentos e discussões do que já foi produzido sobre o tema. A in-
tenção é a de sistematizar docente, justificando a importância que possam contribuir para 
a formação docente, justificando a importância do elemento lúdico durante a vida escolar.  

Palavras-chaves: Brincar, Ensino Lúdico; História do Brinquedo; Ludicidade; Infância; brinquedo.

A HISTÓRIA DO BRINQUEDO: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DO 
LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Diariamente presenciamos pelos meios de comunicação os altos índices das crianças 
na rua, do trabalho infantil, assim como as muitas situações de abandono e abusos 
dos pais em relação a seus filhos. Sabe-se que o fator lúdico é uma ferramenta que 

permite o ingresso da criança na cultura e por meio do qual se permitem suas experiências 
internas com a realidade externa. Polleto (2005) diz que o lúdico é um facilitador da interação 
com o meio, não obstante ser muito pouco explorado. Embora as crianças menos favorecidas 
financeiramente viverem em situações de estresse e risco constantes, o lúdico pode vir a ser 
um instrumento de “promoção de resiliência”, conforme seu uso (Poletto, 2005).  De acordo 
com Nunes (1994), o conceito de infância varia em diferentes classes e culturas, o que gera 
muitas expectativas e demandas no que diz ao desenvolvimento infantil. Entretanto, existe una-
nimidade quanto ao reconhecimento da relevância do meio nesse desenvolvimento. “A análise 
do ambiente da criança em relação ao seu desenvolvimento tem levado a correlacionar o de-
senvolvimento de habilidades e competências com os estímulos ambientais”. (Poletto, 2005). 

Muitos autores, estudiosos da resiliência, indicam o brincar com um dos fatores de proteção 
à criança. O brincar é uma atividade culturalmente definida e representa uma necessidade 
para o adequado desenvolvimento infantil (Poletto, 2005). As crianças violadas em seus direi-
tos deixam de brincar para trabalhar, assumindo papéis familiares que não lhe são próprios. 
O brinquedo sempre esteve associado ao universo infantil como algo que já faz parte desse 
mundo dos “pequenos”. Toda criança brinca, e toda criança possui condições de transformar 
qualquer objeto, artefato em um brinquedo, visto que o poder de imaginação das crianças 
é grande. Existem os brinquedos mais caros, os mais baratos, os de menina, os de menino 
(de acordo com a indústria mercadológica), mas o fato é que toda criança utiliza esses re-
cursos lúdicos. Segundo Oliveira (1984), o interesse pela origem dos brinquedos há muito 
tem instigado pesquisadores a ir a busca de informações, resquícios pelo mundo afora que 
pudessem conectar o fenômeno do brinquedo e ao ato de brincar ao contexto histórico dos 
diversos grupos sociais. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande incorporação 
de brinquedos de plástico na rotina da criança (Poletto, 2005). Começa no mesmo período 
também, o aumento da violência nas ruas e as crianças, assim, passam a ficar mais tempo 
em casa, tendo como companhia apenas os brinquedos e a televisão, uma vez que as mulhe-
res passaram a ter o dever e o direito de trabalhar fora para ajudar na subsistência da família. 
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OS BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS 

 Dessa forma, os brinquedos industrializados 
passaram a ser os mais adequados à ordem doméstica, 
justamente por serem práticos e funcionais, não 
provocarem sujeira e, quando quebrados virarem lixo 
e puder ser substituídos por outros (POLETTO, 2005).

A autora completa que com a constante 
industrialização do brinquedo, “aumentam” 
as opções de brincar, porém, esse aumento 
é questionável, considerando-se que “os 
brinquedos não estruturados são os que 
permitem um maior uso da imaginação e da 
criatividade” (POLETTO, 2005). 

Conforme Brougére (1994), os brinquedos 
também possibilitam a manipulação das 
imagens, das significações simbólicas, que 
constituem uma parte da impregnação cultural à 
qual a criança está submetida. Brougére (1994) 
ainda diz que o brinquedo deve ser considerado 
em sua especificidade. A criança, na maioria das 
vezes, não se contenta em somente em adquirir 
e/ou registrar as imagens: ela as manipula na 
brincadeira e, quando o fazem, transformam-
nas e lhes dá outra significação. “quando mais 
ativa for a apropriação, mãos forte ela se torna. 
O valor lúdico reforça a eficácia simbólica do 
brinquedo”,  Poletto, (2005):  

As três grandes vertentes que oferecem 
subsídios para as questões lúdicas.

Teoricamente, e existem três grandes 
vertentes que oferecem subsídios para a 
questão do lúdico, atribuindo a ele significados 
distintos: as visões sócias históricas, cognitiva 
e psicanalítica. A visão sócio histórica ressalta 
que o brincar ocorre num contexto cultural, 
sendo impossível dissociar afeto e cognição, 
forma e conteúdo, da ação humana. Para 
Vygotsky (1998, o brinquedo desempenha 
várias funções no desenvolvimento das crianças, 
tais como preencher as muitas necessidades 
delas, permitir o seu envolvimento em um 
mundo ilusório, favorecer a ação na esfera 
cognitiva, fornecer um estágio de transição 
entre pensamento e objeto real, possibilitar 
maior autoridade da criança, uma vez que lida 
com conflitos relacionados às regras sociais e 
as seus próprios impulsos. 

Segundo Amorim et al (1997), na perspectiva 
cognitiva o brinquedo e o ato de brincar 
são vínculos importantes na construção do 
conhecimento, pois o indivíduo internaliza sua 
realidade através da simbolização. 

Como “prazer funcional”, p brinquedo faz do ato de 
brincar uma oportunidade de melhoria e domínio, de 
que, quando adulto, o homem vai necessitar. Piaget 
traz grandes contribuições para a psicologia cognitiva, 
analisando o jogo em relação à vida mental, traçando 
um paralelo entre os estágios de desenvolvimento 
cognitivo e o aparecimento de diferentes tipos de jogos 

(POLETTO, 2005).

A visão psicanalítica remete o brincar ao 
inconsciente. De acordo com Winnicott (1982), 
as crianças têm prazer em todas as experiências 
de brincadeiras físicas e emocionais. Além 
disso, elas brincam também para aliviar 
angústias e controlar ideias e impulsos que 
podem levar à angústia. No espaço do brincar, 
a criança comunica sentimentos, ideias, 
fantasias, alternando entre o real e o imaginário. 

Isso é que faz a especificidade do brinquedo 
em relação a outros suportes culturais: a relação 
ativa introduzida pela criança. A representação 
é transformada diversas vezes e posteriormente 
é personalizada. Através do brinquedo a criança 
constrói suas relações com objeto, relações que 
constituem esquemas que ela reproduz com 
outros objetos na sua vida futura. Sendo esse 
objeto permeado pelo adulto, toda relação com 
o brinquedo pressupõe uma relação com ele 
e com as imagens dos discursos (produzidos 
pelos adultos e pelas crianças),  (POLETTO, 
2005).
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QUAL O PAPEL DOS PAIS NO BRINCAR. 

 O papel dos pais, além de prover bens e 
sustento para os filhos, educação informal e 
preparo para a educação formal, consiste 
também em transmitir valores culturais 
de diversas naturezas (religiosos, morais, 
tradicionais, acadêmicos).

Para Poletto (2005), os pais têm a missão 
de compartilhar tarefas e controlar rotinas, 
as quais são assimiladas pelos filhos no 
desenvolvimento de sua personalidade. A 
partir da segunda infância, relacionando-se 
com pares da mesma idade, há a necessidade 
de afiliação, compartilhamento de brincadeiras 
e identificações com os outros. Assim, a família 
se torna agente de socialização na infância e 
outras interações podem ampliar a rede de 
relações sociais das crianças auxiliando o seu 
desenvolvimento. 

Poletto (2005), conclui que é necessário 
avaliar a relação direta dos pais com seus 
filhos, que hoje se restringem a períodos de 
tempo muito curtos, com interações “de baixo 
nível”, segundo a autora, que quer dizer que os 
pais que não se relacionam face-a-face com as 
crianças, em relações compartilhadas. 

A questão do brinquedo é de extrema 
importância no trabalho de Vygotsky, dentre 
os assuntos abordados por este autor. Ele 
empregou o termo “brinquedo” num sentido 
amplo, pois se refere ao ato de brincar (Pinheiro, 
2007). É importante mencionar que apesar de 
fazer referência a outros tipos de brincadeiras, 
Vygotsky (2001) privilegia a brincadeira de 
faz-de-conta na discussão sobre o papel 
do brinquedo. O grande desafio da origem 
proposto pelo brinquedo e pelas atividades 
principais é “compreender, a partir da origem 
e do desenvolvimento do próprio brinquedo, 
as conexões psíquicas que aparecem e são 
formadas na criança durante o período em que 
essa é a atividade principal”. (Vygotsky, p.122)

Crianças muito pequenas não entram no 
mundo ilusório, porque a imaginação é um 
processo psicológico de atividade consciente 
que não está presente em determinadas idades. 
Por essa razão diz-se que a brincadeira de faz-
de-conta é característica de crianças em fase 
pré-escolar. (PINHEIRO, 2007). 

Em função de consciência surge da ação. 
A brincadeira consiste no fazer. Ou seja, no 
conteúdo da própria ação. “Toda ação tem um 
objetivo consciente para o qual ela se dirige” 
(VYGOTSKY, 2001). Por exemplo, uma criança 
que montar em um cavalo, porém não sabe 
como o fazes e ainda não tem condições de 
verdade em suas brincadeiras. No entanto, é 
necessário chamar a atenção para a ação real 
da brincadeira, visto que para a criança, aquilo 
representa exatamente o que um adulto estaria 
fazendo num cavalo de verdade.

O conteúdo do processo da brincadeira apresentado 
pela análise psicológica, aquilo que chamamos ação, 
é assim a ação real para a criança que tira da vida 
real. Assim sendo, ela não é nunca enquadrada 
arbitrariamente, ela não é fantástica. O que a distingue 
de uma ação que não constitui uma brincadeira é apenas 
sua motivação; a ação lúdica é psicologicamente 
independente de seu resultado objeto, porque sua 
motivação não reside nesse resultado (VYGOTSKY, 
2001). 

Utilizando o exemplo anteriormente citado, o 
da criança que brinca num cavalo “imaginário”, 
esta criança utilizou uma vara para representar o 
cavalo, e na brincadeira, este objeto continuará 
a ser uma vara para a criança, pois ele conhece 
suas propriedades e seus usos possíveis. 
É isto que forma o significado da vara, que 
adquire um significado de cavalo para acriança 
sentido lúdico (PINHEIRO, 2007). “A ruptura 
entre o sentido e o significado de um objeto no 
brinquedo não é dada antecipadamente, como 
um pré-requisito da brincadeira, mas surge 
realmente no próprio processo de brincar” 
(VYGOTSKY 2001).
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Pinheiro (2007) diz que essa relação entre 
o significado real e o sentido do brinquedo 
ocorre de uma só vez; ela ocorre de forma 
dinâmica e móvel. É muito difícil para a 
criança separar o pensamento dos objetos. O 
brinquedo possibilita um estágio de transição 
nessa direção sempre que um objeto (um 
cabo de vassoura, por exemplo) transforma-
se em povo dessa separação (no caso, a 
separação entre o significado “cavalo” de um 
cavalo real). (Vygotsky, 1998). O brinquedo e 
a fantasia estão geralmente associados por 
relações recíprocas, sua própria ação é uma 
representação. O que mais chama a atenção 
na brincadeira é justamente a ação imaginária 
em que ela se envolve, é o papel lúdico que 
ela desenvolve (VYGOTSKY, 2007). Segundo o 
autor (2001): “O brinquedo também evolui de 
uma situação inicial onde o papel e a situação 
imaginária são explícitos e a regra é latente, 
para uma situação em que a regra torna-se 
explícita e a situação imaginária e o papel, 
latentes” (Vygotsky, 2001). 

Conforme Pinheiro (2007), pesquisas 
mostram que toda situação imaginária contém, 
pois os jogos com regras, que aparecem em 
um nível superior ao pré-escolar, passam a 
existir a partir das brincadeiras de faz-de-
conta que a criança se submete às regras de 
comportamento condizente com aquilo que 
está sendo representado. 

Vygotsky (1998) afirma que não há 
brincadeiras sem regras, pois a situação 
imaginária de qualquer forma de brinquedo 
contém regras de comportamento, ainda que 
não estejam claramente estabelecidas. Quando 
as crianças decidem brincar de casinha, elas 
assumem diferentes funções e essas funções 
fazem com que elas se submetam às regras 
de comportamento que serão apresentadas no 
decorrer da brincadeira. 

O QUE DIFERENCIA O BRINQUEDO?

O que diferencia o brinquedo são as 
diferentes ações referentes a outras pessoas e 
que se torna a coisa principal. De acordo com 
Pinheiro (2007), ao desenvolver uma situação 
imaginária, consequentemente há uma situação 
de relações humanas nela desenvolvida. Essas 
regras devem ser respeitadas, pois caso 
contrário, as crianças não aceitarão brincar. 
Nessa brincadeira, a criança experimenta 
o que nem sempre se percebe na vida real, 
transformando uma regra de comportamento 
numa brincadeira. “Jogos puros com regras 
são, essencialmente, jogos com situações 
imaginárias. Da mesma forma que uma 
situação imaginária tem que conter regras de 
comportamento” (VYGOTSKY, 1998). 

Dominando as regras, a criança domina 
também seu próprio comportamento, 
apresentando a subordinar-se a um propósito 
definido (Pinheiro, 2007). Para Vygotsky (1998), 
“a ação numa situação imaginária ensina 
a criança a dirigir seu comportamento não 
somente pela percepção imediata dos objetos 
ou pela situação que a afeta de imediato, mas 
também pelo significado dessa situação”. Esse 
é um dos motivos que justificam o porquê 
da psicologia ter tanto interesse no tema 
brincadeira, uma vez que traços extremamente 
importantes da personalidade da criança 
são desenvolvidos durante as brincadeiras. 
A brincadeira desempenha um papel de 
grande importância para o desenvolvimento 
infantil, pois brincando a criança se comporta 
de maneira mais avançada do que nas suas 
atividades da vida real, essa é uma forma 
de observarmos como o brinquedo cria uma 
zona de desenvolvimento proximal (PINHEIRO, 
2007).

Uma criança muito pequena tende a ter seus 
desejos satisfeitos imediatamente; o intervalo 
entre um desejo e sua satisfação é muito 
curto (Lima, 2006). Porém, no início da pré-
escola começam a surgir os desejos que não 
podem ser imediatamente preenchendo e/ou 
satisfeitos, daí o lugar garantido e de muito 
prestígio que o brinquedo ocupa entre as 
crianças nessa idade: 
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No início da idade pré-escolar, quando surgem os 
desejos que não podem ser imediatamente satisfeitos 
ou esquecidos, e permanece ainda a características do 
estágio precedente de uma tendência para satisfação 
imediata desses desejos, o comportamento da criança 
muda. Para resolver essa tensão a criança em idade 
pré-escolar envolve-se num mundo ilusório e imaginário 
onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, 
e esse mundo é o que chamamos de brinquedo (LIMA, 
2006). 

Por essa visão, fica claro observar que o 
prazer advindo do brinquedo na fase pré-
escolar é controlado por razões diferentes 
daquelas do simples ato de chupar chupeta, por 
exemplo. As emoções do brincar dão conta de 
que a própria criança entende as motivações 
que dão origem ao jogo: “Se todo brinquedo 
é realmente a realização na brincadeira das 
tendências que não podem ser imediatamente 
satisfeitas, então, os elementos das situações 
imaginariam constituirão, automaticamente, 
uma parte da atmosfera emocional do próprio 
brinquedo” (LIMA, 2006).  

Lima (2006), completa essa ideia: “A situação 
imaginária de qualquer forma de brinquedo já 
contém regras formais estabelecidas a priori”. 
Toda situação imaginária possui regras de 
maneira oculta, e o contrário também ocorrem, 
ou seja, todo jogo com regras contém uma 
situação imaginária.

É enorme e indiscutível a influencia dos 
brinquedos na rotina e desenvolvimento das 
crianças. Para os menores, com menos de 
três anos, não se concebe a existência de uma 
situação imaginária, uma vez que isso seria uma 
forma nova de comportamento que liberaria a 
criança das restrições impostas pelo ambiente 
imediato (Lima, 2006). O comportamento de 
uma criança muito pequena é determinado, 
de maneira considerável, e o de um bebê, de 
maneira absoluta. 

De acordo com Lima (2006), é por meio 
do brinquedo que a criança aprende a agir 
numa esfera cognitiva, em vez de uma esfera 
visual externa, dependendo das motivações 
e tendências internas, e não dos incentivos 

oferecidos das motivações e tendências 
internas, e não dos incentivos oferecidos 
pelos objetos externos. Na idade pré-escolar, 
começa a haver uma divergência entre os 
campos dos significados 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”. 
(Lima, 2006). A criança não consegue ainda 
separar o pensamento do objeto real. Essa 
incapacidade reside no fato de que, para 
imaginar um cavalo de pau como pivô. 

Para a criança, segundo Lima (2006), 
o objeto é dominante na razão objeto/
significado e o significado subordina-se a ele. 
No momento decisivo em que, um cabo de 
vassoura transforma-se no pivô da separação 
do significado cavalo do cavalo real, essa razão 
se inverte e o significado passa a predominar, 
resultando na razão significado/objeto. 

Um símbolo é um signo, mas o cabo de 
vassoura não funciona como signo de um 
cavalo para uma criança. No brinquedo, o 
significado torna-se o ponto central e os objetos 
são deslocados de uma posição dominante 
para uma posição subordinada. Ainda segundo 
Lima (2006), a autora completa:

No brinquedo, a criança opera com significados 
desligados dos objetos e ações aos quais estão 
habitualmente vinculados: entretanto, uma contradição 
muito interessante surge uma vez que, no brinquedo, 
ela inclui também, ações reais e objetos reais. Isto 
caracteriza a natureza de transição da atividade do 
brinquedo: é um estágio entre as restrições puramente 
situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, 
que pode ser totalmente desvinculado de situações 
reais (LIMA, 2006). 

Pode-se inferir, pelo excerto acima, que o 
brinquedo tem essa função (além de outras 
já discutidas), de auxiliar na “passagem” 
do mundo infantil para o mundo adulto.  A 
brincadeira não representa para o adulto o 
mesmo que representa para uma criança. 
Brincar não é ficar sem fazer nada, e é preciso 
ficar atento a esse caráter sério do ato de 
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brincar, pois esse é o “trabalho” das crianças, 
é por meio dessas atividades lúdicas que elas 
desenvolvem suas potencialidades, descobrem 
papéis sociais, limites, experimentam novas 
habilidades, formam um novo conceito de si 
mesmas, aprendem a viver e avançam para 
outras etapas de domínio do mundo que as 
cerca (LIMA, 2006). 

A autora diz ainda que a criança se empenha 
nas suas atividades do brincar da mesma 
maneira que se esforça para aprender a andar, 
falar a comer, etc. Brincar de faz-de-conta, de 
amarelinha, de casinha, de roda, de esconde-
esconde, de domínio, de jogo de câmbio, 
é situações que vão sendo gradativamente 
substituídas por outras, conforme o interesse 
é transferido para diferentes tipos de jogos. 
Porém, todos eles são tratados com a 
respectiva seriedade; seriedade esta que pode 
ser voluntária ou involuntária (LIMA, 2006).

De acordo com Chateau (1987), uma criança, 
em seus primeiros anos de vida, sempre gosta 
de se “fazer de boba”, se divertir, mas sabe 
muito bem a diferença entre “fazer-se de 
boba” e jogar/brincar. Percebe-se isso quando 
ela chega às vezes a dizer “agora não estou 
brincando, estou falando sério”. Isto demonstra 
claramente a capacidade da criança em 
diferenciar o faz de conta de se “fazer de boba” 
e a seriedade de seu jogo, sua brincadeira. O 
autor explica:

Ao observarmos atentamente crianças brincando de 
médico, fazendo uma massa de areia, edificando com 
cubos, brincando de policia e ladrão, de casinha com 
papai, mamãe e filhinho (a), brincando de “dar aula”, 
o primeiro aspecto que nos chamará atenção será a 
seriedade com que ela faz, incorpora o papel de corpo 
e alma e é tão consumida em tudo isso quanto nós em 

nossas pesquisas mais sérias (CHATEAU, 1987). 

A seriedade com que as crianças lidam 
com as regras do jogo ou da brincadeira- 
que quase sempre são rígidas e criadas por 
elas mesmas-é capaz inclusive de levá-las o 
cansaço e à fadiga. Além do mais, as crianças 
detestam ser interrompidas em suas atividades 

lúdicas e não admitem zombarias e se isso 
acontece, reagem quase sempre ignorando 
a interrupção; muitas vezes irritadas ou até 
mesmo agressivas (Chateau, 1987). Percebe-
se, então, não se tratar de mera diversidade 
sem importância, é muito mais que isso. Isso 
tudo ocorre porque nos primeiros anos de 
vida, segundo Chateau (1987), a criança pode 
chegar a “absorver-se tão bem no seu papel 
que ela se identifica momentaneamente com a 
personagem que representa”. 

Nesse caso, a criança que joga percebe 
o mundo de maneira bem diferente de um 
jogador de futebol, por exemplo, que vê o 
mundo de maneira ampla. A criança mergulha 
fundo no seu jogo e não vê mais nada a sua 
frente, porque seu jogo e não vê mais nada a 
sua frente, porque seu jogo é coisa muito séria. 

Contudo, essa seriedade do jogo infantil 
é diferente da seriedade que os adultos 
consideram como objeção à diversão das 
crianças. Essa seriedade das crianças 
implica um afastamento da vida real, é como 
se a criança esquece o real e se tornasse o 
personagem em questão, o médico, a polícia, 
o ladrão, o pai, a mãe, o filho, o professor, etc. 

O espaço real como é, e no qual a criança 
está inserida, desaparece. “Tudo acontece 
como se o jogo operasse um corte no 
mundo, destacando no ambiente o objeto 
lúdico para apagar todo o resto”. (Chateau, 
1987) problemas, ansiedades. O que ocorre 
na mente da criança determina sua atividade 
lúdica (Lima, 2006); brincar é sua linguagem 
secreta, que deve ser respeitada mesmo se 
não se entender. Portanto, no âmbito escolar, 
o professor/educador deve ficar atento para 
oferecer possibilidades e situações de jogos/
brincadeiras, e é imprescindível que suas aulas 
sejam recheadas de atividades lúdicas, a fim 
de que a criança tenha a oportunidade de 
demonstrar sua superioridade, de expressar-
se, de evadir-se do mundo real, de ser séria no 
seu diminuto mundo lúdico (LIMA, 2006).
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Assim, enquanto brinca, a criança pode 
organizar seu mundo, segundo seus próprios 
comandos. Brincar é uma necessidade do ser 
humano; quando brinca, ele consegue aprender 
de uma maneira mais profunda, flexibilizar 
pensamentos, pode criar e recriar seu tempo 
e espaço consegue se adaptar melhor às 
transformações na vida real podendo assimilar 
novos conhecimentos e atitudes (Lima, 2006). 
Continua a autora, dizendo que brincando, a 
criança tem a oportunidade de experimentar o 
objeto de conhecimento, explorá-lo, descobri-lo, 
criá-lo. Nos momentos de brincadeira a criança 
pode pensar livremente, pode ousar, imaginar. 
Nessa hora é livre para criar, não tem medo de 
errar, brinca com a possibilidade, a capacidade 
de lidar com símbolos aqui se torna primordial; 
brincar e imaginar que um pedaço de pano 
pode ser a criança desejar. 

Brincando, a criança pode agir numa esfera 
cognitiva, ela é livre para determinar suas 
próprias ações, é dona de seu destino, pode 
tomar decisões, pode comunicar-se. “O saber 
se constrói, fazendo próprio o conhecimento 
do outro” (FERNANDEZ, 1990). 

BRINCANDO NA ESCOLA: A IMPORT 
NCIA DO BRINCAR PARA O ASPECTO 
COGNITIVO DAS CRIANÇAS 

A inserção de brinquedos na educação infantil 
implica definir o que se pensa da criança. 
Quem ela é, se brinca, qual a relevância do 
ato de brincar, etc., segundo Kishimoto (2010). 
Mesmo pequena, a criança já sabe muitas 
coisas: tomar decisões, escolhe o que quer 
fazer, interage com pessoas, expressa o que 
saber fazer e mostra, em gestos ou em olhares, 
como é capaz de compreender o mundo. Entre 
as coisas de que criança gosta está o brincar, 
que é um de seus direitos. “O brincar é uma 
ação livre que surge a qualquer hora, iniciada 
e conduzida pela criança” (KISHIMOTO, 2010).

 
Trata-se de uma atividade que relaxa, 

proporciona prazer, envolve, ensina regras, 
linguagens, desenvolve habilidades e introduz 
a criança no mundo imaginário; e o melhor é 
que o ato de brincar não exige um produto final.

O período da educação infantil é muito 
importante para a introdução das brincadeiras. 
Devido à diversidade das maneiras de se pensar 
o brincar, há quem o focaliza como tendência 
imitativa das crianças, destacando apenas o 
período que se inicia após os dois anos de 
idade (KISHIMOTO, 2010). O período anterior 
é tido apenas como processo preparatório para 
o aparecimento do lúdico. Contudo, sabe-se 
perfeitamente que a opção por brincar desde 
o início da educação infantil é o que garante a 
cidadania da criança e ações pedagógicas de 
maior qualidade:

  
Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-

a-dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar 
decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a 
si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, 
de partilhar, expressar sua individualidade e identidade 
por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os 
sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e 
criar (KISHIMOTO, 2010). 

Mas apesar do jogo ser uma atividade 
espontânea nas crianças, isso não significa 
que o professor/educador não necessite ter 
uma atividade sobre ela, inclusive uma atitude 
de observação e de intervenção quando for 
o caso. Sua atitude não passará apenas por 
deixar as crianças brincarem, mas sobretudo, 
ajudar as crianças nesse ato e compartilhar 
com elas ou até mesmo por ensiná-las a brincar 
(LIMA, 2006). 
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A baixa e pouca qualidade da educação 
infantil atual podem estar relacionadas à 
oposição estabelecida por algumas pessoas 
entre o brincar livre e o brincar dirigido, sendo 
que o ideal seria desconstruir essa ideia e 
pensar a criança na sua totalidade, pois para 
ela, não existe essa dualidade. Brincar é brincar. 
e ponto. De acordo com Kishimoto (2010), a 
criança utiliza sua subjetividade aproveitando a 
liberdade que tem para escolher um brinquedo 
para brincar e a mediação de um adulto ou 
de outra para aprender novas brincadeiras; ou 
novas formas de brincar a mesma brincadeira. 

Diferentemente do que alguns podem pensar, 
a criança não nasce sabendo brincar; ela 
precisa aprender como se faz isso, justamente 
interagindo com outras crianças e com os 
adultos. Ela descobre, na manipulação de 
objetos e brinquedos, algumas formas de uso 
desses recursos. Observando outras crianças 
e a intervenção da professora, ela acaba 
aprendendo outras brincadeiras e suas devidas 
regras (KISHIMOTO, 2010). E depois que 
aprende, ela pode reproduzir e recriar novas 
formas de brincar, o que garante a propagação 
da cultura lúdica. 

Ainda em Kishimoto (2010), é impossível 
para qualquer instituição educacional criar 
um projeto político-pedagógico sem conhecer 
as crianças que ingressarão nela. Cabe aos 
profissionais que atuam a responsabilidade 
de oferecer aos alunos brinquedos seguros, 
adequados à faixa etária de cada turma 
e substituí-los quando quebrarem ou não 
despertarem mais o interesse das crianças. A 
autora lembra que, “para adquirir brinquedos, 
é fundamental selecionar aqueles com o selo 
de INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), 
que já foram testados em sua qualidade com 
critérios apropriados Às crianças” (KISHIMOTO, 
2010). 

A escolha dos brinquedos envolve certas 
características imprescindíveis, a saber, 
devem ser duráveis, atraentes e apropriados a 
diversos usos; garantir segurança e ampliar as 
oportunidades do brincar; atender à diversidade 
racial, não induzir a preconceitos de gênero, 
classe social e etnia; não estimular a violência 

e também incluir a diversidade de materiais 
e tipos-brinquedos tecnológicos, artesanais, 
industrializados e produzidos pelas crianças, 
pais e professores (KISHIMOTO, 2010).

Dessa maneira, conforme Kishimoto (2010) 
deve-se considerar:

Tamanho: o brinquedo, em suas partes e no 
toda precisa ser duas vezes maior e mais largo 
do que a mão fechada da criança (punho);

Durabilidade: o brinquedo, não pode se 
quebrar com facilidade-vidros e garrafas 
plásticas são os mais perigosos;

Cordas e Cordões: esses dispositivos 
podem enroscar-se no pescoço da criança; 

Bordas Cortantes Ou Pontas: brinquedos 
com essas características devem ser 
eliminados; 

Não-Tóxicos: brinquedos com tintas ou 
materiais tóxicos devem ser eliminados; 

Não-Inflamáveis: é preciso assegurar-se de 
que o brinquedo não pega fogo;  

Lavável, feito com materiais que podem 
ser limpos: essa recomendação se aplica 
especialmente às bonecas e brinquedos 
estofados; 

Divertido: é importante assegurar que 
o brinquedo seja atraente e interessante 
(KISHIMOTO, 2010).

Diante dessas considerações, fica evidente 
que as crianças precisam brincar na escola, 
e devem estar sempre acompanhadas de 
adultos responsáveis a fim de que possam 
usufruir desses momentos com o máximo 
de segurança e diversão. Porém, novamente 
ressalta-se a importância de se pensar na 
interação como fator determinante para o 
brincar lúdico. Kishimoto (2010) alerta que 
é preciso haver interação não só entre as 
crianças, mas também de crianças com os 
professores, com a família, com o ambiente 
físico onde elas estão inseridas e, claro, com o 
próprio brinquedo/brincadeira/jogo ao qual se 
dedicam com tanto entusiasmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da presente pesquisa foi possível compreender e constatar que o brinquedo tem feito 
parte da rotina das crianças há muitas décadas e que toda criança precisa brincar; indepen-
dentemente de condições sociais, financeiras cognitivas, etc. Brincar, para toda criança, é coisa 
muito séria. 

O brinquedo em si, tem função definitivamente relevante no universo infantil, assumindo formas 
e papéis definidos pelas crianças, de acordo com sua vontade e necessidade. A questão da 
ludicidade, entre outras justificativas, reside justamente ai, quando um cabo de vassoura passa a 
ser um cavalo, ou seja, assume a forma de um cavalo real. No momento em que a criança utiliza 
toda a sua capacidade imaginativa para fantasiar coisas que a priori não existem (mas que para 
ela existem claramente) é que o lúdico se manifesta em toda a sua intensidade.
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RESUMO: Ao desenvolver o presente trabalho nos deparamos com diversas inquietações 
que nos inclinam a buscar elementos que sanasse os sentimentos de curiosidade presen-
tes. Entendemos que a educação infantil representa um ramo dos estudos do desenvolvi-
mento que tem como fulcro as potencialidades humanas. Para alcançarmos êxito em nosso 
trabalho fizemos uma pesquisa em diversas áreas para que com uma visão multifacetada 
pudéssemos refletir em diversos ângulos afinando a percepção e ampliando o lócus inves-
tigativo. Definimos como meta analisar a estrutura do conhecimento tendo como impulso 
o desenho infantil e o desenvolvimento do aprendizado por meio de estudos da arte, entre-
tanto não nos limitamos em fechar o campo em torno de análises de obras, mas da repre-
sentação que as manifestações artísticas podem trazer para o desenvolvimento do cérebro. 
Esperamos que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do tema.

Palavras-chaves: Criança; Arte; Desenvolvimento; Desenho.

DESENHO INFANTIL E ELEMENTOS 
EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO
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INTRODUÇÃO

Muitos estudos mostram que as habilidades espaciais são muito importantes para o sucesso 
acadêmico, ao contrário do que muitos professores elementares pensavam. Eles sugerem 
que o raciocínio espacial e geométrico desempenha um papel importante nas habilidades 

de resolução de problemas, aprendizagem de ambiente e compreensão de texto, cujo raciocínio es-
pacial profundo melhora a qualidade do trabalho infantil quando eles estão começando a fazer esbo-
ços, e o aprendizado no jardim de infância é um importante preditor de sucesso em leitura e escrita.

Outra descoberta importante é que as habilidades gráficas das crianças na primeira infân-
cia - no jardim de infância – são os melhores indicadores do sucesso escolar, independen-
temente do gênero e do status socioeconômico da criança. O raciocínio geométrico e es-
pacial promove o desenvolvimento de competências digitais (compreender a quantidade, 
identificação digital de contagem, valor lugar) e conceitos de aritmética e habilidades corre-
latas. As crianças aprendem primeiro a reconhecer formas geométricas usando sua memó-
ria visual e espacial. Então, gradualmente, eles aprendem a reconhecê-los de acordo com 
suas propriedades e o número de lados, ângulos, círculos, cores e vértices que possuem.

O raciocínio artístico, geométrico e espacial é uma maneira de começar a aprender ha-
bilidades de raciocínio mais avançadas. Há uma forte correlação entre conhecimentos 
competências e habilidades de resolução de problemas, raciocínio proporcional a apli-
cação de conhecimentos, conceitos e propriedades de acordo com o julgamento, e geren-
ciamento e processamento dos meios de ambientação. O desenho infantil na aprendiza-
gem também pode contribuir para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas. 

No jardim de infância e na pré-escola, que lugar deve ocupar o conteúdo espacial e geométrico?   
Professores experientes sempre podem desenvolver padrões (expectativas) do currículo equiva-
lentes, mas a partir do exposto parece que o desenho e o raciocínio espacial merecem muito 
mais profundidade na pré-escola e jardim de infância. Crianças de três a seis anos, a instrução 
em artes deve se concentrar no senso crítico – em desenvolvimento paulatino – e no espaço. 
Seja por meio de instrução explícita ou por meio de experiências e atividades de aprendizagem 
cuidadosamente planejadas baseadas em jogos, o estudo das artes incentiva os professores 
a se concentrarem no censo educacional e nas operações do currículo de outras disciplinas.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

A arte desempenha um papel mais importante 
do que acreditamos na educação das crianças. 
Além de estimular o aprendizado de outras 
disciplinas, como leitura ou matemática, 
pintura, desenho ou modelagem são atividades 
essenciais para o desenvolvimento da percepção, 
habilidades motoras finas ou interação social. 
Os ensinamentos artísticos, infelizmente 
relegados a segundo plano por muitas famílias 
e escolas de nosso país, estão longe de ser 
um luxo supérfluo na educação das crianças. 
Várias investigações mostraram que a arte 
desempenha um papel essencial, não apenas 
no desenvolvimento das crianças, mas também 
na aprendizagem da leitura, escrita e cálculo.

Pintar, desenhar, tocar um instrumento 
musical, modelar, cantar, etc., são atividades 
básicas para o desenvolvimento biológico, 
educacional e emocional das crianças. Mas 
eles também são uma necessidade espiritual. 
Através deles, eles aprendem a explorar 
o ambiente que os rodeia, eles se tornam 
conscientes de si mesmos e dos outros. Sua 
contribuição pode ser agrupada nas seguintes 
áreas, tais como, desenvolvimento pessoal: as 
atividades artísticas oferecem oportunidades 
para expressar a criatividade, descobrir a si 
mesmo, aumentar a autoestima e o conceito de 
si mesmo. Cada obra de arte gera na criança que 
cria a sensação de ter alcançado uma conquista.

O desenvolvimento social é aprimorado 
à medida que a criança aprende a cooperar 
em um trabalho artístico feito em grupo. As 
crianças estão conscientes de sua contribuição 
pessoal para o trabalho coletivo e também 
adquirem o sentimento de pertencer a um 
grupo. O desenvolvimento físico: os menores 
músculos, coordenação mão-olho, lateralidade 
e senso de ritmo são desenvolvidos graças 
às várias formas de expressão artística, bem 
como o desenvolvimento da linguagem: a arte 
é uma forma de expressão que não se baseia 
exclusivamente na capacidade verbal, no 
entanto, a linguagem e o vocabulário das crianças 
experimentam um enorme desenvolvimento 

quando as crianças falam sobre seu trabalho. 
Além disso, o desenho contribui para o 
desenvolvimento da escrita nos pequenos.

O Desenvolvimento cognitivo: os benefícios 
da arte podem ser sentidos especialmente em 
áreas como representação simbólica, relações 
espaciais, números e quantidades, ordem, 
séries, classificações, etc. Além da criação e 
expressão artística em si, há outra atividade 
com a qual os adultos podem ajudar as 
crianças a abordar a arte e chegar a entendê-la. 

[...] o desenho é uma linguagem gráfica que 
surge tendo por base a linguagem verbal. Neste 
sentido, os esquemas que caracterizam os primeiros 
desenhos infantis lembram conceitos verbais que 
comunicam somente os aspectos essenciais dos 
objetos. Esses fatos nos fornecem os elementos 
para passarmos a interpretar o desenho das crianças 
como um estágio preliminar do desenvolvimento 

da linguagem escrita (VYGOTSKY, 1988, p. 127).

Quando criam o seu próprio trabalho, as 
crianças exploram o mundo que as rodeia, 
mas também podem descobri-las nas obras 
dos outros ou na própria natureza, que pode 
abrir o caminho para que eles possam apreciar 
a arte como parte de suas vidas. Muito poucas 
pessoas continuam fazendo arte quando deixa 
de ser criança, mas o amor pela arte é uma 
conquista e um prazer que dura à vida inteira. 

Educar os sentimentos, as emoções, não significa 
reprimi-los para que se mostrem apenas naqueles 
(poucos) momentos em que nosso “mundo de 
negócios” lhes permite. Antes, significa estimulá-los a se 
expressar, a vibrar diante de Símbolos que lhes sejam 
significativos. Conhecer as próprias emoções e ver nelas 
os fundamentos de nosso próprio “eu” é a tarefa básica 
que toda escola deveria propor, se elas não estivessem 
voltadas somente para a preparação de mão de obra 
para a sociedade (DUARTE JÚNIOR, 2012, p. 67).

Comentar com uma criança uma pintura, 
escultura ou fachada barroca pode parecer 
pretensioso e até pedante. No entanto, 
ninguém, como crianças, cujos sentidos e 
percepção são tão abertos e acostumados a 
investigar o que os rodeia, tem uma melhor 
disposição para isso. A troca de opiniões 
sobre o que vemos nos museus, nas ruas ou 
na própria natureza é uma maneira simples de 
a criança adquirir uma base de conhecimento 
incipiente para desenvolver um futuro. 
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É necessário garantir que a criança se 
sinta confortável e segura ao expressar suas 
opiniões sobre o trabalho, já que com eles 
estará revelando algo muito pessoal, ao 
se familiarizar a criança com os museus e 
galerias de arte de sua cidade ou perto de 
sua casa faz-se articular instâncias viscerais 
do desenvolvimento. Ao ajudar a coletar 
reproduções e ilustrações de obras de arte – 
eles podem ser cortados de revistas, folhetos 
ou das seções de arte dos jornais – se inicia 
a jornada pela busca das manifestações.

Elemento capaz de proporcionar a livre expressão e a 
criatividade, o desenho se faz presente na escola como 
exercício de coordenação motora ou treino de habilidades 
manuais, como ilustração ou apoio para a compreensão 
de determinados conteúdos ou, ainda, como recurso 
para a mera ocupação do tempo quando a programação 

do dia já foi cumprida (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 145).

Observar a arte na própria natureza, construir 
diálogos com a criança as mudanças na luz, 
ao longo do dia ou em diferentes estações 
do ano, e seu efeito nos objetos que vemos. 
Você também pode alterar impressões 
sobre as formas, cores e texturas de plantas, 
árvores ou pedras. As crianças nascem 
observadoras e, se forem ajudadas a pensar 
sobre o que veem de uma perspectiva 
estética, não apenas aprenderão a valorizar a 
arte, mas também a natureza que as inspira.

ARTE, DESENHO E A EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NO CONTEXTO 
PEDAGÓGICO

O cuidado na primeira infância estabelece as 
bases para o desenvolvimento humano e ajuda a 
equalizar as oportunidades de desenvolvimento 
para todos, desde o nascimento, primeira 
infância, no que tange educação e integralidade. 

Nos primeiros anos de vida, o atendimento 
oportuno e relevante tem grande impacto. 
Vários estudos mostraram que as interações 
que as crianças estabelecem com mãe, pai, 
irmãos, avós e outros adultos responsáveis   
têm consequências fundamentais para o 
desenvolvimento do cérebro. Mas também essas 
experiências educacionais devem envolver 
outros fatores, como saúde, cuidado e boa 

nutrição, como complementos essenciais para 
alcançar um desenvolvimento infantil adequado.

Quando essas condições são satisfeitas, 
os efeitos são decisivos para o presente 
desenvolvimento e para o futuro. As 
crianças que recebem cuidados adequados 
durante a primeira infância aumentam suas 
oportunidades de ingressar na educação 
formal a tempo, realizam com mais sucesso 
ao longo de seus estudos, melhoram seu 
acesso ao ensino superior e, finalmente, 
têm mais capacidade de desempenhar 
com competência em sua vida profissional, 
melhorando assim suas possibilidades 
econômicas e, portanto, a qualidade de 
vida de sua família e de sua comunidade.

Ora a arte se constitui num estímulo permanente 
para que nossa imaginação flutue e crie mundos 
possíveis, novas possibilidades de ser e sentir-se. 
Pela arte a imaginação é convidada a atuar, rompendo 
o estreito espaço que o cotidiano lhe reserva. A 
imaginação é algo proibido em nossa civilização 
racionalista, que pretendeu bani-la do próprio campo 
das ciências, por ver nela uma fonte de erros no 
processo de conhecimento da “realidade”. Devemos 
nos adaptar às “coisas como são”, à “realidade” da 
vida, sem perdermos o nosso tempo com sonhos e 

visões utópicas (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.67-68).

Além disso, a atenção à primeira infância 
afeta diretamente a família, principalmente as 
mulheres. Quando as mães estão em boas 
condições físicas, nutricionais e emocionais 
durante a gravidez, as taxas de mulheres e 
crianças que morrem durante o nascimento 
diminuem, as taxas de peso ao nascer aumentam 
e as condições para o bom desenvolvimento 
cerebral de crianças. O quadro acima aumenta 
as chances de sobrevivência nos primeiros 
anos de vida e tem efeitos diretos sobre o seu 
desenvolvimento (DUARTE JÚNIOR, 2012). 
Por outro lado, os programas de atenção 
à primeira infância facilitam a inserção das 
mulheres no mercado de trabalho, situação 
que melhora a renda do núcleo familiar e 
equaciona oportunidades de desenvolvimento 
a partir de uma perspectiva de gênero.

Um novo olhar sobre o desenvolvimento da 
criança envolve conceber como um processo 
não linear abrangente social, emocional 
cognitiva, contínuo e, como resultado das 
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experiências do corpo, e começam a interagir 
com o mundo ao seu redor. O desenvolvimento 
infantil não começa em um ponto zero, nem 
termina em um estágio posterior. Há sempre 
condições prévias a partir das quais a 
criança constrói o conhecimento, tornando o 
seu desenvolvimento um processo contínuo 
ao longo da vida. Essas pré-condições 
estão reorganizando experiências que 
transformam a maneira como elas veem o 
mundo e abrem novos horizontes para o seu 
desenvolvimento (DUARTE JÚNIOR, 2012).

Quando as crianças interagem com o ambiente 
que as rodeia, vivem experiências através das 
quais mobilizam habilidades e conhecimentos 
que lhes permitem “fazer”, depois “saber fazer”, 
até chegarem a “poder fazer”. Essa mobilização 
de recursos (cognitivo, afetivo, físico e social) 
é denominada competência e é adquirida para 
enfrentar processos cada vez mais complexos 
em relação ao seu desenvolvimento e contexto 
(FONTANA; CRUZ, 1997). As habilidades 
adquiridas na primeira infância permitem que 
as crianças tenham um conhecimento de 
si mesmas, de seu ambiente físico e social, 
estabelecendo a base para o aprendizado 
posterior e o enriquecimento pessoal e social.

Independentemente do contexto em 
que vivem, todas as crianças adquirem 
progressivamente habilidades que as ajudam a 
transformar sua relação com o meio ambiente. 
É aí que eles encontram as possibilidades de 
desenvolvê-los e é a partir daí que os utilizam 
e os consolidam. Essas possibilidades são 
maiores na medida em que são desenvolvidas 
em espaços desafiadores e ricos em interação, 
consigo mesmas, com os outros e com o 
meio ambiente. Esses espaços são evidentes 
em uma educação inicial de qualidade. A 
educação inicial é um processo permanente e 
contínuo de interação e qualidade de relações 
sociais, pertinentes e oportunas, que permitem 
que as crianças melhorem suas habilidades e 
desenvolvam aquelas baseadas em seu pleno 
desenvolvimento como sujeitos de direitos.

Ao indivíduo criativo torna-se possível dar forma 
aos fenômenos, porque ele parte de uma coerência 
interior que absorve os múltiplos aspectos da realidade 
externa e interna, os contém e os compreende 

coerentemente, e os ordena em novas realidades 
significativas para o indivíduo (FAYGA, 1977 pg.132).

A partir desta perspectiva, todos os atores 
responsáveis   pela educação na primeira infância 
(pais, cuidadores, professores e agentes 
especializados no campo do desenvolvimento 
da criança) para fazer um acompanhamento 
com a intenção, relevante e oportuno é 
convidado a com base nos interesses, 
características e capacidades das crianças. Este 
acompanhamento implica liderar uma mudança 
cultural que promove práticas pedagógicas 
baseadas nas linguagens expressivas de 
crianças, como jogos, arte e literatura.

Nesse contexto, o ponto de partida fundamental 
da educação inicial é o reconhecimento do 
potencial e das capacidades das crianças. 
Para isso, os agentes educacionais têm uma 
ferramenta muito valiosa: a observação. Através 
dele, eles irão reconhecer as competências 
e habilidades de crianças para enfrentar e 
descobrir o mundo ao seu redor, o que lhes 
permite interagir com eles de forma diferente e 
orientar atividades educacionais para promover 
o desenvolvimento de suas habilidades. Nesse 
sentido, levando em conta que o desenvolvimento 
das crianças não é linear ou estático, a 
observação e o monitoramento permanente 
de suas ações cotidianas é uma prioridade.

Partindo deste reconhecimento dos agentes 
educativos propõe-se a gerar “espaços 
educativos significativos”, definidos como 
ambientes de aprendizagem estruturada, 
desafiador e geração de múltiplas experiências, 
que favorecem as crianças a construir novos 
conhecimentos e fortalecer as habilidades 
necessárias para lidar as crescentes demandas 
do meio ambiente. Nesse sentido, é importante 
entender que os espaços institucionalizados 
não são os únicos cenários de desenvolvimento 
da primeira infância. Devemos recuperar 
para eles o cotidiano em contextos familiares 
e comunitários, pois eles aprimoram o 
desenvolvimento de suas habilidades. 

Política educacional para a Primeira Infância 
no âmbito de uma Atenção Integral reconhece 
que qualquer contexto (rural ou urbana) 
permite experiências ricas e variadas para 
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as crianças e que, independentemente do 
social, econômico e cultural, que é possível 
para identificar, resgatar e aproveitar os 
ambientes favoráveis   ao seu desenvolvimento. 

ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As artes formam uma linguagem que se 
move através de diferentes elementos, como 
movimento, um gesto, a palavra, a imagem ou 
a luz, entre outros, que nos permite expressar. E 
eles têm como particularidade: a criatividade é 
sempre implícita. Nesse sentido, é um modo de 
vida, de ser integral, e quando as crianças têm 
contato com a arte desde cedo, os benefícios 
são múltiplos. Pelo contrário, isso não implica 
que as crianças se tornem artistas, cantores 
ou dançarinos, mas que experimentem várias 
atividades que lhes permitam ser sensíveis e 
crescer como pessoas (MELO; TOSTA, 2008).

Fazer arte é dar consciência às emoções, 
sentimentos e todos os conflitos que os seres 
humanos têm dentro; É um sistema completo 
que é trabalhado desde tenra idade. É assim que 
a arte é mais do que um talento, é um processo 
de conscientização da vida (MELO; TOSTA, 
2008). Portanto, é aconselhável sensibilizar 
as crianças para o mundo tornando-as mais 
sensíveis, as crianças se tornam seres humanos 
melhores. Isso permite que a criança se 
conheça tanto que pode dizer o que mais gosta.

A arte é uma boa estratégia para a educação 
em todas as áreas. Na primeira infância, 
promove o pensamento criativo, reflexivo e 
crítico. É uma ferramenta de aprendizagem que 
incentiva a criação e a inovação. As atividades 
artísticas fazem a criança manter sua atenção e, 
ao mesmo tempo, ter a capacidade de manter 
os esforços sustentados ao longo do tempo. 
Mas, além de estimular suas habilidades 
intelectuais, a arte é uma forma de comunicação 
entre pais e filhos. Através da pintura, desenho, 
brincando com argila ou até mesmo dançando, 
os pais podem aprender o que preocupa seus 
filhos, porque muitos deles reclamam que na 
pré-escola não falam com eles e respondem 
a tudo em monossílabos. Então eles ficam 
sem saber como foi na escola ou o que eles 

comeram no almoço (MELO; TOSTA, 2008). 
Mas se eles entrarem em um jogo de 

interação, confiança e diversão, a criança 
perceberá, através dessas expressões, o que 
eles querem descobrir sobre seus filhos. A 
prática de qualquer arte aumenta a capacidade 
de expressão, em comparação com os 
pequenos que se limitam ao trabalho escolar. 
Por exemplo, uma criança pode começar a 
colocar seus pensamentos no papel e depois 
verbalizá-los, isto é, compartilhá-los com 
seu ambiente. Até mesmo aumentando sua 
autoestima e confiança. A arte estimula todos 
os sentidos, o faz pensar em cada parte do 
corpo, porque, por exemplo, se for necessário 
fazer uma roda de pintura, pode tentar com os 
pés. Além disso, está estimulando a visão. Faz-
se uma máscara com sobras de café da manhã, 
então também usa o cheiro. A arte pode ser 
feita de mil maneiras, cada criança interpreta a 
sua maneira. Arte é tentar ter metas e alcançá-
las, que elas entendam que é bom tentar.

PROFESSORES E AS ABORDAGENS 
NAS ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As abordagens que os professores têm 
em relação à sua prática profissional são 
profundamente significativas e determinantes, 
pois nos dão uma compreensão das formas 
pelas quais as estratégias de ensino estão 
vinculadas à produção artística na infância. Esta 
orientação constitui um lugar reflexivo sobre como 
diferentes esquemas de ação e conhecimento 
sobre as Artes Visuais que são dadas na escola 
e podem ser elaboradas (MÈREDIEU, 2004).

Para entender melhor como as Artes Visuais 
operam no contexto escolar na educação 
infantil, é necessário considerar que existem 
diferentes formas de gerar conhecimento 
a partir de seu ensino e aprendizado. Se 
levarmos em conta que existem diferentes 
modelos de ensino, consideramos que estas 
são uma visão ampla das estratégias dadas na 
tarefa de ensino. Um modelo é apenas uma 
descrição de um ambiente de aprendizagem. 

Se é verdade que um modelo de ensino pode 
ter diferentes conteúdos a serem abordados, 
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fica mais claro apontar que a maneira 
pela qual esses modelos se desdobram é 
fortemente determinada pelas abordagens 
de ensino que esses mesmos modelos 
assumem. Essas abordagens são a maneira 
específica de entender (MÈREDIEU, 2004).

Os pontos de vista sobre a educação artística 
na infância que especialmente ocorreram nas 
últimas décadas tornaram-se a densidade mais 
discursiva, que é um suporte potencial de gerar 
abordagens relevantes ligados à consistência 
conceitual dada pelas abordagens em Artes 
Visuais. Este aprofundamento é gerado tendo 
em conta o pensamento filosófico emergente, 
intra e transcultural, bem como expor as 
questões contingentes que fazem parte de 
um potencial imaginário coletivo localizado na 
educação, tanto inter concepções primárias 
e secundárias. Por exemplo, a condição 
humana e a experiência parecem determinar 
novas questões em relação às preocupações 
(MÈREDIEU, 2004) que podem surgir no campo 
da educação. Essas abordagens permitiram 
questionar o conceito de conhecimento 
totalizante utilizado desde a modernidade, que via 
na universalidade, racionalidade e onipresença 
do sujeito conhecedor dos mecanismos 
privilegiados de acesso e compreensão do real. 

Essa mudança, que ocorre principalmente 
quando o pensamento qualitativo abre o 
campo de possibilidades para fenômenos 
mais heterogêneos, tem impacto direto na 
produção artística. A diversidade neste 
desenvolvimento localizado na imagem 
sugere alguns fenômenos e obras produtoras 
que se movem em diferentes registros, 
explicando a partir deles a complexidade 
da experiência estética contemporânea.

No entanto, a possibilidade de entrar m 
pensar que o complexo tem seus próprios 
riscos, especialmente quando significados 
não necessariamente apropriação rigorosa de 
certos esquemas cognitivos, necessário para 
a devida compreensão do significado inscrito 
em propostas artísticas contemporâneas. Em 
muitas ocasiões, geração de conhecimento 
inferior artística vem de uma aprendizagem 
deficiente, por esta razão, (JUNQUEIRA FILHO, 

2005) é fundamental para penetrar o significado 
expansivo de conceitos importantes que podem 
ser abordados, ensinando Artes na educação 
infantil, não considerá-los como conteúdos 
inamovíveis e fixos que podem resultar em 
esquemas mentais ou procedimentos técnicos 
superficiais ou ingênuos causa estagnação 
temporal e conceitual, mas em construções 
complexas, com desafios expressivos e 
analíticos no entendimento fazem com que 
as prerrogativas progressistas se expandam.

Por esta razão, tornou-se evidente a 
necessidade de levantar linhas de pensamento 
sobre a ação docente, os processos cognitivos 
envolvidos que estão ligados à experiência, 
sejam em seu significado – ou seus significados 
– implícitos ou explícitos, ou em suas relações 
inter e transdisciplinares. Esta é uma forma 
de incentivar a reflexão de futuros professores 
preparados para a educação infantil em termos 
de suas possíveis transferências de conteúdo, 
suas habilidades específicas ligadas à criação 
artística e, acima de tudo, sua compreensão 
da sensibilidade como um pensamento que 
vai além da análise racional e habilidade 
pensamento como uma gestão instrumental 
da representação (JUNQUEIRA FILHO, 2005). 

Isto implica uma tentativa de alcançar nos 
professores a compreensão de suas próprias 
concepções de arte, a geração de práticas de 
ensino que resgatam o pensamento complexo 
sobre a identificação de componentes formais, a 
geração de métodos de trabalho que proponham 
visões problematizantes da realidade e a 
promoção de estratégias de ensino para superar 
a visão da estética como uma adaptação 
formal ou simbólica à ordem estabelecida.

DESENVOLVIMENTO DISCIPLINAR E 
COGNITIVO DAS ARTES VISUAIS

A cognição acaba por ser um ponto 
focal de atenção para determinar em que 
medida as artes visuais contribuem para o 
desenvolvimento integral dos sujeitos. Grande 
parte do trabalho de pesquisadores em relação 
à área educacional tem utilizado algumas 
descrições dadas no campo psicológico para 
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poder estabelecer alguns pontos que permitem 
operar no entendimento do fenômeno da 
aprendizagem das artes visuais. Essa análise 
das condições em que a aprendizagem 
ocorre também considera que o modo de 
construir o conhecimento varia de acordo com 
a abordagem disciplinar (MOREIRA, 2009).

Considera-se para a argumentação desta 
abordagem, a relação entre as Artes Visuais 
e o desenvolvimento de formas específicas do 
desenvolvimento infantil, por um lado, por outro 
as ligações entre a disciplina artística e outras 
áreas do conhecimento na primeira infância. As 
ideias que servem de referência para articular a 
concepção dessa abordagem são as relações 
desenvolvimento das artes e do conhecimento, 
a integração das artes no currículo e o ensino 
de arte baseada em disciplinas e nas vivências 
(MOREIRA, 2009). Por outro lado, é importante 
destacar a Reconstrução disciplinar das artes.

Em relação às implicações educacionais, 
de alguns setores, argumenta-se que as artes 
têm pouco a ver com formas mais avançadas 
de cognição. Isto é especialmente verdadeiro 
quando no discurso falamos de algumas 
habilidades duros e moles, o que significa, na 
linguagem, uma visão que promove uma certa 
hierarquia de complexidade, como se as formas 
objetivas de construção do conhecimento tinha 
uma racionalidade superior à interpretação 
ou criação de estímulos sensoriais 
mediatos ou imediatos (MOREIRA, 2009). 

Esse viés deve-se a uma simplificação que 
liga as artes visuais apenas aos sentimentos 
e elementos técnicos inscritos na produção 
visual, como se o pensamento racional 
fosse o patrimônio exclusivo das chamadas 
ciências duras. A abordagem descrita propõe 
a integração das artes visuais com outras 
disciplinas e é geralmente organizada de acordo 
com quatro ações específicas. Em primeiro 
lugar, a compreensão de um período histórico 
específico ou de uma cultura específica, levando 
em conta sua produção cultural e artística 
(MÈREDIEU, 2004). Em segundo lugar, os 
alunos identificam as semelhanças e diferenças 
entre as diferentes formas de expressão 
artística visual. Em terceiro lugar, a exploração 

e identificação de uma ideia fundamental 
que é investigada a partir de obras de arte, 
considerando assuntos de natureza diversa. 

Finalmente, a resolução de certos desafios 
específicos para que os alunos possam 
abordar diferentes disciplinas, incluindo as 
artes. A compreensão de um período histórico 
específico ou de uma cultura específica, levando 
em conta sua produção cultural e artística. 

No aprendizado escolar, a arte pode gerar 
formas complexas de pensar. Por exemplo, 
quando os alunos são solicitados a formalizar, 
através de seus próprios conceitos, os objetivos 
em relação à forma artística que desejam gerar. 
Esta ação convida-os a estabelecer dentro da 
linguagem as expectativas que os movem e que 
são traduzidos no quadro da representação 
visual pessoal ou coletiva. A contemplação 
dos aspectos visuais por meio da percepção 
sensorial, bem como a reflexão gerada a partir 
dessa visão, permitiria ao aluno estabelecer 
uma perspectiva metacognitiva de seus 
processos expressivos. Isto na medida em que 
podem identificar, com a mediação de diversas 
estratégias do professor, os pontos sobre os 
quais se baseia sua proposta de trabalho artístico.

Dentro deste quadro, você poderia pensar 
nas Artes Visuais como uma cognição 
complexa dependendo de suas linhas de 
produção ligadas a diferentes campos de 
conhecimento.  A pesquisa atual parece 
estar dando alguma luz sobre isso. Talvez 
pudéssemos afirmar que a produção visual 
dos alunos pode representar, antes de si, uma 
conexão verificável tanto através da percepção 
da imagem quanto através de uma identificação 
explícita dada na linguagem dos elos da 
representação artística com outras áreas do 
currículo. Seria essa possibilidade, de executar 
uma transferência cognitiva em diferentes 
áreas do conhecimento, o que reforçaria a 
certeza de que as artes visuais permitem 
aumentar a qualidade da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, nos acostumamos a um mundo onde as mudanças ocorrem com velocidade 
sem precedentes. Isso nos força a questionar a noção de nosso conhecimento em suas várias 
esferas. A teoria desenvolvida a partir da objetividade do quantitativo e, além disso, as ciências 
naturais com base no pensamento científico, incorporou outros conhecimentos, a construção de 
um pensamento crítico baseado em fenômenos incluindo o conceito de interpretação. É uma 
extensão do paradigma cognitivista, que posiciona a subjetividade em um lugar mais relevante. 
O conhecimento que é construído a partir da experiência e pensamento das Artes Visuais é 
configurado a partir do interpretativo e da práxis. Essa expansão é largamente inspirada nas pos-
síveis leituras da produção artística baseadas na interpretação hermenêutica. É essa mesma in-
terpretação que nos permite inserir um pensamento sobre o fenômeno estético como um evento 
que não é isolado ou restrito a formas sensíveis não condicionadas pela racionalidade. Trata-se 
mais de considerar o ensino das artes visuais como um conjunto de fenômenos que podem ser 
experimentados a partir de diferentes abordagens de pensamento e ação.

Esse tipo de problema alude a uma necessidade: encarar a realidade do mundo contempo-
râneo com clareza em relação aos pressupostos epistemológicos que constituem o quadro de 
referência da ação docente. Superando o binário de oposição entre conceitos levou a uma des-
construção que enfatiza a identificação dessas oposições, mas também procura apontar como 
seus componentes não são exclusivos, mas formam um conjunto que nos permite compreender 
o seu complexidade.

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

O princípio está relacionado com a inteligência artística, que deve ser promovida a partir da 
reflexão que ocorre como uma condição fundamental para a criação, professores de arte de-
vem ajudar seus alunos a se tornar mais inteligível a relação com todas as suas manifestações, 
incluindo a cultura popular. Essas conquistas entrega cognição sobre as artes e seu desenvolvi-
mento histórico, técnico e cultural, possui potenciais ferramentas que orientam o esclarecimento 
dos atributos estéticos das obras produzidas, ou seja, aqueles atributos que demonstram as 
características visuais sustentar elementos cognitivos extra- artística

À visualidade, a educação artística deve ajudar os alunos a aprender a criar e experimentar 
as características estéticas das imagens e a entender sua relação com a cultura da qual fazem 
parte. Os programas escolares devem considerar uma concepção do visual de forma integrada 
e, assim, observar a estética que considera as diferentes formas visuais que estão na cultura.

Os próprios estudantes para as artes tornam uma oportunidade para que sejam conscientes 
de sua própria individualidade, que pode contribuir para criar uma visão pessoal de desenvolver 
observando sutilezas de suas próprias obras. A experiência estética ocorreria, nesse contexto, 
na medida em que o sensível estivesse diretamente ligado a si mesmo.

Os programas de educação artística devem garantir que os alunos tenham experiências es-
téticas da vida cotidiana. Seu objetivo é resgatar, do mundo geral que os estudantes possuem 
o potencial de deleite e fonte de significado. Considera que a escola pode oferecer um quadro 
para contemplar o mundo com conceitos muito mais amplos e diversos.
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Cada uma das abordagens envolve uma perspectiva teórica potencialmente aplicável ao mun-
do educacional e, dentro dessa perspectiva, uma postura do que é esperado na formação artís-
tica visual de crianças e jovens. O que este texto quer enfatizar é a ausência de uma abordagem 
predominante para outro: a chave é a de considerar a sua aplicação em sala de aula, desde a 
sua coerência com os objetivos e conteúdos perseguidos, as características dos alunos que irão 
acessar a educação artística visual e as concepções subsequentes do fenômeno estético que 
ocorre a partir das ações realizadas em sala de aula.

Um professor flexível e consciente das diferentes aprendizagens que ocorrem na produção 
artística na escola saberá mover-se e transitar entre as diferentes abordagens de ensino das 
artes visuais, de modo a gerar uma compreensão profunda das artes e suas possibilidades 
expressivas, crítica e analítica. Trata-se de posicionar, em primeiro lugar, como facilitador de 
determinados conteúdos, provenientes de um modelo curricular que prescreve o que os alunos 
devem aprender. Em segundo lugar, trata-se também de o professor ser capaz de deslocar-se 
em relação às suas próprias inclinações metodológicas, seus preconceitos em relação ao que 
ele considera uma experiência válida para produções artísticas particulares, e que, em suma. Ser 
capaz de entender o que significa ensinar as artes visuais na esfera do desenho infantil. 

Talvez seja para saber que na transição de uma abordagem para outra desempenha um qua-
dro de referência que dá propósito, compreensão e significado à obra de arte, que por sua vez 
representa uma diversidade cultural em que os alunos estão imersos.a fim de dar à educação a 
abordagem, metodologia e didática mais adequadas aos contextos, necessidades e possibilida-
des de transformação que a arte pode trazer de uma perspectiva formativa e transformadora da 
experiência individual, social, escolar e comunitária. 
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a Pedagogia de Projetos e a Infor-
mática Educativa com perspectivas no trabalho educacional. A educação necessita acom-
panhar as transformações da sociedade, e algumas práticas necessitam de modificação, 
hoje o currículo da educação nos aponta a necessidade de se trabalhar com projetos em 
constante movimento, mas também nos aponta que a informática e suas tecnologias es-
tão presentes em nossa realidade, há grande necessidade de se considerar esses aspectos 
dentro da realidade educacional. Os professores necessitam fazer uma mediação interdis-
ciplinar entre a temática, para que o processo de ensino seja significativo e prazeroso, e em 
dinamismo com as transformações da sociedade. O trabalho foi desenvolvido dentro dos 
referenciais metodológicos, utilizando os procedimentos de pesquisas bibliográficas descri-
tivas, que levou a alcançar os objetivos e a confirmação da hipótese levantada para a ela-
boração do trabalho. A análise do artigo foi considerar que a pedagogia de projetos é um 
dos fundamentais meios para a introdução da informática educativa nas séries iniciais, pois 
é por meio dos projetos que se é propiciado aprendizagem significativa, envolvendo a in-
teração, construção em conjunto, interdisciplinaridade e experiências enriquecedoras de 
aprendizagem entre as práticas fora e dentro do contexto educacional. Nessa perspectiva, 
o aprendizado torna-se mais democrático, no qual se aprende com a participação, conside-
rando os conhecimentos prévios dos educandos, as decisões e os problemas, que podem 
ser resolvidos com interação entre professor e aluno, sendo que a pedagogia de projetos 
se distancia e abandona o caráter de ensino tradicional, para uma transformação da ação 
educativa e formação integral, desenvolvendo os aspectos cognitivos, sociais e das neces-
sidades de mudanças no formato de aprendizagem que estamos acostumados a vivenciar.

Palavras-chaves: Pedagogia;  Projetos; Informática Educativa;  Educação.

PEDAGOGIA DE PROJETOS: UM ESTUDO 
SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS 
NA ÁREA DA INFORMÁTICA EDUCATIVA 
NAS SÉRIES INICIAIS
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INTRODUÇÃO

A sociedade atual tem exigido cada vez mais que o indivíduo seja completo para 
sua atuação na sociedade e no mundo de trabalho, para que isso aconteça, 
ele necessita de uma formação que venha desde a primeira infância, assim ve-

mos que não só depende essa formação do contexto familiar, mas principalmente do con-
texto escolar. Diante dessas exigências e necessidades da sociedade, a escola sendo insti-
tuição educacional, possui papel importantíssimo, que é a promoção de uma educação 
considerando o educando em sua totalidade. Hoje os paradigmas sobre a educação, neces-
sitam ser repensados, para que assim as expectativas da sociedade atual sejam atendidas. 

Portanto, se faz necessário que a abordagem educativa seja repensada de uma nova forma, 
contemplando a aquisição dos conhecimentos, mas pensando na totalidade do indivíduo, essa 
abordagem necessita de uma formação integral favorecendo a autonomia, respeito, cooperação, 
responsabilidade e valores éticos necessários para viver na sociedade atual. Assim sendo, o pre-
sente artigo, nos apresenta a importância do trabalho educacional por projetos, como instrumento 
para a diversificação da educação, de forma dinâmica e prazerosa, implantando por meio dos pro-
jetos a informática, como eixo que norteia as práticas pedagógicas nas séries iniciais da educação. 

O trabalho por meio de projetos auxilia na formação integral dos alunos, pois cria va-
riadas oportunidades de aprendizagem, contribuindo para reflexões de um olhar que 
abrange o trabalho no ambiente escolar, incentivando a construção da democracia en-
tre educandos e educadores. Neste artigo, apresentarei a importância sobre como os 
projetos podem auxiliar no trabalho da introdução da informática educativa no contex-
to escolar, buscando a formação contínua dos envolvidos e dinamismo na educação. 

Essa proposta de implementação da informática educativa por meio dos projetos, au-
xilia de forma completamente positiva o educando a produzir seus conhecimentos ex-
pressar e suas capacidades. O trabalho por projetos trata então, de um novo recur-
so pedagógico no ambiente educacional, e ele é extremamente importante e necessário 
para uma educação significativa e transformadora, tão indispensável nos tempos atuais. 

O artigo está dividido em três capítulos, o primeiro capítulo nos apresenta como a implementação 
dos projetos na área da informática educativa se institucionalizaram no Brasil. O segundo capítulo 
aborda a pedagogia de projetos, seus fundamentos para inserir a informática educacional como 
fonte de inovação para o trabalho do professor como mediador da aprendizagem nos dias atuais. 
Para finalizar, o terceiro capítulo conclui a pesquisa, apontando como os usos efetivos da informática 
educativa nos projetos educacionais auxiliam no processo de interdisciplinaridade na educação. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS 
NA ÁREA DA INFORMÁTICA 
EDUCATIVA, SEUS PAR METROS 
CURRICULARES E A PEDAGOGIA 
DE PROJETOS: PROJETOS 
QUE INSTITUCIONALIZAM A 
INFORMÁTICA EDUCATIVA NO 
BRASIL          
          
Hoje para o uso efetivo da informática 

educativa nas escolas, devemos pensar 
basicamente em como se dá seu uso com a 
implementação dos projetos que inserem em 
seu uso educacional. Em um sentido mais 
amplo, se faz necessário fazer uma análise de 
seus projetos e parâmetros curriculares, que 
regem seu desenvolvimento no decorrer dos 
anos.

          
Em 1983, foi criado o Projeto Educom- 

Educação com Computadores. Foi a primeira 
ação concreta e oficializada que levaram os 
computadores para as escolas públicas. Foram 
criados cinco centros piloto, responsáveis 
pelo desenvolvimento de pesquisa e pela 
disseminação do uso dos computadores no 
processo de ensino aprendizagem. Um ano 
depois após a criação do projeto, houve a 
oficialização dos centros de estudos Educom, 
que era composto por diversas instituições do 
Brasil. No ano de 1987, houve a elaboração do 
Programa de Ação Imediata em Informática na 
Educação, que teve como principais objetivos 
e ações a criação do projeto Formar, que visa 
à formação de recursos humanos, e o projeto 
Cied, que visou a implantação de centros de 
informática e educação, foi também elaborado 
nesse mesmo ano a Política de Informática 
na Educação entre 1987 a 1989 e, por fim foi 
estimulado a produção de softwares educativos. 

          
O Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO) é um programa de cunho 
educacional que foi criado em 9 de abril de 
1997, pela Portaria N.522/MEC, seu intuito é de 
promoção do uso pedagógico e educacional 
da informática na rede pública de ensino 

fundamental e médio. Esse Programa tem seu 
desenvolvimento pela Secretaria de Educação 
à Distância, por meio do Departamento de 
infra estrutura tecnológica, e tem parcerias 
com as Secretarias de Educação Estaduais e 
Municipais. O funcionamento do programa é de 
forma descentralizada, tem sua coordenação 
que é de responsabilidade federal e a 
operacionalização é conduzida pelos Estados 
e Municípios, cuja atribuição principal é a de 
introduzir o uso das tecnologias de informação 
e comunicação nas escolas da rede pública, 
além de articular as atividades desenvolvidas 
sob sua jurisdição, em especial as ações dos 
Núcleos de Tecnologia Educacional.

          
Um dos projetos de extrema importância é 

a Escola TRI-Legal, que consiste na criação 
de um ambiente virtual, seu objetivo é de uma 
simulação de escola virtual que se dá em três 
dimensões, os estudantes navegam em um 
ambiente, e poderão ter o acesso a diversos 
jogos, todos relacionados a instrumentos de 
educação. Esse projeto é desenvolvido em 
laboratório de informática na educação da Unifra 
sendo que um protótipo completo do ambiente já 
se encontra implementado e, atualmente, estão 
sendo desenvolvidos jogos educacionais para 
serem inseridos no mesmo. Inicialmente, esse 
ambiente foi criado para atender aos alunos do 
ensino fundamental, e sua estrutura também 
foi organizada de forma que representasse 
as disciplinas curriculares de aprendizagem. 
O esperado foi que os alunos enxergassem 
aquele ambiente como uma extensão da sala 
de aula, onde ali poderiam revisar os conteúdos 
aprendidos em sala de aula de forma mais 
dinâmica, com jogos instigantes e interativos. 
Vemos que esse projeto propôs também uma 
colaboração didática para o educador, vendo 
que esses jogos estão sendo identificados 
e desenvolvidos com o principal objetivo de 
encorajar a plena participação dos educandos 
em sua formação e em seus conhecimentos.

           
O Programa de qualificação em informática 

aplicada à informação (PROQUIAE), também 
teve grande destaque em seu desenvolvimento, 
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foi criado em Campinas no ano de 1999, e foi 
desenvolvido para a formação continuada, para 
que fossem capazes de articular uma nova ação 
pedagógica para o novo uso das tecnologias, 
com a exploração computacional em suas 
diversas teorias educacionais e interesses da 
própria comunidade atendida, dando de certa 
forma um acesso ao mundo digital para os 
docentes e consequentemente aos alunos. 
Esse projeto em sua aplicação trouxe resultados 
significativos em seu desenvolvimento como por 
exemplo a dinamização da comunicação vertical 
e horizontal na unidade escolar, garantindo 
novas possibilidades de empregabilidade para 
os professores e alunos e para a inclusão de 
ambos no mundo digital e desenvolvimento 
das práticas de pesquisas, sempre pensando 
em como se trabalhar interdisciplinarmente 
com os projetos, que visem a dinamização 
e melhora na frequência escolar e renove as 
prática de ensino e qualidade da educação, 
tendo um interesse de interagir com outras 
possibilidades que o ensino da informática 
oferece, e principalmente ter a consciência 
dos avanços da tecnologia para os setores de 
informação e comunicação na sociedade e na 
educação.

              
Como um dos principais projetos de 

informática aplicados à educação tem-se o 
Programa de Sociedade da Informação, que foi 
instituído pelo Decreto Presidencial nº 3.294, 
de 15 de dezembro de 1999, ele foi concebido 
a partir de um estudo conduzido pelo Conselho 
Nacional de Ciência e Tecnologia, e ele faz parte 
de um conjunto de projetos que compõem o 
Plano Plurianual 2000–2003, com um aporte 
de recursos previsto de R$ 3,4 bilhões, sendo 
coordenado pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia. O principal objetivo do programa 
foi o de interagir, coordenar e fomentar as 
ações para o uso de tecnologias, e que dessa 
forma, viesse a contribuir para a inclusão social 
de todos os brasileiros da sociedade de certo 
modo informatizada, como a execução do 
programa pressupõe o compartilhamento de 
responsabilidades entre os três setores: governo, 
iniciativa privada e sociedade civil, e para isso 

foi necessário criar linhas de pensamentos com 
objetivos para o desenvolvimento positivo do 
projeto como por exemplo, a universalização 
da formação e dos serviços para a cidadania, 
e promoção do acesso à internet, que buscou 
soluções alternadas com base em seus novos 
dispositivos de meios de comunicação e 
promoção de modelos de acesso coletivo ou 
compartilhado à Internet; e fomento a projetos 
que promovam a cidadania e a coesão social.

O Programa de Sociedade da Informação 
focou em instituir que a informática tivesse 
acesso em todos os âmbitos, e para isso teve 
um propósito com a Educação, que foi o apoio 
ao aprendizado, tanto na formação continuada, 
quanto no ensino a distância, através da 
capacitação dos professores, do aprendizado 
dos alunos, com a implantação das reformas 
curriculares visando o uso de tecnologias 
em atividades pedagógicas e educacionais, 
para todos os níveis da educação básica. Os 
conteúdos a serem trabalhados teriam em seus 
propósitos a formação da identidade cultural, 
com a promoção da geração de conteúdos e 
aplicações que enfatizem a identidade cultural 
brasileira e as matérias de relevância local e 
regional, cultural, histórica, e de informações 
em ciência e tecnologia, bem como a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento para geração 
de tecnologias com aplicação em projetos de 
relevância cultural. No Brasil há entidades que 
desenvolvem projetos de Internet na educação, 
pode-se citar o núcleo de pesquisa Escola do 
Futuro e o Kidlink, projeto internacional que está 
presente em mais de 100 países, no Brasil, o 
Kidlink está sediado na PUC-RJ.

E para finalizar a classe de projetos que 
se desenvolveram no Brasil em relação a 
informática educacional temos o Projeto 
Cidadão Conectado-Computadores para todos, 
esse projeto faz parte do Programa Brasileiro 
de Inclusão Digital do Governo Federal, teve 
seu início em 2003, vemos que é bem recente 
as políticas que abrangem o uso da informática, 
mas são de suma importância no ambiente 
educacional da atualidade, sua instalação foi 
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mais precisamente a partir do governo Lula, 
pensando no ensino de qualidade para todos 
e inclusão social através dos computadores. 
O projeto computador para todos tem como 
objetivo principal possibilitar a população que 
não tem acesso ao computador possa adquirir 
um equipamento de qualidade, com sistema 
operacional e aplicativos em software livre, que 
atendam ao máximo às demandas de usuários, 
além de permitir acesso à Internet.

Como principal premissa, o projeto faz com 
que o cidadão tenha o uso da informática em 
sua própria residência, permitindo que ele 
tenha acesso informatizado de forma simples, 
e que esse acesso seja consolidado na escola, 
que seria uma extensão de aprendizado. Como 
podemos observar no Ensino à distância, que 
é um modelo educacional, no qual professores 
e alunos estudam separados, de forma física 
ou temporalmente, e para essa comunicação 
faz-se necessária a utilização das tecnologias 
da informação. Essa modalidade de ensino 
permite o estudo e trabalho, sempre garantindo 
a permanência dos alunos em seus próprios 
ambientes, permitindo que o próprio alunos 
venha a ser ativo em sua própria transformação 
e construção do conhecimento, fazendo com 
que o processo de ensino e aprendizagem seja 
desenvolvido em um ambiente que se obtenha 
a teoria ligada à prática e as experiências com 
contato indireto, mas que também aperfeiçoe 
as práticas no desenvolvimento da educação 
à distância.

PEDAGOGIA DE PROJETOS: 
COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS 
PARA A INSERÇÃO DA INFORMÁTICA 
EDUCATIVA NAS SÉRIES INICIAIS: 
OS PROJETOS COMO FONTE DE 
PRÁTICAS INOVADORAS NA 
INFORMÁTICA EDUCACIONAL 
           
A pesquisa foi realizada por base bibliográfica 

e literária, com artigos, livros e teses, há 
uma reflexão e crítica sobre os Projetos e a 
área da Informática Educativa, e de acordo 
com o embasamento teórico utilizado para 

a elaboração da pesquisa, como os autores 
principais do artigo Hernández (1998), que nos 
explica que a pedagogia de projetos permite 
trabalhar de forma organizada e significativa 
as práticas inovadoras de educar, essas 
competências devem orientar as formações 
iniciais e contínuas, contribuindo assim para a 
luta contra o fracasso escolar e desenvolver a 
cidadania como prática reflexiva. A pedagogia 
de projetos nos mostra uma relação de uma 
visão diferente do que o currículo representa, 
ela é uma nova maneira de organizar o trabalho 
escolar. 

           
Caracterizando-se por uma forma diferente 

de abordar um determinado conhecimento 
ou tema na escola, os projetos permitem uma 
aproximação das experiências e identidade 
dos educandos, e também certo vínculo com 
os conteúdos escolares e com os saberes 
e conhecimentos que foram produzidos 
no contexto cultural e social. Sendo assim, 
a pedagogia de projetos ultrapassa os 
determinados limites dos conteúdos e áreas 
curriculares, que são trabalhados de forma 
tradicional nas escolas, uma vez que implica 
o desenvolvimento das atividades práticas, 
estratégias de pesquisa, e a busca do uso 
de diferentes informações, interpretações e 
representações. 

E a autora Leite (1996) nos aponta que 
um dos principais aspectos do trabalho com 
projetos é a permissão que ele transmite, para 
que o aluno possa desenvolver uma atitude 
reflexiva e ativa diante de seus conhecimentos e 
aprendizagens, na medida em que ele percebe 
a importância e o sentido do conhecimento 
significativo para sua vida e compreensão de 
mundo.

           
Não se pode compreender essa prática por 

projetos como uma simples atividade, ou um 
método, trabalhar por projetos é o oposto, pois 
o ensino aprendizagem é realizado mediante 
ao ato de projetar o desconhecido, dando 
total flexibilidade para reformular novas metas 
e novos percursos. Como explica Fernando 
Hernández(1998): 
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O trabalho com projetos assume um 
caráter para mudanças nas concepções de 
aprendizagem, esse trabalho deve ser visto 
como uma nova maneira de repensar qual 
realmente é a função da escola, como uma 
tradução do conhecimento escolar, é um meio 
de trabalhar de forma pertinente os processos 
de aprendizagem, promovendo então uma 
maneira significativa de se trabalhar, e também 
auxiliando a formação integral dos indivíduos 
envolvidos nesse processo, permeando 
diversas oportunidades para a aprendizagem, 
como uma proposta de renovação criativa de 
se trabalhar, fazendo então desse processo 
uma grande mudança na prática pedagógica, 
quebrando os paradigmas já estabelecidos pela 
educação tradicional, fazendo desse ensino 
uma participação efetiva dos alunos, para 
decidir, opinar e debater sobre seu processo 
de ensino com autonomia e compromisso 
social, e formando-os para a cidadania plena. 

O PROFESSOR COMO MEDIADOR NA 
PEDAGOGIA DE PROJETOS 

Partindo do pressuposto que o professor 
é o mediador desse processo, temos que 
pensar quais são os principais aspectos a 
serem refletidos, como por exemplo, como, por 
que, e o que se deve desenvolver a partir dos 
projetos, determinando assim as suas próprias 
ações pedagógicas e suas intencionalidades, 
garantindo assim, uma metodologia atual, com 
subsídios para uma proposta dinâmica, com 
criatividade e perspectiva da construção do 
conhecimento dos educandos.

Faz-se necessário pensar na pedagogia 
de projetos em uma relação voltada para 
o processo de ensino e aprendizagem, 
de maneira contextualizada, dinâmica e 
compartilhada e que possa envolver com 
efetividade a participação dos educadores e 
dos educandos, em um processo de troca de 
experiências, sendo assim, a aprendizagem 
torna-se prazerosa, pois tudo ocorre a partir dos 
interesses dos envolvidos e da realidade em 
que estão inseridos, ocasionando satisfação e 
motivação em aprender.

 
É de extrema importância considerar que 

o educando é o principal agente de seu 
desenvolvimento, e a maneira de assimilação 
do conhecimento é própria, mas sempre com 
a mediação e auxílio do professor, tendo 
como base que nessa perspectiva, a forma de 
aprender a partir da memorização e repetição 
já não é mais significativa e o aluno já não é 
visto como passivo, e sim como um construtor 
de sua aprendizagem, ele passar a ser ativo 
em seu desenvolvimento e suas experiências 
passam a ser envolvidas no processo de ensino 
aprendizagem. A autora Lúcia Leite (1996) nos 
explica que:

Os projetos de trabalho não são como uma 
metodologia, mas como uma concepção de 
ensino, uma maneira diferente de suscitar a 
compreensão dos alunos sobre os conhecimentos 
que circulam fora da escola e de ajudá-los a 
construir sua própria identidade A pedagogia de 
projetos é vista pelo seu caráter de potencializar 
a interdisciplinaridade. Isto de fato pode ocorrer, 
pois o trabalho com projetos permite romper 
com as fronteiras disciplinares, favorecendo o 
estabelecimento de elos entre as diferentes áreas 
de conhecimento numa situação contextualizada 
da aprendizagem (HERNÁNDEZ 1998, p.47).
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Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, 
tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo 
procedimentos para atingir determinados objetivos. 
Ensina-se não só pelas respostas dadas, mas 
principalmente pelas experiências proporcionadas 
pelo ambiente, pelos problemas criados, pela ação 
desencadeada (LEITE, 1996, p. 24).

A partir da afirmativa pode-se compreender 
que as concepções e conhecimentos prévios 
são analisados e levantados, e o educador 
irá problematizar e oferecer novos desafios 
para que os alunos possam avançar assim 
se dá a pedagogia de projetos, visando que 
a aprendizagem é um resultado que leva a 
grandes significados para a vida do aluno e 
meio social que vive. 

O trabalho a partir dos projetos contribui para 
a valorização do educando, e tem mostrado um 
dos melhores caminhos para a organização 
dos conteúdos a serem trabalhados na escola, 
pensando sempre nos problemas reais e das 
necessidades educacionais dos alunos e 
contemplando sua realidade. Trabalhar com 
projetos exige explorar e desenvolver quatro 
princípios ou etapas, que são essenciais 
nesse processo, a problematização, o 
desenvolvimento, a aplicação e avaliação, e 
durante o levantamento desses passos, é de 
suma importância a mediação do educador, 
no sentido da construção das atitudes dos 
alunos, cooperação e curiosidade, que são 
elementos diversificados e que estabelecem 
práticas de respeito às diferentes formas de 
aprender e adquirir o conhecimento, fazendo 
o aluno perceber a grande importância dele 
diante de seu próprio desenvolvimento, e 
de forma simultânea também possibilita ao 
professor repensar suas formas de trabalho 
e os verdadeiros significados do aprender e 
ensinar, reavaliando sua prática pedagógica, 
os conteúdos curriculares e seu processo de 
formação que ocorre principalmente durante 
esse percurso.

 
Diante de todas as transformações ocorridas 

na sociedade, temos que pensar, que as 
concepções educacionais e suas funções 

sociais, precisam ser repensadas e revistas, 
sempre lembrando que uma educação 
autoritária e de currículo fragmentado distância 
as transformações sociais em relação à vida 
dos alunos, onde ele é visto como dependente 
e não possuiu participação na construção 
do próprio conhecimento. Essas práticas e 
pensamentos precisam ser mudados e deve-
se considerar que há uma necessidade dos 
indivíduos serem autônomos frente a essa 
sociedade contemporânea. Segundo Rosa 
(1994):

Em meio à crise de identidade que a escola 
vem passando de acordo com sua função 
social, surgem novas concepções e reflexões 
de como desenvolver na escola um espaço 
educativo para a transformação na sociedade, 
visando recuperar uma educação social 
significativa com a prática, para enfim conciliar 
a aprendizagem escolar para uma formação 
integral. Trabalhar por projetos então contribui 
de maneira significativa para a educação 
atual, pois o trabalho por projetos envolve um 
processo de participação, noções de valor 
humano, construção, cooperação, respeito 
mútuo, tolerância, solidariedade, e o mais 
essencial que é a formação da cidadania tão 
necessária à sociedade.

No mundo contemporâneo a escola tem lugar 
importante, mas é necessário que mudem o seu 
paradigma e se submetam a uma renovação 
permanente em termos de redefinição de sua 
missão e busca constante de sua identidade. 
Que sejam capazes de fazer a autocrítica 
de suas práticas e deixem de ser escolas 
congeladas numa postura autoritária e, por vezes 
até terrorista, de provas, reprovação, repetência 
e submissão. Modelo tirânico de destruição da 
auto-estima, da curiosidade, da cooperação, 
do respeito mútuo, da responsabilidade, do 
compromisso, da autonomia, do bom caráter e 

da alegria de aprender (ROSA, 1994, p.86). 
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O USO EFETIVO DA INFORMÁTICA 
EDUCATIVA NOS PROJETOS 
EDUCACIONAIS: OS PROJETOS 
EDUCACIONAIS TRANSDISCIPLINAR 
POR MEIO DA INFORMÁTICA

A informática educativa deve ser considerada 
e inserida na categoria mais ampla do projeto 
educacional, seu uso efetivo deve estar em 
conjunto ao uso pedagógico e integrada ao 
contexto do que denomina normalmente os 
projetos educacionais.

 
O uso efetivo se dá através da integração 

dessa ferramenta pedagógica, promovendo 
uma forma de inter, multi e transdisciplinar no 
processo de aprendizagem, reconhecendo 
as atividades de descoberta e cooperação, 
propiciando atividades de pesquisa em mídias 
e na internet, fazendo uma diferenciação das 
linguagens existentes, construindo e mobilizando 
habilidades e competências de analisar a grande 
contribuição das ferramentas na informática 
nos projetos educacionais, pensando no papel 
do professor em executar o projeto que utilize 
essa ferramenta, reconhecer a informática 
como ferramenta para novas estratégias de 
aprendizagem, capaz de contribuir de forma 
significativa para o processo de construção 
do conhecimento, nas diversas áreas, dominar 
as funções básicas dos principais produtos de 
automação da informática, tais como sistemas 
operacionais, interfaces gráficas, editores de 
texto, planilhas de cálculo e aplicativos de 
apresentação. Todo esse processo possibilita 
que os alunos, decidam, opinam e construam 
autonomia e compromisso com o social, assim 
se dá a execução de um projeto, pensando 
na formação cultural dos cidadãos, como nos 
explica o autor Zabala (1998): 

Será necessário oportunizar situações em que os 
alunos participem cada vez mais intensamente na 
resolução das atividades e no processo de elaboração 
pessoal, em vez de se limitar a copiar e reproduzir 
automaticamente as instruções ou explicações dos 
professores. Por isso, hoje o aluno é convidado a 
buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, 
analisar, vivenciar o próprio processo de construção do 
conhecimento (ZABALLA, 1998, p.38).

 
Efetivar o uso da informática educativa nos 

projetos educacionais têm a necessidade de se 
desenvolver em algumas etapas, diagnóstico, 
capacitação dos docentes, conhecimento e 

pesquisa dos softwares, elaboração de projetos 
pedagógicos, acompanhamento pedagógico, 
avaliação do projeto e replanejamento. Os 
projetos devem partir das necessidades 
específicas do grupo escolar, e deve vincular-
se as etapas de sua elaboração, bem como, 
suas especificidades e objetivos a serem 
alcançados de acordo com o uso educacional 
da informática (ZABALLA, 1998, p.38).

 
Os professores então serão responsáveis 

pelo acompanhamento de todas as atividades 
do projeto, sendo os alunos os agentes de 
produção e protagonistas desse processo. 
Os projetos possuem temas, e podem ser 
compartilhados por meio de redes na internet, ou 
por núcleos de pesquisas na área da tecnologia 
educacional, as vantagens desse projeto 
compartilhado são: baixo custo financeiro, 
apoio pedagógico, trocas de experiências, além 
de ser uma forma de aprender e desenvolver 
os projetos educacionais de maneira dinâmica 
e significativa (ZABALLA, 1998, p.38).

A efetivação dos Projetos educacionais com 
a finalidade da informatização 

Para reformular ou implantar um projeto 
efetivo de informática na educação, pode-se 
optar por uma metodologia que abrange os 
passos: diagnóstico tecnológico da escola, 
do educador e do educando, plano de ação, 
capacitação dos docentes, conhecimento e 
pesquisa de softwares, elaboração do projeto 
pedagógico com o uso da informática na 
educação, implantação e avaliação do projeto 
e replanejamento ( TAJRA, 2012, p.97).

A partir do momento, será realizado um 
levantamento da situação atual da escola, e 
em qual estágio se encontram os agentes do 
projeto, pensando em de que forma utilizar a 
informática dentro de uma proposta pedagógica, 
bem como suas modalidades: informática como 
fim em si mesma, informática relacionada a 
softwares baseados em enfoques disciplinares 
ou integrar a utilização da informática em 
projetos multi, inter e transdisciplinares. O uso 
da informática como um fim está vinculado 
ao estudo das ferramentas disponíveis nos 
programas aplicativos, sem relação nenhuma 
com assuntos abordados na escola ( TAJRA, 
2012, p.97).

O uso da informática para apoio das disciplinas, 
em muitos casos, limita-se à utilização de 
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softwares educacionais de uma forma isolada, 
sem a existência da relação entre trabalhos e 
disciplinas. Já a informática para o apoio dos 
projetos educacionais, tem como enfoque as 
duas primeiras metas, aplicativos e softwares 
educacionais para a realização eficiente nos 
projetos educacionais, prevalecendo uma visão 
integrada para o desenvolvimento educacional, 
trabalhando de forma interdisciplinar e com os 
temas transversais. Como afirma a autora:

A importância da utilização dos projetos da tecnologia 
na área educacional é indiscutível como necessária, 
seja no sentido pedagógico, seja no sentido social. 
Não cabe mais à escola: preparar o aluno apenas 
de linguística e lógico-matemática, apresentar o 
conhecimento dividido em partes, fazer do professor 
o grande detentor de todo o conhecimento e valorizar 
apenas a memorização. Hoje, com o novo conceito de 
inteligência, em que podemos desenvolver as pessoas 
em suas diversas habilidades, o computador aparece 
num momento bastante oportuno, inclusive para facilitar 
o desenvolvimento dessas habilidades (TAJRA, 2012, 
p.97).

Se faz necessário, pensar na faixa etária 
para os objetivos do projeto, ressaltando a 
importância do levantamento de hipóteses e 
conhecimentos prévios dos alunos em relação 
ao tema abordado na aula, durante essa fase, 
os educadores podem se deparar com alunos 
que tem realmente conhecimentos tecnológicos 
muito superiores aos seus e, é importante 
ressaltar que muitas vezes se faz realmente 
necessária se aprofundar em um determinado 
conteúdo a ser estudado e passado aos alunos, 
pois com a infinidade de conteúdos torna-
se quase impossível o professor ter o pleno 
domínio de todos, mas esse paradigma de que 
o professor é o único que obtém o saber já 
está ultrapassado, e ele hoje está diante de 
uma educação totalmente dinâmica, onde a 
troca de saberes se faz necessária, usando 
o computador no projeto como mais uma 
ferramenta que está à disposição do processo 
ensino aprendizagem, nas séries iniciais se 
é mais utilizado na proposta dos projetos os 
softwares educacionais, lembrando que a 
prática deve ser flexível, pois a metodologia 
utilizada em uma turma, pode não se enquadrar 
em outras (TAJRA, 2012, p.97).

 Em relação a capacitação dos professores para 
a efetivação do projeto, é necessário promover 
condições para que os docentes possam 

ser capacitados nos aspectos diretamente a 
implantação da informática, deve-se pensar 
em uma proposta de parceria, tais professores 
devem tornar-se multiplicadores dentro do 
ambiente escolar, funcionando como líderes 
e motivadores para que outros professores 
possam vir a atuar nesse ambiente. Como um 
próximo passo para a elaboração do projeto 
é de extrema importância definir os softwares 
que serão utilizados, pensando na modalidade 
de utilização da tecnologia escolhida pela 
instituição e seleção dos docentes envolvidos, 
verificando os softwares que mais se adaptam 
às necessidades do grupo a ser trabalhado. 
No momento de avaliação do projeto deve-
se levar em conta, todo desenvolvimento 
dos alunos em todas as etapas, e também 
dos professores envolvidos, avaliando as 
aplicações definidas e levantando sugestões 
para melhorias, replanejando caso necessário 
as próximas ações, visando promover uma 
melhoria contínua durante a utilização da 
informática pedagógica. Como nos explica a 
autora em relação a formação do professor:

O professor deve estar aberto para as mudanças, 
principalmente em relação à sua nova postura, o de 
facilitador e coordenador do processo de ensino-
aprendizagem; ele precisa aprender a aprender, 
a lidar com as rápidas mudanças, ser dinâmico e 
flexível. Acabou a esfera educacional de detenção do 
conhecimento, do professor “sabe-tudo” (TAJRA, 2012, 
p.99).

A informática implantada nos projetos 
educacionais  nas séries iniciais, apresenta-se 
como umas das grandes contribuições para 
que a escola venha a atingir seus objetivos, pois 
fazendo seu uso de forma adequada, estará 
desenvolvendo as habilidades de pensamento, 
comunicação e estrutura lógica, estimulando 
a criatividade, tornando-se um grande agente 
motivador para o processo do desenvolvimento 
da aprendizagem, estimulando a aprendizagem 
de novas línguas e atendendo os mais novos pré-
requisitos do mundo, como a globalização por 
ser uma poderosa ferramenta de comunicação. 
Os projetos educacionais relacionados 
à informática nas séries iniciais visam 
contemplar as diversas áreas do conhecimento 
de uma integrada e ultrapassando o foco 
disciplinar, proporcionando a formação de 
um conhecimento em que as disciplinas se 
interligam de forma efetiva e dinâmica  (TAJRA, 
2012, p.99).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o estudo sobre a pedagogia de projetos, e o estudo sobre a implementação dos proje-
tos na área da informática educativa nas séries iniciais, pude concluir que para que essa propos-
ta de educação por projetos e informática educativa, necessita ser uma prática social que venha 
a ser efetivada, precisamos compreender que o trabalho por projetos deve ser fundamentado 
em uma concepção em que o educando seja visto como sujeito de direitos, ser social e histórico 
participante ativo no processo de construção de conhecimentos, e a educação devem assegurar 
os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 
comum, princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à democracia, princípios estéticos e culturais da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da diversidade das manifestações artísticas e culturais, respeito à identidade e par-
ticularidades pessoais e a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos 
e sociais. 

As contribuições significativas que o trabalho por projetos vem nos mostrando é que, o edu-
cando de forma efetiva vem se inserindo com seu construtor de aprendizagem e conhecimento, 
fazendo assim da educação e das práticas educativas verdadeiras aliadas para que os edu-
candos alcancem as condições necessárias para ser um cidadão ativo e transformador de sua 
realidade e desenvolvimento. 

O trabalho com projetos possibilita então o resgate do educando para o processo o conhe-
cimento através de um processo significativo e seu reconhecimento como um sujeito histórico, 
desenvolvendo capacidades de interpretar e buscar informações e seu desenvolvimento nas 
atitudes favoráveis a uma vida cooperativa e transformadora, baseando-se principalmente na 
compreensão e na interdisciplinaridade. Observamos que muito se tem falado na formação de 
indivíduos capazes de atuarem na sociedade de maneira participativa, crítica, reflexiva, autôno-
ma, solidária. Pois bem, o trabalho por projetos suscita nos educandos todas essas qualidades 
e muitas outras necessárias à formação integral que contribua não só para a vida escolar (pre-
paração para a vida futura) como também para a vida social do educando (que acontece no mo-
mento presente), a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

O objetivo do trabalho é de elucidar que nas séries iniciais do ensino fundamental as crianças 
vivem em um mundo de operações concretas, e em uma sociedade frenética e veloz, sendo 
assim encontram no computador um equilíbrio para suas respostas, estabelecendo interesses 
e motivações, os projetos oferecem então, a oportunidade de desempenhar atividades signi-
ficativas, tendo em vista as necessidades de se trabalhar com o grupo de forma dinâmica e 
criativa e possibilitando utilizar diferentes formas de linguagens como instrumento para aprender 
a aprender. A pedagogia de projetos então, surge para ser uma prática necessária para opor-
tunizar situações em que os alunos participem cada vez mais intensamente na resolução das 
atividades e no processo de elaboração pessoal, em vez de se limitar a copiar e reproduzir au-
tomaticamente as instruções ou explicações dos professores. Por isso, hoje o aluno é convidado 
a buscar, descobrir, construir, criticar, comparar, dialogar, analisar, vivenciar o 
próprio processo de construção do conhecimento.

Conclui-se então que os projetos, juntamente com o fazer do professor 
frente às novas tecnologias e ferramentas educacionais, promove um 
ambiente favorável do saber construído, e por isso que as práticas 
e objetivos devem ser elaborados em parceria com os educandos, 
para que eles sintam-se estimulados e valorizados, e principalmente 
percebam sua importância como agente principal de seu desenvol-
vimento, e também que as aulas não são fontes apenas de transmis-
são sistemática do conhecimento, mas que é um espaço diversificado 
de trocas de experiências e conhecimentos.
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RESUMO: Este trabalho objetivou abordar questões relacionadas a aprendizagem dos alunos 
com altas habilidades/superdotação, analisando a maneira como ocorre a inclusão destes 
alunos nos ambientes escolares, além de destacar a importância da formação docente inicial 
e continuada, a fim de atender a necessidade de um trabalho específico e direcionado com 
alunos de altas habilidades/superdotação. Os discentes com estas características apresentam 
desempenho elevado, em relação aos colegas, apresentando criatividade e potencialidade 
excepcionais, bem como curiosidade para a realização de tarefas diversificadas, situação que 
dificulta a adaptação em ambientes escolares, devido à resistência que ocorre nas escolas 
quando as questões tratam a inovação educacional, a adaptação pedagógica e a reformu-
lação curricular. Sendo assim, o professor que trabalha com alunos com altas habilidades/
superdotação, precisa incentivar a criação de um espaço de integração, adotando possibili-
dades e estratégias didáticas que permitam a solução de problemas direcionados à exclusão 
escolar, além de favorecer o desenvolvimento das capacidades destes alunos. Após a finali-
zação deste estudo, observou-se a necessidade de uma escola inclusiva que esteja projetada 
além dos documentos e currículos, mas que atenda, de fato, as limitações e habilidades dos 
alunos, com espaços de formação, integração, potencialização e desenvolvimento discente.

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

A INCLUSÃO DO ALUNO COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO 
AMBIENTE ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular tem 
sido discutida em diversos âmbitos sociais, devido à consideração pelos direitos de 
todo cidadão perante a legalidade, assim como a proteção dos direitos humanos de 

todo sujeito viver em comum espaço com os demais indivíduos, incluindo o acesso à aprendi-
zagem (SASSAKI, 2013).

No caso das altas habilidades/superdotação, trata-se de uma parte de estudo que pertence à 
Educação Inclusiva, mas ainda busca espaço nas discussões mais relevantes, devido a consi-
deração como uma potencialidade, sem caracterizá-la como uma dificuldade ou limitação, que 
determinam as necessidades educacionais especiais (MAZZOTTA, 2005). 

Neste contexto, a temática abordada neste estudo direciona-se às situações de inclusão das 
altas habilidades/superdotação nos ambientes escolares de educação regular, analisando a for-
mação ideal do professor que trabalha com alunos que apresentam estas características. 

O questionamento que norteou a pesquisa foi: “Os alunos com altas habilidades/superdotação 
são atendidos de maneira adequada nos ambientes escolares de educação regular?”. Para tanto, 
objetivou-se: abordar questões relacionadas a aprendizagem dos alunos com altas habilidades/
superdotação; analisar como ocorre a inclusão dos alunos com altas habilidades/superdotação 
nos ambientes escolares; destacar a importância da formação docente inicial e continuada, a fim 
de realizar um trabalho específico, intencionando o desenvolvimento das habilidades dos alunos.

A relevância deste estudo justifica-se pela possibilidade que todos os alunos apresentam em 
desenvolver suas habilidades básicas, potencializando o que apresenta como maiores facili-
dades e superando as dificuldades, mas para tanto, é preciso que ocorra uma motivação no 
direcionamento do processo educacional, aumentando a confiança discente e sua participação, 
iniciando pela sala de aula e estendendo à sociedade.

A realização deste trabalho dependeu da pesquisa bibliográfica, analisando aspectos relevan-
tes acerca da inclusão escolar dos alunos com altas habilidades/superdotação, embasando-se 
em livros e periódicos que tratam a temática.

De acordo com Severino (2007, p.122): “A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de regis-
tros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, [...] tornando os textos fontes de contribui-
ção para o pesquisador”.

A fim de alcançar os objetivos estabelecidos, este estudo iniciou com algumas referências da 
Educação Inclusiva no Brasil, seguindo com um enfoque às altas habilidades/superdotação, 
abordando conceitos e teorias desta necessidade educacional especial. A finalização ocorreu 
com abordagens acerca da formação inicial e continuada dos professores que trabalham com 
alunos que apresentam características de altas habilidades/superdotação.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

A preocupação com os questionamentos 
acerca da inclusão escolar ocorre devido 
à necessidade de minimizar os processos 
de discriminação e exclusão sociais de 
pessoas com necessidades educacionais 
especiais, deficiências e limitações. A inclusão 
proporciona às crianças uma quebra com as 
barreiras que interferem no processo educativo, 
na aprendizagem e desenvolvimento destes 
sujeitos, além de direcionar à potencialização 
das habilidades e socialização com o meio 
(SANTOS E PAULINO, 2008).

Segundo Serra (2008), o processo de inclusão 
encontra dificuldades quando a criança com 
necessidades educacionais especiais inicia sua 
participação na escola regular sem a presença e 
orientação de professores especializados, com 
pouco conhecimento sobre a inclusão, além de 
não existir a caracterização das limitações do 
aluno, levando a desmotivação de frequência 
para o aluno deficiente. Segundo Laurent:

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

Já na educação inclusiva, o cumprimento 
dos direitos constitucionais fica garantido, 
assegurando às crianças o acesso ao 
ensino básico de maneira organizada 
pedagogicamente, atentando para práticas 
que atendam as diferenças entre os alunos, 
seja deficiente ou não, sem que ocorra 
discriminações, de modo a beneficiar a todos 
no desenvolvimento, convívio e crescimento 
plural (LAURENT, 2007).  

Em 1994 a Declaração de Salamanca 
surge como compromisso do Brasil com 
a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura, criada a fim de 
elaborar um sistema especificamente inclusivo 
na educação, elaborada na Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais 
Especiais, abrangendo o uso do termo 
“necessidades educacionais especiais (NEE)” 
aos alunos que apresentarem deficiências ou 
dificuldades de aprendizagem, cabendo às 
escolas procurar formas educacionais que 
proporcionem conforto e segurança à criança, 
incluindo aqueles com desvantagem ou 
limitação severas (CARVALHO, 2004).

No ano de 1996 surge a Lei das Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB – Lei n° 9.394/96) 
que reforça o direito da educação para todos, já 
mencionada na Constituição Federal de 1988. 
Tal lei pressupõe a reorganização das práticas 
pedagógicas a fim de atender as necessidades, 
diferenças e diversidades humanas, preparando 
o aluno para o exercício cidadão e para a 
entrada no mercado profissional de trabalho. 
Esse direito à educação não se limita ao acesso, 
mas a qualidade e garantia de aprendizagem 
da criança (SERRA, 2008).

As discussões acerca das altas habilidades/
superdotação também intensificaram após a 
implementação da Lei Federal 10.172 de 09 de 
janeiro de 2001, que assegura a aprendizagem 
aos alunos com deficiência mental, sensorial 
e física, independente das características 
relacionadas à superdotação, altas habilidades 
e talentos (BRASIL, 2001). 

No ano de 1990, um compromisso do Brasil fica 
assumido na Conferência Mundial de Educação 
para Todos, que ocorreu na Tailândia, para criar 
políticas educacionais de inclusão a fim de 
transformar o sistema brasileiro de ensino em um 
ambiente acolhedor, que não discrimina e oferece 
ensino de qualidade e igualdade para todos os 
alunos, independente da situação ou limitação. 
[...] nessa conferência, o país responsabilizou-
se por cumprir os objetivos estipulados, 
dentre eles: satisfazer as necessidades de 
aprendizagem básicas da criança, desenvolver 
as potencialidades humanas de maneira integral, 
melhorar a qualidade de vida e conhecimento das 
pessoas com deficiência, respeitar a participação 
de todos no desenvolvimento cultural e social 
(LAURENT, 2007, p.142-143).
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No ano de 2003, em Brasília, foi fundado 
o Conselho Brasileiro de Superdotação, 
objetivando estimular e incentivar as formações 
de recursos educacionais, proporcionando a 
identificação de altas habilidades/superdotação, 
a partir da realização de congressos, palestras, 
cursos e atividades que envolvam discussões 
acerca da temática (GAMA, 2006).

A implementação dos Núcleos de Atividades 
de altas habilidades/superdotação (NAAH/S), 
em todo o país, permitiram o atendimento 
especializado aos alunos com estas 
características, garantindo a frequência no 
Ensino Regular. Estes espaços promovem a 
capacitação de professores, a fim de estimular 
e potencializar a criatividade e o senso crítico 
discente, além de estabelecer recursos 
didáticos e pedagógicos aos professores, 
para que o atendimento aos alunos com altas 
habilidades/superdotação ocorra efetivamente 
(BRASIL, 2006).  

De acordo com Barreto (2012), a inclusão 
nos ambientes escolares depende de 
adaptações curriculares, caracterizadas 
como estratégias e recursos elaborados para 
atender as diversidades encontradas na escola 
adequadamente, assim como as deficiências, 
a fim de garantir a educação inclusiva. 

O Projeto Político Pedagógico trata-se de 
um documento que apresenta os objetivos e 
metas educacionais de uma Unidade Escolar, 
assim como como os meios para concretizá-
los, cabendo adaptações necessárias que 
servem como parâmetro para nortear as ações 
que serão seguidas pela comunidade escolar. 
Os currículos elaborados a partir da ideia de 
que a educação deve ser homogênea, com 
expectativas previstas, conteúdos determinados 
e padrões acadêmicos estabelecidos precisam 
ser esquecidas, pois a proposta pedagógica 
escolar deve contemplar as necessidades do 
aluno, respeitando as diferenças (OLIVEIRA, 
2006).

  

Apesar das adaptações serem asseguradas 
em lei a fim de atender as diversidades dentro 
das escolas, ainda existe salas de aula com 
procedimentos pedagógicos ultrapassados, 
que priorizam a homogeneização e linearidade 
(BARRETO, 2012). 

As adaptações dependem da ação do 
professor em observar as características de 
cada aluno, assim como as potencialidades 
e limitações, trabalhando o desenvolvimento 
integral do aluno, buscando uma formação 
autônoma, participativa, responsável e 
consciente, independente da atuação de uma 
instância superior (OLIVEIRA, 2006).  

Deste modo, para entender as necessidades 
educacionais especiais é fundamental 
identificar os alunos que apresentam 
indicadores de superdotação, além de analisar 
as áreas de conhecimento em que apresentam 
especificidades de conhecimento, a fim de 
oferecer ao aluno um amplo desenvolvimento 
de suas potencialidades.

ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO

Segundo o Conselho Brasileiro de 
Superdotação, os superdotados ou talentosos 
também podem ser caracterizados como 
portadores de altas habilidades e recebem 
esta titulação quando se destacam diante à 
população geral, apresentando habilidades 
superiores em uma determinada área do 
conhecimento, ou ainda, em múltiplas áreas 
(ALENCAR E FLEITH, 2006). De acordo com 
as políticas educacionais que abordam a 
inclusão:

Os alunos com altas habilidades/superdotação 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das 
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além 
de apresentar grandes criatividades, envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 
interesse (BRASIL, 2006, p.09).
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Deste modo, dentre as características mais 
comuns em alunos com altas habilidades/
superdotação, destacam-se: curiosidade 
elevada, memória, capacidade de atenção 
e concentração, persistência, autonomia, 
independência, rápida aprendizagem, 
criatividade e imaginação elevadas, liderança, 
dinamismo, expressão verbal ampla, facilidade 
em considerar opiniões externas, observação 
em ideias discrepantes, preferência por 
situações novas e desafiadoras, senso de 
humor, originalidade (ALENCAR E FLEITH, 
2006).

O sujeito com altas habilidades/superdotação 
não apresenta, porém, todas as características 
mencionadas anteriormente. Nos ambientes 
escolares, pode-se encontrar alunos com 
habilidades diferenciadas e específicas, devido 
à heterogeneidade dos grupos, além disso, 
como estão em desenvolvimento, os alunos 
podem apresentar facilidade intelectual, mas 
imaturidade emocional (WINNER, 2008).

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

Segundo Winner (2008, p.35): “A habilidade 
superior demonstrada por essa criança pode 
ser resultado de uma estimulação intensa 
por parte das pessoas significativas de seu 
ambiente”. Deste modo, durante a inserção do 
aluno no ambiente escolar, o desenvolvimento 
de suas habilidades pode ser observado e 
direcionado à adequação de aprendizagem 
quando ocorre um desempenho semelhante 
aos alunos de sua idade, determinando uma 
criança que aparenta precocidade sem, 
necessariamente, caracterizar-se como altas 
habilidades/superdotação.

Portanto o acompanhamento docente, 
existe para registrar habilidades e interesses 
discentes, a fim de estimular e potencializar 
as capacidades de cada aluno, de maneira 
individual (ALENCAR E FLEITH, 2006).  Segundo 
Freitas (2006), as teorias das Inteligências 
Múltiplas surgiram com a finalidade de explicar, 
analisar e compreender as altas habilidades/
superdotação, afirmando a existência de sete 
inteligências em cada sujeito: linguística, 
lógico-matemática, espacial, interpessoal, 
intrapessoal, musical e corporal-cinestésica. 

Em relação à inteligência linguística, destaca-
se uma sensibilidade elevada aos significados 
das palavras, bem como a facilidade em 
identificar sons e ritmos, caracterizando-
se como a habilidade humana em utilizar a 
linguagem para estimular, influenciar, transmitir 
ideias, entre outros aspectos, envolvendo mais 
sujeitos (LANDAU, 2002).

No caso da inteligência lógico-matemática, 
representa a capacidade ampla nas situações 
que exigem a configuração de padrões, 
ordens, sequências e sistematizações, além da 
habilidade de manipular símbolos e objetos, 
associando as diferentes situações cotidianas 
ao raciocínio lógico, reconhecendo e 
desenvolvendo problemas com uma facilidade 
elevada (GAMA, 2006).

Para Landau (2002, p.88): “A inteligência 
espacial representa a percepção do mundo 
visual e espacial precisamente [...] e 
manipular formas e objetos com facilidade 
extrema”. A inteligência interpessoal, por 
sua vez, determina-se como a habilidade de 
compreensão e respostas adequada aos 
diferentes comportamentos e temperamentos 
de terceiros. Já a inteligência intrapessoal, trata-
se da habilidade de reconhecer e compreender 
os sentimentos e comportamentos próprios, 
identificando as limitações e desejos 
particulares (FREITAS, 2006).
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Como inteligência corporal-cinestésica, 
caracteriza-se como a habilidade de utilizar 
as capacidades motoras e de coordenação 
amplamente, seja para a representação em 
artes e suas linguagens, ou na realização de 
esportes diferentes, bem como a manipulação 
de objetos com facilidade absoluta (GAMA, 
2006).

Alguns autores ainda reconhecem uma oitava 
inteligência, admitida como naturalista, ou seja, 
a capacidade de reconhecer a fauna e flora 
em diferentes contextos e ambientes, agindo 
de forma produtiva com as propriedades 
naturais de consumo e prevenção de doenças 
(GARDNER apud FREITAS, 2006).  

Gama (2006) ressalta que um sujeito 
superdotado ou com altas habilidades 
pode apresentar facilidade em uma ou 
mais inteligências mencionadas, porém, o 
desenvolvimento depende dos fatores genéticos, 
biológicos, neurológicos, motivacionais e 
culturais. Portanto, as altas habilidades/
superdotação podem combinar inteligências 
ou manifestar habilidades isoladas, cabendo 
às interferências do meio mudanças em suas 
capacidades individuais.

Freitas (2006) ainda define as altas 
habilidades/superdotação como um 
comportamento dependente da interação entre 
as habilidades gerais, representando padrões 
acima da média, integrados aos níveis de 
comprometimento e criatividade com que o 
sujeito desenvolve uma tarefa e/ou atividade. 
Sendo assim, a caracterização de um aluno 
superdotado e talentoso requer a análise de 
especificidades valiosas nos desempenhos de 
cada sujeito.   

Freeman e Guenther (2010) afirmam que 
a família representa o primeiro espaço social 
de construção de referências humanas, 
orientando a criança nas experiências iniciais, 
relacionando afeto e sociedade, além de 
proporcionar a expansão das interações de 
convivência entre diferentes grupos sociais, 

como igreja, academia, ampliando as relações 
quando matriculam as crianças na escola.

“Os estímulos familiares são fundamentais 
para influenciar na educação e aprendizagem 
das crianças, possibilitando à criança as 
primeiras informações de compreensão do 
mundo, oferecendo inspiração e modelos” 
(FREITAS, 2006, p.21).

Portanto, faz-se necessário o conhecimento 
da família acerca das altas habilidades/
superdotação, bem como dos direitos à 
educação inclusiva em escolas regulares de 
ensino, proporcionando o amparo legal, além 
de oportunizar a permanência na escola e o 
atendimento quantitativo e qualitativo. Após 
a interação familiar, a escola representa o 
próximo espaço de socialização dos sujeitos 
(FREEMAN E GUENTHER, 2010). 

As relações entre família, escola e sociedade 
representam uma importante parceria, a fim de 
direcionar a aprendizagem e desenvolvimento 
dos sujeitos, especialmente na fase da 
infância, proporcionando aos alunos com 
altas habilidades/superdotação, a inserção 
em diferentes espaços, além de incentivar a 
potencialização das habilidades humanas, sem 
reduzir uma capacidade à testes padronizados 
de mensuração (FREITAS, 2006).

A FORMAÇÃO DOCENTE E AS ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

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

A mediação do professor no processo 
de ensino-aprendizagem do aluno revela o 
fortalecimento discente, permitindo que ocorra 
a potencialização de suas habilidades de modo 
que a autoestima faça parte da aprendizagem, 
elevando as chances do aluno aprender na 
escola, pois quando existe a valorização dos 
saberes, conhecimentos e habilidades do 
aluno, a tendência é que seu rendimento seja 
maior, reflexo do otimismo e interesse por 
aprender (CUPERTINO, 2008).

Para Rodrigues (2005), o docente que 
acompanha esse desenvolvimento precisa 
incentivar os alunos de modo que os 
sentimentos de fracasso estejam distantes e 
a criança consiga superar qualquer situação 
adversa às suas habilidades, buscando 
sempre o crescimento pessoal, ultrapassando 
as dificuldades que surgirem ao longo do 
caminho.   

Segundo o autor, “para a inclusão do aluno 
superdotado é imprescindível que ocorram 
mudanças, sendo necessário a criação de 
estratégias inclusivas, como a reelaboração do 
Projeto Político Pedagógico da escola” (GAMA, 
2006, p.97). 

As necessidades e especificidades dos 
alunos com altas habilidades/superdotação 
são diferentes dos demais discentes, cabendo, 
portanto, ao docente, reconhecê-las, propondo 
estratégias diferenciadas na realização do 

trabalho pedagógico, a fim de que ocorram as 
mesmas oportunidades aos diferentes alunos 
em uma mesma sala de aula (ALENCAR, 
2001). 

Sendo assim, os professores precisam de 
uma formação adequada, de modo que ocorra 
um auxílio aos valores da educação inclusiva, 
que intenciona a descoberta de elementos 
próprios para o desenvolvimento dos sujeitos, 
além de obter condições favoráveis ao estímulo 
e aprendizagem, exigindo do professor uma 
preparação especializada (RODRIGUES, 
2005).

Segundo Alencar (2001), os Parâmetros 
Curriculares Nacionais que norteiam o trabalho 
docente em sala de aula, apontam a importância 
da adoção de adaptações aos currículos, 
em relação às formas de ensino, cabendo 
ao docente a elaboração de estratégias e 
critérios que oportunizem o desenvolvimento 
dos alunos, atendendo às especificidades dos 
processos de aprendizagem.

Em relação à adaptação curricular, ocorre 
quando as escolas, professores e gestores 
estão envolvidos no processo educacional, 
intencionando a real aprendizagem dos 
alunos, dividindo-se em adaptação de 
acesso e adaptação pedagógica. No primeiro 
caso, são as alterações no espaço para 
possibilitar o acesso, como a construção de 
rampas, banheiros adaptados e locomoção 
de mobiliários. Já na adaptação pedagógica, 
trata-se das modificações no planejamento 
diário de cada disciplina do currículo, bem 
como avaliações dos alunos (FREEMAN E 
GUENTHER, 2010).

Para Cupertino (2008), aos alunos 
com altas habilidades/superdotação, a 
adaptação pedagógica depende de alguns 
processos específicos, a fim de favorecer as 
necessidades educacionais específicas destes 
alunos. Uma alternativa seria a organização 
de atividades direcionadas ao aprimoramento 
do conhecimento, utilizando como recurso 
o esporte, as oficinas de arte, entre outros 
aspectos.
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Outro meio de adaptação é o enriquecimento 
curricular, situação que objetiva a ampliação 
e aprofundamento de temas inseridos no 
currículo, como projetos, palestras e demais 
momentos que incentivem o pensamento 
criativo dos alunos (ALENCAR, 2001).

O atendimento aos alunos com altas 
habilidades/superdotação, portanto, depende 
de adaptações curriculares, proporcionando 
uma educação inclusiva, cabendo à formação 
dos professores uma iniciação adequada, bem 
como uma continuação direcionada, ou seja, 
já na graduação precisa existir a abordagem 
das necessidades educacionais especiais, 
mas faz-se necessária a especialização a 
fim de contemplar todas as especificidades 
da aprendizagem (FREEMAN E GUENTHER, 
2010).

A capacitação docente para o trabalho 
com a educação inclusiva precisa visar o 
desenvolvimento discente e, no caso dos alunos 
com altas habilidades/superdotação, deve 
estar direcionada à reflexão e reelaboração 
das práticas pedagógicas. Apesar do aluno 
superdotado demonstrar facilidade em 
aprender, é fundamental que o professor adote 
a prática do interesse pelo desenvolvimento 
deste aluno, potencializando suas habilidades 
(PEREZ, 2004). 

O aluno com altas habilidades/superdotação 
também encontra dificuldades no ambiente 
escolar, especialmente ao que se refere à 
inclusão no sistema educacional, sentindo-
se desestimulado, situação que impede o 
desenvolvimento, crescimento e potencialização 
das habilidades. Portanto, o professor precisa 
ser flexível em relação à adoção de estratégias 
pedagógicas, de modo a incluir todos os 
alunos no processo de ensino-aprendizagem 
(FREEMAN E GUENTHER, 2010).

Para Perez (2004, p.77): “Professores e 
alunos precisam buscar soluções e alternativas 
para que o desenvolvimento dos sujeitos seja 
pleno, transformando o professor em mediador 
e o aluno em protagonista da aprendizagem”.
Desse modo, entende-se que a aprendizagem 
é efetiva quando o aluno está interessado 
pelos conceitos e conteúdos estudados. 
Além disso, estimular o discente com altas 
habilidades/superdotação, é fundamental 
para seu desenvolvimento, como: elogiar suas 
qualidades, valorizar suas potencialidades, 
proporcionar a autoconfiança e respeito, 
destacar as realizações pessoais dos alunos, 
reconhecer as diversidades em sala de aula, 
encorajar os alunos à produção e iniciação de 
ideias, entre outros aspectos (PEREZ, 2004).

Segundo Alencar (2001), dentre as atividades 
que favorecem e enriquecem a aprendizagem 
dos alunos superdotados, destacam-se aquelas 
que incentivam o trabalho com a memória e 
raciocínio lógico, bem como situações de 
liderança, mas sem transformar este aluno em 
professor substituto.

A promoção de projetos individuais e 
em pequenos grupos também auxilia na 
inclusão dos alunos com altas habilidades/
superdotação. Esta situação pode direcionar os 
alunos superdotados ao pensamento inventivo, 
além de tarefas de exploração, organização de 
interesses e promoção de expressão. Alguns 
problemas reais podem ser incentivados para 
a resolução, tal como a criação de concursos, 
feiras, oficinas, gincanas, olimpíadas e 
programas extracurriculares, favorecendo 
a participação, desenvolvimento, interação, 
inclusão e potencialização das habilidades dos 
alunos superdotados e talentoso (ALENCAR, 
2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão educacional requer ajustes e adequações nas escolas de modo a atender as defici-
ências de todos os alunos dentro da escola regular de ensino, propondo que ocorra uma refor-
ma educacional a partir da flexibilização e adequação do currículo, tal como modificações nas 
práticas pedagógicas, avaliações a atividades de maneira geral, para que a inclusão aconteça 
efetivamente e facilite o desenvolvimento em todos os aspectos humanos das crianças. 

Sendo assim, a educação inclusiva está além do cumprimento da lei que garante acesso dos 
alunos nas escolas, mas promover o respeito às diversidades, reconstruindo a educação de 
maneira heterogênea, considerando cada aluno especial em suas capacidades, interesses, mo-
tivações e experiências. Um currículo flexível é fundamental para promover a educação inclusiva, 
mas algumas considerações devem ser feitas para que o grupo de alunos e as diversidades 
sejam contemplados, sem priorizar nenhum aluno em especial, incluindo todos no processo de 
ensino-aprendizagem. A flexibilidade, adaptação e diversificação curricular devem atender as 
particularidades regionais e as necessidades da comunidade escolar, respeitando as limitações, 
deficiências, síndromes, entre outras necessidades educacionais especiais.

É importante que o aluno superdotado seja desafiado por meio de atividades estimulantes, 
promovendo o estudo por meio de um ambiente que favoreça a aprendizagem significativa, 
com atuação do professor para mediar à aquisição do conhecimento do aluno, além de evitar a 
supervalorização ou rejeição de ideias, de modo que o aluno permaneça motivado, avance nas 
potencialidades e alcance os objetivos.

As atividades devem ser direcionadas a toda a turma, de modo que ocorra a intervenção do 
professor, além da aceitação das diversidades de ritmos na execução das atividades. Ao aluno 
superdotado, o apoio docente é um fator relevante na aprendizagem e motivação do mesmo, 
pois a interação proporciona benefícios múltiplos na realização dos trabalhos.
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RESUMO: O artigo tem como objetivo estabelecer discussão e reflexão sobre a influência 
do brinquedo e da brincadeira no desenvolvimento integral da criança e na construção do 
conhecimento infantil. É preciso que nos perguntemos quais possibilidades e limitações o de-
senvolvimento de atividades lúdicas no contexto escolar oferece a prática educativa. Portan-
to, o presente estudo direciona-se pelas seguintes questões: a) Qual a importância do brincar 
na aprendizagem? b) Como a brincadeira ajuda na socialização das crianças e na construção 
do conhecimento? O desenvolvimento desse artigo se deu de forma exploratória. Percebeu-
-se que para compreender o papel do brincar e o lugar ocupado por ele na dinâmica escolar é 
necessário que os profissionais da escola façam uma reflexão sobre os pressupostos teóricos 
que fundamentam as relações entre o brincar e o aprender dentro da instituição educacional.

Palavras-chaves: Desenvolvimento Infantil;  Brincadeira; Aprendizagem.

O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA:
SUAS RELAÇÕES COM O APRENDER
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem a intenção de contemplar a importância do brinquedo no desenvolvimento 
emocional, afetivo, intelectual e social da criança, aborda e analisa as brincadeiras dentro 
da escola, sua contribuição na construção do conhecimento da criança no momento em 

que interage com os brinquedos, com outras crianças e com o professor. Procura mostrar a impor-
tância que tem o lúdico tanto para a criança como para todo o corpo funcional da instituição, reve-
lando o papel fundamental que o brinquedo desempenha na estruturação do cidadão de amanhã.

A sistematização de um estudo sobre esta temática foi motivada por constatar que a brincadeira 
desempenha uma função vital para a criança. Brincar é natural do ser humano. Quando brinca a 
criança fica tão envolvida com o que está fazendo que coloca na ação seu sentimento e emoção.

Kishimoto (1998) considera que o brincar contribui para o aprendizado da linguagem. A utilização 
combinatória da linguagem funciona como instrumento de pensamento e ação. Para ser capaz de falar 
sobre o mundo, a criança precisa saber brincar com a mesma desenvoltura que caracteriza a ação lúdica.

Vygotsky (1991), enfatiza que o brinquedo é uma importante fonte de promoção do desenvolvi-
mento.  O brincar transforma o comportamento da criança, pois ela passa de brincar sozinha, para 
brincar com os outros, já que não vive sozinha. O brinquedo contém todas as tendências do de-
senvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento.

    
Oaklander (1992), explica que brincando a criança experimenta o seu mundo, e aprende 

mais sobre o mesmo; trata-se, portanto, de algo essencial para o seu desenvolvimento sadio.
   
Compreende-se a grande contribuição do brincar e das brincadeiras na forma-

ção do educando. Portanto, como é utilizado pelo educador o brincar na escola? 
Como é a representação do brinquedo e da brincadeira dentro do contexto escolar? 

A relevância deste estudo está na constatação de que na escola, como lugar essencialmente 
destinado à apropriação e elaboração pela criança de determinadas habilidades e determina-
dos conteúdos do saber historicamente construído, o brinquedo, a brincadeira são vinculados a 
seus objetivos didáticos. Nesse caso, diz-se que brincar é uma forma de aprender, privilegian-
do-se, assim, a atividade cognitiva implícita na brincadeira, em detrimento do seu caráter lúdico.

O objetivo desse artigo é discutir a importância do brinquedo e da brin-
cadeira no aprender, e o lugar ocupado pelo brincar na dinâmica escolar.

Portanto, para entender como são as interferências e as relações entre o brincar e a escola, preten-
dem-se levantar o conhecimento disponível na área das relações do brincar com o aprender, ana-
lisando e avaliando as contribuições e as teorias produzidas pelos autores citados na bibliografia. 
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O PAPEL DO PROFESSOR NO BRINCAR

Na escola existe a importante figura do professor, 
que é o adulto que conduz intencionalmente 
as relações do ensino, de acordo com os 
objetivos que constituem ao mesmo tempo o 
crivo de seleção das atividades apresentadas 
às crianças e “a lente” com a qual ele focaliza 
o que elas fazem e dizem. O Referencial 
Curricular Nacional de Educação Infantil (1998) 
ressalta ao educador sobre a importância 
do seu papel na organização do brincar:

É preciso que o professor tenha consciência que na 
brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo que 
sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento, 
em uma atividade espontânea e imaginativa. Nessa 
perspectiva não se deve confundir situações nas quais 
se objetiva determinadas aprendizagens relativas a 
conceitos, procedimentos ou atitudes explícitas com 
aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados 
de uma maneira espontânea e destituída de objetivos 
imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar 
os jogos, especialmente aqueles que possuem regras, 
como atividades didáticas. É preciso, porém, que 
o professor tenha consciência que as crianças não 
estarão brincando livremente nestas situações, pois há 

objetivos didáticos em questão  (RCNEI,1998, p.29).

Para Moyles, Janet R., (2002, p. 12) “O brincar 
em situações educacionais, proporciona não 
só um meio real de aprendizagem como 
permite também que adultos perceptivos e 
competentes aprendam sobre as crianças 
e suas necessidades. No contexto escolar, 
isso significa professores capazes de 
compreender onde as crianças “estão” em sua 
aprendizagem e desenvolvimento geral, o que, 
por sua vez, dá aos educadores o ponto de 
partida para promover novas aprendizagens 
nos domínios cognitivos e afetivos”.

Muitos educadores eminentes 
concluíram que a aprendizagem mais 
valiosa vem do brincar Isaacs,1930; 
Schiller,1954; DES,1967; Lee,1977; 
Sylva, 1977; Yardley,1984; Curtis,1986: 
(apud MOYLES,2002, p.37) e afirmaram 
isso em declarações como as seguintes:

O brincar é a principal atividade da criança na vida; 
através do brincar ela aprende as habilidades para 
sobreviver e descobre algum padrão no mundo confuso 
em que nasceu (LEE, apud MOYLES, 2002, p.37).

O brincar é o principal meio de aprendizagem da 
criança ..., a criança gradualmente desenvolve conceitos 
de relacionamentos causais, o poder de discriminar, 
de fazer julgamentos, de analisar e sintetizar, de 

imaginar e formular (DES,apud MOYLES, 2002, p.37).

O brincar “aberto”, aquele que poderíamos 
chamar de a verdadeira situação de brincar, 
apresenta uma esfera de possibilidades para 
a criança, satisfazendo suas necessidades de 
aprendizagem e tornando mais clara a sua 
aprendizagem explícita. Parte da tarefa do 
professor é proporcionar situações de brincar livre 
e dirigido que tentem atender às necessidades 
de aprendizagem das crianças e, neste papel, o 
professor poderia ser chamado de um iniciador 
e mediador da aprendizagem. Entretanto, o 
papel mais importante do professor é (de longe 
aquele assumido de tentar diagnosticar o que a 
criança aprendeu), mas o papel de observador. 
Ele mantém e intensifica esta aprendizagem 
e estimula o desenvolvimento de um novo 
ciclo. Este procedimento aparentemente muito 
complexo é realizado em muitas salas de aula, 
atendendo às necessidades das crianças. O 
treinamento inicial e prático dos professores 
precisa assegurar que eles adquiram mais 
competência nesta área a fim de acompanhar 
as tendências nacionais e manter o papel vital 
do brincar no desenvolvimento das crianças.

As crianças podem e aprendem de outras 
maneiras além da lúdica, e frequentemente 
têm prazer com isso. Um exemplo seria 
ouvir uma história ou trabalhar ao lado de 
um adulto que está fazendo alguma coisa. 
Tizard (apud MOYLES, 2002) acha que esse 
elemento do brincar e aprender mais dirigido 
para um objetivo é muitas vezes esquecido e 
inclusive desprezado por muitos professores 
de educação infantil, mas é assim que as 
crianças vêm aprendendo há muitos séculos. 
Ela diz que “por mais detestável que seja a idéia 
para estes professores, há poucas evidências 
de que o brincar livre com blocos ensine 
mais à criança do que copiar um modelo dos 
mesmos” (TIZARD apud MOYLES,2002,p. 37). 
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Tizard, entretanto, assim como muitos 
outros educadores, realmente acredita 
que o desenvolvimento conceitual da 
criança depende em grande parte de boas 
experiências em primeira mão. O importante é 
examinar uma teoria básica da aprendizagem 
que inclua especialmente aquilo que as 
escolas e os professores fazem e podem 
fazer para aumentar a aprendizagem. 

O papel do professor é o de garantir que, 
no contexto escolar, a aprendizagem seja 
contínua e desenvolvimentista em si mesma, e 
inclua fatores além dos puramente intelectuais. 
O emocional, o social, o físico, o estético, o 
ético e o moral se combinam com o intelectual 
para incorporar um conceito abrangente de 
“aprendizagem”. Cada fator é interdependente 
e inter-relacionado para produzir uma pessoa 
racional, com pensamento divergente e 
capacidade de resolver problemas e questionar 
em uma variedade infinita de situações e 
desempenhos. O nível desta operação, é 
claro, depende dos relacionamentos idade/
estágio de desenvolvimento e experiência.

Os professores devem estar conscientes do 
papel fundamental desempenhado por eles, 
de não apenas transmitir conhecimentos e 
sim, realizar um trabalho coletivo construtivo. 
Werneck (1992, p.71) nos aponta que, “ser 
professor é coisa muito séria. Não podemos 
confundir esclarecer com fazer a cabeça no 
sentido que nos interessa, não nos cabe como 
mestres direcionar os pensamentos, educar não 
pode ter a conotação de domesticar”. Neste 
sentido, o ambiente escolar a ser enfatizado no 
trabalho deve priorizar por relações harmônicas 
de trocas experiências e de construção mútua. 

Práticas profissionais que se baseiam em 
fundamentos lúdicos devem estar relacionadas 
com as disposições horárias dos docentes, é 
necessária a valorização das posturas desses 
professores, perpassando pela valorização 
desses profissionais. Um mínimo de recursos 
para instauração de um ambiente saudável 
de ensino, salários justos e incentivos à 
formação continuada, são imprescindíveis 
para um ensino de qualidade tanto nas das 
Universidades como nas escolas de modo geral.

O BRINCAR NA ESCOLA E NO LAR, 
ESTIMULANTE E MOTIVADOR

Acima de tudo, o brincar motiva. É por 
isso que ele proporciona um clima especial 
para a aprendizagem. Smith afirma que o 
aspecto motivacional do brincar lhe dá e 
continuará a dar seu valor educacional. O 
brincar fora da escola motiva as crianças a 
explorar e a experienciar a casa, o jardim, a 
rua, as lojas, a vizinhança, e assim por diante. 

Ele oferece uma escala temporal mais longa 
e uma aprendizagem que tende a se espalhar 
e a prosseguir continuamente (TIZARD e 
HUGHES apud MOYLES, 2002, p.41), e a 
criança em desenvolvimento é absorvida pela 
situação em diferentes momentos e ritmos, 
de acordo com a necessidade. O brincar 
na escola necessariamente motiva uma 
aprendizagem diferente e é caracterizado por 
maior fragmentação e por estar compactado em 
segmentos de tempo. Isso, como professores, 
nós precisamos aceitar. Não devemos, tentar 
reproduzir totalmente a situação do lar. Os 
padrões de aprendizagem em cada situação 
provavelmente serão bem diferentes, embora 
relacionados, e, ao invés de tentar copiar as 
condições do lar, os professores devem não 
apenas tentar criar vínculos com a criança mas 
também oferecer-lhes o ensino necessário 
que garante a ocorrência da aprendizagem. 
Conforme afirma (SAVA apud MOYLES,2002, 
p.42): “O fato desenvolvimental importante é 
que estimular as mentes infantis, através de 
atividades não regularmente oferecidas em 
casa, reforça sua capacidade cognitiva de lidar 
com as tarefas cada vez mais difíceis com as 
quais elas vão se deparar nas décadas futuras”.

 
Dunn e Wooding (apud MOYLES, 2002 ,p.42)  

consideram o papel dos adultos central para 
o desenvolvimento do brincar infantil, mesmo 
quando as crianças mais tarde brincam 
sozinhas, o que aparentemente apoia a presente 
visão do brincar e do papel crucial do professor. 
As crianças podem brincar livremente com 
blocos construtores em casa; mas a escola 
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deve ser diferente. Ela deve garantir que a 
criança utilize a variedade de experiências que 
traz de fora para aprender mais no contexto 
escolar. Pois como afirmam (SALZBERGER-
WITTENBERG  apud MOYLES,2002,P.42):

As melhores práticas sugerem que a boa 
escola reconhece a importância do lar, não 
espera tomar o lugar dos pais e aceita que seu 
papel é diferente, mas também importante... 
As próprias crianças vão beneficiar-se do 
reconhecimento desta diferença, talvez 
encontrando alívio na atmosfera emocional 
menos intensa da escola, ou descobrindo um 
novo tipo de relacionamento com adultos que 
não são substitutos dos pais e com um grupo 
de colegas que não são irmãos (SALZBERGER-
WITTENBERG apud MOYLES, 2002, p. 42):

Sutton-Smith (apud MOYLES, 2002, p.42) afirma que, 
nos brinquedos que compram para os filhos, os pais 
buscam principalmente o brincar isolado no lar, e que 
a escola, portanto, precisa facilitar os relacionamentos 
entre crianças. Descobriu que a interação de crianças da 
mesma idade facilitava a “descoberta e a competência 
interpessoais” de uma maneira que as interações com 
crianças mais velhas e experientes não facilitava. Esta 
descoberta interpessoal ajuda as crianças pequenas 
a compreender a si mesmas e contribui imensamente 
para o desenvolvimento pessoal. Compreender a si 
mesmo e adquirir confiança nas próprias capacidades 
facilita o movimento da criança rumo à independências 
um aspecto que está no topo da lista de objetivos 

da maioria dos educadores da primeira infância.

As palavras de Stevens (apud MOYLES, 
2002, p.43)  resumem este trabalho até o 
momento. Ele diz que o brincar “é necessário 
e vital para o desenvolvimento ‘normal’ do 
organismo em si e para o seu amadurecimento 
como um ser social”. A aprendizagem 
ocorre o tempo todo no desenvolvimento 
normal durante toda a vida, desde que 
alguma coisa desperte o nosso interesse. 

Nas crianças e no contexto da aprendizagem 
escolar, devemos colocar uma ênfase especial:

1. Participação ativa da criança em 
todas as experiências de aprendizagem 
destinadas a encorajar o uso de todos 
os sentidos, incluindo o movimento.

2. Oportunidades de viver novas situações 
de aprendizagem e, mais importante, de 
reestruturar o conhecimento existente e 
de transferir habilidades e conhecimentos 
inerentes para novas situações e 
problemas, a fim de encontrar soluções.

3. Oportunidades de descoberta e 
criatividade pessoal apoiadas pelos 
adultos, levando à aprendizagem da 
independência do pensamento e da ação.

4. Interação com outras crianças e adultos, 
por meio da qual possa aprender uma variedade 
de habilidades, princípios e valores sociais. 

5. Envolvimento em situações lúdicas 
significativas e construtivas, que permitirão 
o desenvolvimento, combinado com 
experiências com uma grande variedade 
de materiais e recursos, de aprendizagem.

6. Oportunidades de praticar e revisar 
habilidades em um ambiente consistente e 
estável, e de aprender sem medo do fracasso.

No caso de certas habilidades e processos, 
as crianças podem também precisar da 
oportunidade de aprender a partir de bons 
modelos adultos. Brincar junto reforça os laços 
afetivos. É uma maneira de manifestar nosso 
amor á criança. Todas as crianças gostam de 
brincar com os pais, com a professora, com 
os avós ou irmãos mais velhos. A participação 
do adulto no jogo da criança eleva o nível 
de interesse, pelo enriquecimento que 
proporciona; pode também contribuir para o 
esclarecimento de dúvidas referentes às regras 
do jogo. A criança sente-se ao mesmo tempo 
prestigiada e desafiada quando o parceiro da 
brincadeira é um adulto. Este, por sua vez, 
pode levar a criança a fazer descobertas e 
a viver experiências que tornam o brinquedo 
mais estimulante e mais rico em aprendizado 
(STEVENS apud MOYLES, 2002, p.43). 
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BRINQUEDO – DESENVOLVENDO A 
LINGUAGEM

O brinquedo e as brincadeiras são excelentes 
oportunidades para nutrir a linguagem da 
criança. O contato com diferentes objetos 
e diferentes situações estimula também a 
linguagem interna e o aumento de vocabulário. 
O entusiasmo da brincadeira faz com que a 
linguagem verbal se torne mais fluente e haja 
maior interesse pelo conhecimento de palavras 
novas. A variedade de situações que o brinquedo 
possibilita pode favorecer a aquisição de novos 
conceitos. A participação de um adulto, ou 
criança mais velha, pode enriquecer o processo. 
A criança faz experiências descobrindo as 
leis da natureza, o adulto introduz os novos 
conceitos por ela vivenciados, completando 
assim, a sua integração (WERNECK, 1992). 

No processo de evolução em direção à 
linguagem oral, segundo Werneck (1992, 
p.71), podemos identificar três fatores que 
definitivamente concorrem para sua efetivação:

- A rapidez com que as ligações 
entre os acontecimentos são feitas;

- O pensamento que se apoia em 
extensões espaços-temporais cada vez 
mais amplas e se liberta do imediato; 

- A simultaneidade das representações, que 
vem em decorrência dos fatores anteriores. 

A imitação tem um papel muito importante no 
desenvolvimento da linguagem. É necessário 
reforçar que vocabulário variado não é 
sinônimo de domínio de linguagem, duas frases 
justapostas podem conter maior informação e 
adequada relação entre fatos do que várias 
frases aleatórias, simplesmente emitidas, 
com vocabulários repetidos. A respeito de 
comunicação fica claro perceber que a avaliação 
da linguagem da criança nos primeiros anos, 
ou seja, até os seis anos será feita através 
da observação ativa na relação com o meio, 
com o indivíduo e com o brinquedo. Deve-se 
lembrar sempre que: “A criança somente estará 
pronta à expressão oral quando sua expressão 
motora estiver efetivada” (WERNECK, 1992). 

 

As crianças pequenas nem sempre 
conseguem encontrar as palavras para 
expressar aquilo que realmente são capazes de 
explorar através de seu desenvolvimento interno 
e pessoal da linguagem e do pensamento. 
A capacidade de uma criança de verbalizar 
diretamente para um adulto raramente pode ser 
usada como um indicador de aprendizagem, 
mas frequentemente se espera na escola que 
isso aconteça. Ao participar de uma situação 
lúdica em que as crianças brincam com e por 
meio da linguagem, os adultos podem obter 
esclarecimentos fascinantes do desenvolvimento 
do pensamento e da aprendizagem da criança. 
A dimensão não-verbal desta avaliação 
também deve ser lembrada. A linguagem 
corporal presente à sala de aula é um tópico 
fascinante e esclarecedor, mas longo demais 
para ser examinado neste breve discurso 
sobre a linguagem e o brincar. Mas merece ser 
mencionado, pois a linguagem, em todas as 
suas formas e contextos, incluindo o do brincar, 
oferece um veículo de aprendizagem, em todos 
os sentidos da palavra (WERNECK, 1992). 

As crianças pequenas aprendem a linguagem: 
às vezes mais de uma linguagem. Elas também 
aprendem por meio da linguagem. Mas elas 
também raciocinam e se comunicam com a 
linguagem. Nos primeiros anos, isso acontece 
mais no contexto do brincar. A linguagem 
está intrínseca ligada aos processos de 
pensamento e ao desenvolvimento de 
imagens mentais (WERNECK, 1992).  

 A linguagem proporciona tanto os meios para a 
aprendizagem quanto para a sua manifestação. 
Nos processos de aprendizagem, a linguagem 
é de importância crucial ao oferecer tanto um 
canal para expressar a aprendizagem que está 
ocorrendo por meio do brincar quanto uma 
maneira de internalizar essa aprendizagem 
para futura reestruturação e enriquecimento. 
Os professores precisam reservar um tempo 
para explorar a linguagem das crianças, 
mesmo que isso seja difícil. No brincar 
dirigido, os professores terão a oportunidade 
de aumentar o vocabulário, discutir processos 
lúdicos anteriores e, de modo geral, ampliar 
o pensamento da criança por meio de 
discussões e conversas (WERNECK, 1992). 
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O PAPEL DOS BRINQUEDOS 
CONSTRUINDO E ORGANIZANDO 
ESPAÇOS PARA BRINCADEIRAS

A escolha de brinquedos e a organização 
de espaços adequados para estimular 
brincadeiras constituem, hoje, preocupações 
de educadores e profissionais de instituições 
infantis. Para Kishimoto (1997), os critérios 
para uma adequada escolha de brinquedos, 
de modo a garantir a essência da brincadeira, 
são:

1. O valor experimental - Os brinquedos 
devem permitir a exploração e manipulação;

2. O valor da estruturação - Os brinquedos 
devem construir-se em objetos simbólicos que 
dão suporte à construção da personalidade 
infantil.

3. O valor de relação - Os brinquedos devem 
oportunizar à criança o contato com seus pares 
e adultos, com outros objetos e com o ambiente 
em geral, para propiciar o estabelecimento de 
relações.

4. O valor lúdico - Os brinquedos devem 
ser passíveis de avaliação, para que ponham 
em evidência as qualidades que venham 
a estimular o aparecimento da ação lúdica 
(KISHIMOTO, 1997).

 
Há de se considerar ainda que o brinquedo 

não é inato, mas uma aquisição social. Dessa 
forma, o educador atento ensina a criança a 
utilizar o brinquedo. Enfim, o professor deve 
oferecer informações sobre diferentes formas 
de utilização dos brinquedos, contribuindo 
para a ampliação do referencial infantil.A 
dimensão corporal não pode estar ausente. 
Na relação com objetos, solicitam-se o corpo, 
as emoções e os sentidos. O educador deve 
também, brincar e participar das brincadeiras, 
demonstrando não só prazer de fazê-lo, mas 
estimulando as crianças para tais ações. 

Finalmente, o caráter educativo coloca o 
brinquedo na ordem de meios e recursos que 
consideram desejos, necessidades expressão 
e outros valores exigidos para implementação 
de um projeto educativo (KISHIMOTO, 1997).

As atividades lúdicas possibilitam a aquisição 
de experiências cognitivas. Ela contribui para o 
desenvolvimento mental e para a aprendizagem 
da linguagem. A brincadeira livre contribui para 
liberar a criança de qualquer pressão. Mas deve 
ser complementada com outras atividades não 
lúdicas, destinadas a materializar as intenções 
e os projetos das crianças. Brincadeiras de 
faz-de-conta são mais duradouras, com efeitos 
positivos no desenvolvimento. As crianças que 
brincam desse jeito, aprendem a decodificar 
o pensamento dos parceiros por meio da 
metacognição, o processo de substituição 
de significados, típicos de processos 
simbólicos. É essa perspectiva que permite o 
desenvolvimento cognitivo (KISHIMOTO, 1997)

Uma educação que expõe o pré-escolar 
aos contos e brincadeiras carregados de 
imagens sociais e culturais, contribui para 
o desenvolvimento de representações 
necessárias ao aparecimento do simbolismo 
(KISHIMOTO, 1997).
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A VISÃO ATUAL DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL ENVOLVENDO O BRINCAR

Atualmente, pediatras, professores e 
pedagogos atestam a importância das 
brincadeiras para o desenvolvimento infantil. 
Afirmam que o brincar é realmente preciso. 
Especialistas na educação ensinam que 
através do entretenimento, a criança descobre 
o mundo, relaciona-se com outras crianças, 
prepara-se para a vida e mantém-se saudável. 
As brincadeiras podem proporcionar equilíbrio 
e uma vida feliz no futuro de quem desenvolve 
um convívio social (AROEIRA, 1996).

É na brincadeira que a criatividade é 
despertada e assim, liberada. Os especialistas 
também acreditam que as brincadeiras 
antigas contribuem para liberar o lado lúdico. 
Hoje, infelizmente, estas experiências estão 
muito menores. Acredita-se que esta falha 
é devida a questões psicológicas, sociais 
e políticas dos dias atuais. Afinal, o homem 
moderno não conta com um espaço real 
nas suas brincadeiras; ele busca o gozo na 
experiência tecnológica (AROEIRA, 1996).

Nos dias de hoje, ocorre uma alienação do 
sujeito através do uso desenfreado de internet, 
brinquedos eletrônicos, aplicativos e 
celulares. Aos poucos as pessoas 
se esquecem que as “brincadeiras 
antigas” como bolinhas de 
gude, cantigas de roda, etc, são 
importantes para o desenvolvimento 
infantil.É bem verdade que toda 
brincadeira é válida. Há aquelas 
nas quais as crianças podem 
criar as regras e estas favorecem 
a criatividade e a imaginação. Em 
outras, as crianças precisam seguir 
as normas já existentes, e estas, 
servem para ensiná-las a obedecer 
preceitos (AROEIRA, 1996).

O que não se deve esquecer é 
que o brinquedo e a brincadeira devem 
ser utilizados como meio de aprendizado, 

com objetivos voltados para aprendizagem 
e não como um simples passatempo. Afinal, 
a importância da brincadeira está ligada 
aos fatores de comunicação. A criança se 
comunica com o universo, tem acesso ao 
seu mundo da fantasia, elabora o seu dia-
a-dia e trabalha suas dificuldades através 
das brincadeiras (AROEIRA, 1996).

O brinquedo e a brincadeira são tão importantes 
para a criança quanto, o trabalho é para o adulto, 
pois a brincadeira na vida da criança não é 
contemporânea ao seu tempo, mas um meio 
enriquecedor necessário no desenvolvimento 
e na construção do conhecimento infantil. 
Brincando a criança percebe que o ambiente é 
organizado e, assim, os primeiros divertimentos 
que são acompanhados de imitação tornam-
se jogos dramáticos. O correr, lidar com 
água e terra, são tão importantes para um 
crescimento saudável, quanto a alimentação. 
Estas ações favorecem o apetite, o sono, 
as relações afetivas, o autocontrole, e a 
criança que é privada dessa vazão é privada 
da poética do mundo (AROEIRA, 1996).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A   importância   do   ato   de   brincar na  educação  escolarizada   tornou-se   assunto   de   
traço   epistêmico,   valorizado   na   prática,  enunciado   na   teoria,   sendo   urgente   siste-
matizá-lo   nas   virtualidades   e   possibilidades   que   detém.

 Entre   os   espaços  de   trabalho  relacionados   à   temática   e   que   propiciam   ações   
pedagógicas  eficazes   no   processo   educativo,   sugere-se   a   sistematização   dos   brin-
quedos   e   brincadeiras   de   acordo   com   a   faixa   de   idade.  

Aprofundar   o   conhecimento  sobre  a   brincadeira   enquanto   ação   formativa   no   trans-
curso   da   vida   humana,  a   importância   do   brinquedo   na   formação   psicológica  e  de   
conceitos,  no   desenvolvimento   infantil  e   como   significação  para   a   criança,  é   dar   
sentido   aos   jogos,   a   motricidade,  a  pesquisa   através   da   procura,  da   curiosidade   e   
da   imitação,  a   simulação   de   atos   sociais   presenciados,   enfim,  a  vivência  e   incor-
poração  de   atitudes   integradoras   de   grupos,   elaboração   de   regras  e   aquisição   de   
linguagem   pela   passagem   dos   jogos   simples   aos   mais   complexos.

       
Atualmente, registra-se, na elaboração e reelaboração criativa,  a   adaptação de  jogos e brin-

cadeiras como traço da engenhosidade cognitiva,   encaminhamento pedagógico no processo 
formativo prazeroso, tendo como   meta a autonomia da criança  pela via da liberdade.

Na   atualidade   os   jogos   virtuais   provocativamente cognitivos merecem  estudo   e   pes-
quisa   quanto   ao   grau   de educativo   real.

Esperamos por fim que este trabalho possa subsidiar futuras reflexões e assim contribuir para 
que os professores da educação infantil vejam o brincar como uma forma de ser e estar no 
mundo fazendo um trabalho bem planejado, onde as crianças possam construir seus próprios 
saberes de forma espontânea e prazerosa, adquirindo assim o gosto pela matemática através 
dessa importante ferramenta que são os jogos e as brincadeiras.
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RESUMO: Este artigo propõe que a reflexão sobre o trabalho de alfabetização e como  su-
perar as dificuldades de que algumas crianças apresentam durante o processo de apren-
dizagem.Apresenta-se também as diferenças entre alguns processos de alfabetização 
e como as práticas tradicionais trazem dificuldades já não tem como objetivos as práti-
ca sociais de leitura e escrita. Sobre as dificuldades de aprendizagem mostraremos como 
elas podem ser superadas se o professor entender que a apropriação do ler e escrever vai 
além da sistematização de letras e sílabas, rompendo com a forma linear e cartesiana de 
ensino, procurando planejar situações reais de leitura e escrita em classes heterogêne-
as. Teremos como base bibliográfica Soares (2009),Ferreiro (1999),Brakling(2003), Ler-
ner (2002). Faz-se importante que o professor compreenda o processo que a criança pas-
sa para se adequar a esse novo cotidiano escolar, e usar essa ferramenta não como um 
mero momento de distração, mas como uma forma de alcançar objetivos pedagógicos.

Palavras-chaves: Alfabetização; Dificuldades de Aprendizagem;  Ler; Escrever.

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA 
ALFABETIZAÇÃO
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INTRODUÇÃO

Discute-se as diferentes causas para as dificuldades de aprendizagem no perío-
do da alfabetização.Vê-se também diversos diagnósticos associados que vão des-
de um atraso escolar até alterações neurológicas mais comprometidas. Muitas 

vezes há uma combinação de fatores genéticos e ambientais que contribuem para a alte-
ração no desempenho escolar. A busca por laudos para justificar estas dificuldades na al-
fabetização se tornaram frequentemente nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

 Primeiramente temos que buscar compreender o que passa na vida cotidiana da escola, 
dos problemas relacionados aos alunos, comunidades escolares e profissionais da educa-
ção nas especificidades que expressam ações voltadas a solucioná-los, seus fundamentos e 
possibilidades. Reconhecer o aluno como sujeito de direito e que tem o direito de apreender. 

Diante de tanta diversidade de graus e formas em que as dificuldades se manifestam é ne-
cessário fazer um diagnóstico cuidadoso  com uma avaliação multidisciplinar para orientar 
quais os caminhos e recursos podem ser utilizados para saná-los. Esta pesquisa vem mos-
trar algumas dificuldades encontradas e alguns recursos que podem ser utilizados especial-
mente na alfabetização nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a alfabetização ainda, tem 
sido feita de forma desarticulada de sua realidade do aluno que chegam cada vez mais novos 
nos primeiros anos, muitas vezes “queimando” etapas importantes do desenvolvimento infantil.
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AS DIFICULDADES NA 
APRENDIZAGEM NA 
ALFABETIZAÇÃO 

São grandes desafios que a criança enfrenta 
na fase de alfabetização, pois isto vai muito 
além da de decodificar letras e sílabas. 
Aprender ler e escrever é adentrar num mundo 
que vai além dos sons. É participar da cultura 
escrita supõe de apropriar-se de uma tradição 
de leitura e escrita, supõe apropriar de uma 
cultura existente que envolve várias habilidades 
e competências.

Esta é grande dificuldade na alfabetização é 
reconceitualizar o objeto de ensino e construí-
lo de forma que garanta a aprendizagem 
efetiva.  É necessário contextualizar o objeto 
de leitura e escrita por isso acreditamos que 
as práticas sociais de leitura e escrita podem 
formar leitores eficientes.

Segundo Ferreiro (1989)

Há crianças que chegam à escola sabendo que 
a escrita serve para escrever coisas inteligentes, 
divertidas e importantes. Essas são as que terminam 
de alfabetizar-se na escola, mas começaram esse 
processo muito antes, através da possibilidade de entrar 
em contato, de interagir com a língua escrita. Há outras 
crianças que necessitam da escola para apropriar se 

da escrita (FERREIRO, 1989, p.23). 

A alfabetização que vimos ainda orienta o aluno 
a realizar atividades que dão prioridade aos 
aspectos impostos pelos conteúdos curriculares 
e cuja abrangência não excede e não demonstra 
o mundo em que a criança vive. Dessa forma, a 
prática pedagógica acaba por não se tratar dos 
conhecimentos construídos, pois não relacionam 
com a sua realidade, causando assim algumas 
dificuldades para as crianças de seis anos. 
Pensamos que a intervenção e o planejamento 
docente pode muitas vezes auxiliar a superação 
destas dificuldades. 

Que a criança aprendia a ler e escrever 
apenas por um processo de sistematização da 
alfabetização como uma relação entre fonemas 
e grafemas, ou seja, a junção silábica de B+A = 
BA. 

Essas concepções sobre leitura e escrita 
na alfabetização foram transformadas, devido 
às contribuições dos estudos realizados por 
Ferreiro e Teberosky (1980), que apontam a 
alfabetização como uma relação contínua e 
prolongada de evolução.

 
As descobertas de como as crianças 

aprendem e influenciam os avanços dos alunos 
nesta fase, principalmente quando os mesmos 
passam a compreender a função da escrita num 
contexto social, percebendo a necessidade de 
ler, escrever para resolver situações do dia-a-
dia.Entender que a alfabetização deve ser vista 

como de suma importância para o contexto 
sociocultural, histórico e econômico, ao 

qual está inserido o sujeito.

Aprender a ler e escrever não 
supõe apenas conhecer as letras 

e o modo como decodificá-las, 
mas a maneira de usar os 
benefícios da leitura e escrita 
para a comunicação em um 
contexto cultural. Ao entender 

esta relação em um contexto 
social estamos promovendo 

a conciliação de alfabetização e 
letramento que por muitas vezes 
é vista como polos opostos e 
dissociáveis:  
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No processo de alfabetização, os alunos 
devem ser desafiados, devem pensar sobre 
a escrita e no que ela representa para a 
sociedade. O professor deve ser o mediador 
desta relação, mostrando os propósitos de 
cada texto, função, público, investindo assim na 
construção da cidadania e da compreensão do 
mundo, à medida que alfabetiza. As mediações 
propostas pelo professor devem permitir ao 
aluno analisar, selecionar, relacionar e organizar 
as informações que o rodeiam.

Se as crianças de acordo com Ferreiro (1999) 
já trazem uma visão social da escrita ao chegar 
ao primeiro ano, deve então o professor fazer 
uso deste contexto para inserir as práticas 
de leitura e escrita , manter certa fidelidade à 
versão social que a criança tem para ampliar 
seu repertório e alfabetizá-las. 

Segundo Ferreiro (1995): 

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

Porém ao chegar à fase de alfabetização 
muitas crianças não consegue ler e escrever. 
Percebemos que para alfabetizar o professor 
deve buscar procedimentos didáticos/ 
pedagógicos adequados ao processo. Do 
ponto de vista da construção do conhecimento, 
torna-se imprescindível enfocar os processos 
de aprendizagem do sujeito ativo e participativo. 
Esta forma de ensino traz ao professor o desafio 
de assegurar a abordagem mais global, e parte 
de uma perspectiva, que está centrada não no 
que é transmitido, e sim no que é construído.  

Ao analisarmos sobre o processo de 
alfabetização dentro da perspectiva da 
construção do conhecimento e como a escrita 
pode ter significação para a criança durante 
a esta fase que está relacionada ao Ciclo de 
Alfabetização.

Nesta fase cabe à escola possibilitar que o 
aluno aproprie-se desta relação contínua de 
aprendizagem através da construção de um 
ambiente propício rico em desafios que favoreça 
um contato direto com diversos gêneros 
textuais, que estejam engajados no contexto 
sociocultural do indivíduo, possibilitando que 
se crie o hábito da leitura e escrita para que 
o mesmo se desenvolva durante toda a vida 
escolar. 

De acordo com as considerações de 
Braakling, (2003),

O que se propõe é, em primeiro lugar, 
a necessidade do reconhecimento da 
especificidade da alfabetização, entendida 
como processo de aquisição e apropriação 
do sistema da escrita, alfabético e ortográfico; 
em segundo lugar, e como decorrência, 
a importância de que a alfabetização se 
desenvolva em um contexto de letramento – 
entendido este, no que se refere à etapa inicial 
da aprendizagem da escrita, como participação 
em eventos variados de leitura e escrita, e o 
consequente desenvolvimento de habilidades 
de uso da leitura e escrita nas práticas sociais 
que envolvem a língua escrita, e de atitudes 
positivas em relação a essas práticas (...),  
(SOARES, 2004, p.16).

A leitura é uma prática social: Significa, 
inicialmente, compreender que ler é uma 
prática social, que acontece em diferentes 
espaços, que possuem características muito 
específicas: o tipo de conteúdos dos textos 
que nele circulam as finalidades colocadas 
para a leitura, os procedimentos mais comuns, 
decorrentes dessas finalidades, os gêneros 
dos textos (BRAAKLING, 2003, p.13) 
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
NA ALFABETIZAÇÃO

Sobre a necessidade de se implantar a leitura e a 
escrita na escola, LERNER (2002) afirma que:

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

Para desenvolver as práticas de leitura e escrita na 
alfabetização o professor deve ser capaz de fazer 
intervir na realidade do educando, levando-os a um 
processo extenso nas práticas sociais que envolvem 
o ato de ler e escrever.

Faz-se necessário que o professor adeque o 
cotidiano do aluno à sala de aula, que planeje 
ações para ensinar a real função da linguagem 

escrita, que utilize os diversos gêneros textuais para 
desenvolver habilidades de leitura e escrita de forma 
criativa e autônoma e que essencialmente respeite os 
conhecimentos prévios dos alunos. “Trazer para dentro 
da escola a escrita e leitura que acontecem fora dela” 
(LERNER, 2005).

 Desenvolver atitude autônoma é propiciar ao aluno 
desde o início da sua escolarização um ambiente 
alfabetizador.

Ao tratarmos de jogos e brincadeiras por vezes 
direcionamos nosso olhar para o brincar, o jogar 
está inserido de maneira clara nos objetivos do 
desenvolvimento pleno da criança, porém a 
criança ao ser inserida no Ensino Fundamental 
vai deixando de se relacionar com o mundo 
por meio da brincadeira e começa a fazer 
do estudo a forma explícita de sua relação 
com o mundo, e educadores por vezes nos 
restringimos apenas nos procedimentos 
do ensino fundamental, e não deixamos 
espaços para que a criança possa viver 
ainda um tempo de brincar. 
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
devemos “contaminá-lo” com procedimentos e 
atividades lúdicas que temos como típicas da 
Educação infantil. 

O brincar é uma atividade que permite 
a produção de novas possibilidades de 
interpretação, de expressão e de ação pelas 
crianças. 

 
Vygotsky e suas contribuições para o 

processo de apresentação da escrita à criança 
vale ressaltar as diretrizes apontadas por ele, de 
que o ensino da escrita deve ser apresentado 
de modo que a criança necessite dela, que 
seja uma atividade cultural e necessária, tanto 
quanto à fala. 

 
Cabe ao educador propiciar maiores espaços 

para o lúdico dentro do contexto escolar, 
propiciando um brincar envolvente, Kishimoto 
(2003) afirma que.

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

 
LERNER sugere:

Vale ressaltar algumas práticas descritas 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais que 
nos oferecem um alicerce para desenvolver a 
habilidade de ler e escrever na alfabetização, 
como o uso de projetos que são situações 
que oferece reais condições de produção 
de textos escritos e falados, produção com 
apoio, situações de criação, leitura diária, 
leitura colaborativa, atividades sequenciadas 
de leitura, atividades permanentes e por fim o 
brincar. 

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

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

Quando o professor se propõe a desenvolver 
atividades de movimento, ao mesmo tempo 
ele diminui a agressividade e a dispersão 
dos alunos que apresentam esses hábitos. É 
nas brincadeiras que podemos dar voz e vez 
para as crianças, é neste contexto que elas 
aprendem a conhecer e se reconhecer como 
cidadãos ativos social e historicamente. 

[...] é importante compreender o jogo, o 
brinquedo e a brincadeira como atividade 
que promove mudanças significativas no 
desenvolvimento infantil e não apenas como um 
elemento presente no cotidiano das crianças 
(KISHIMOTO, 2003, P.26).

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

As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos 
de construção e aqueles que possuem 
regras, como os jogos de sociedade (também 
chamados de jogos de tabuleiro), jogos 
tradicionais, didáticos, corporais, etc. (BRASIL, 
1998). 
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É de fundamental relevância entender que 
a alfabetização é o processo pelo qual o sujeito passa a ter 
o domínio e desenvolve habilidades para codificar e decodificar o código do 
sistema linguístico. E que letramento é fazer o uso desse domínio nos diferentes contextos 
social, porém ao conciliar alfabetização e letramento, ou seja, alfabetizar letrando é propiciar aos 
alunos uma relação intrínseca entre o ler e escrever, é favorecer a “interação com os diferentes 
portadores da leitura e escrita” (SOARES, 2009), possibilitando o uso desse domínio em diversas 
esferas sociais estimulando o uso da leitura e escrita na sociedade, favorecendo aos indivíduos 
uma interação com práticas de leitura e escrita para o uso em suas funções reais, comunicar-se.

 
Buscamos ainda mostrar caminhos e alternativas para que o professor como mediador possa 

efetivar esta prática através do uso de jogos e brincadeiras.
É essencial que se faça uma reflexão sobre o brincar como auxiliador na aquisição da leitura 

e escrita nas séries iniciais buscando desenvolver integralmente o indivíduo, através de práticas 
inovadoras e socializadoras, criando condições para garantir uma educação de qualidade.

A presente pesquisa buscou desvendar os aspectos específicos sobre o processo de leitura 
e escrita na alfabetização com o uso das práticas sociais e do brincar. Visto que a mesma ao 
longo dos anos vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre a psicogênese da língua 
escrita é importante ressalta que o ensino de nove anos não pode deixar de olhar para a criança 
de seis anos.

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa traz uma reflexão sobre o processo de leitura e escrita na alfabetização. 
Visto que a mesma ao longo dos anos vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre a 
psicogênese da língua escrita. 

É de fundamental relevância entender que a alfabetização é o processo pelo qual o sujeito 
passa a ter o domínio e desenvolve habilidades para codificar e decodificar o código do sistema 
linguístico.

 E que letramento é fazer o uso desse domínio nos diferentes contextos social, porém ao con-
ciliar alfabetização e letramento, ou seja, alfabetizar letrando é propiciar aos alunos uma relação 
intrínseca entre o ler e escrever, é favorecer a “interação com os diferentes portadores da leitura 
e escrita” (SOARES, 2009), possibilitando o uso desse domínio em diversas esferas sociais esti-
mulando o uso da leitura e escrita na sociedade, favorecendo aos indivíduos uma interação com 
práticas de leitura e escrita para o uso em suas funções reais, comunicar-se.

 Buscamos ainda mostrar caminhos e alternativas para que o professor como mediador possa 
efetivar esta prática através do uso de jogos e brincadeiras.

É essencial que se faça uma reflexão sobre o brincar como auxiliador na aquisição da leitura 
e escrita nas séries iniciais buscando desenvolver integralmente o indivíduo, através de práticas 
inovadoras e socializadoras, criando condições para garantir uma educação de qualidade.
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RESUMO: Esse artigo mostra desde os primórdios da história, as etapas das brincadeiras e 
dos passatempos principalmente as infantis com resultados e experiências cotidianas desde 
o surgimento da escola. Observando as salas de aula, percebe-se a necessidade do lazer na 
aprendizagem, pois é de maneira prazerosa que os pequenos aprendem e assimilam. A criança 
manifesta-se melhor pelo ato lúdico e é através deste ato que a infância carrega consigo as brin-
cadeiras. Elas perpetuam e renovam a cultura infantil, desenvolvendo dentro da convivência 
social, modificando-se e recebendo outros novos conteúdos afim de renovar-se a cada gera-
ção. Os jogos e as brincadeiras estão presentes e interligados na realidade e cotidiano escolar.

Palavras-chaves: Jogos;  Brincadeiras;  Lúdico;  Aprender.

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Os pequenos alunos, brincar torna-se uma atividade importante na qual elas compreen-
dem o mundo ao seu redor, se expressam e estabelecem relacionamentos. Um dos mo-
mentos mais importantes da infância é brincar. Na brincadeira elas passam do mundo 

real e objetivo para o subjetivo. E, dentro desse histórico enquadra-se também os jogos infantis.
Brincando e ou jogando, elas estão construindo as fundações da futura aprendiza-

gem. Entretanto, enquanto há alguma compreensão da grande maioria dos pais, dos 
educadores e dos responsáveis pelas políticas de ensino quanto à importância da brin-
cadeira e do passatempo para a criação e o aprendizado de crianças muito pequenas, al-
gumas vezes existe uma falta genuína de entendimento sobre como ela poderia ser apoiada.

Existe evidenciam nacionais e internacionais de neurocientistas eminentes, psicólo-
gos do desenvolvimento e pesquisadores da primeira infância que demonstram a rique-
za das recreações e passatempos infantis. São feitas sugestões a respeito de como forne-
cer experiências enriquecedoras para os pequenos nas brincadeiras física e sociais e 
porque é essencialmente importante para o desenvolvimento dos primeiros esquemas.

Pensam também como os educadores interagem com os pequenos – a adequação dos brinque-
dos e recursos que são oferecidos, a linguagem que é usada e a atitude que é mostrada. A criança 
era historicamente vista como uma tabula rasa – uma paleta branca que é vulnerável e dependente 
dos outros, dirigida por necessidades físicas e emocionais. As crianças eram percebidas como 
aprendizes passivos moldados pelo ambiente; entretanto os resultados das pesquisas neurobio-
lógicas e do desenvolvimento modernas indicam que tais pressupostos são altamente incorretos.

As novas tecnologias nos ajudam a observar, gravar e avaliar o comportamen-
to das crianças segundo a segundo e novas evidências emergiram de tais téc-
nicas de pesquisa, em particular em neurociências, que fornecem percepções 
surpreendentes que gradualmente transformaram a visão ultrapassada da criança vulne-
rável e incompetente para aquela da criança pequena como sendo máquinas de aprender.

As crianças são aprendizes interessados e engajados desde o início, aprenden-
do rapidamente sobre os aspectos de interação pré- linguísticas e seus responsáveis. 
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O JOGO E SUAS VARIANTES

Os jogos podem ser corporais, já exercitando 
as forças, já como expressão da energia vital, 
do prazer da vida, dos sentidos, exercitando os 
ouvidos, como o passatempo de esconder-se, 
ou a visão como tiro ao prato, jogos do espírito, 
da imitação, do pega-pega, jogos como o xadrez, 
damas, etc., jogos considerados, se bem que 
raras vezes têm sido dirigidos ao verdadeiro fim, 
até o espírito e necessidades infantis (Cap. XXIII, 
p. 205). 

O brincar, o jogo – o mais puro e espiritual 
produto dessa fase de crescimento humano – 
constitui o mais alto grau de desenvolvimento 
da criança durante esse período, porque 
é a manifestação espontânea do interno, 
imediatamente provocado por uma necessidade 
do interior. É, também, modelo e reprodução 
da vida total, da íntima e misteriosa vida da 
natureza no homem e em todas as coisas. Por 
isso engendra alegria, liberdade, satisfação e 
paz, harmonia com o mundo. Do jogo, emanam-
se as fontes positivas (KISHIMOTO, 1988).

A criança que joga com tranquilidade, com 
atividade espontânea, resistindo à fadiga, 
chegará seguramente a ser um cidadão 
também ativo, resistente capaz de sacrificar-se 
pelo próprio bem e pelos demais. Existe nesse 
período a mais bela manifestação da vida infantil 
em que ela joga e se entrega inteiramente ao 
seu jogo  (KISHIMOTO, 1988).

Desconsideram-se os jogos infantis como 
coisa frívola e sem interesse. Os educadores 
precisam intervir nos passatempos assim como 
os pais também devem observá-los e vigiá-los. 
Para um observador, verdadeiro conhecedor do 
coração humano, toda vida interior do homem 
do futuro está já presente nos jogos espontâneos 
e livres acontecem nesse momento da infância  
(KISHIMOTO, 1988).

Os jogos dessa idade são germes de toda a vida 
futura, porque ali se mostra e se desenvolve por 
inteiro em seus variados e delicados aspectos, 
em suas mais íntimas qualidades. Toda a vida 
futura – até seus últimos passos sobre a terra – 
tem sua raiz nesse período. No período atual a 
brincadeira, passatempo, a linguagem constitui 
os elementos os quais a criança vive, atribui a 
todas as coisas, vida, sensibilidade e palavra  
(KISHIMOTO, 1988).

APRENDENDO E DESENVOLVENDO 
POR MEIO DO JOGO 

A vida como algo invisível, comum ou 
superior a todos, desenvolve-se também, 
especialmente, sua vida na natureza, à qual 
atribui uma vida análoga a sua. E esse contato 
com a natureza, com o repouso e a claridade 
dos objetos naturais deve ser cultivado pela 
família, pela sociedade como um ponto 
importante na formação geral. Interessante 
atentar aos seus jogos, porque o passatempo, 
a princípio, não é outra coisa que vida natural 
(ANDRADE, 2012).

A criança junta coisas as coisas semelhantes, 
separa as que não são, não toma, nem aproveita 
a matéria tal como naturalmente vem; só o 
elaborado deve servir. Se a construção deve 
ser perfeita; necessário se faz que conheçamos 
não só o nome de cada material, mas também 
suas propriedades e seu uso (ANDRADE, 
2012).

Isso é o que propõe a criança: mostra-nos, 
se bem o observamos, a silenciosa atividade 
infantil. Chamamo-la infantil, pueril, talvez com 
certo desdém, porque não a entendemos, 
porque não temos olhos para vê-la, nem ouvidos 
para percebê-la, nem, menos ainda, sentimento 
para sentir como a criança. Estamos como os 
mortos e nos parece, por isso, morta a vida 
da criança; não podemos explicá-la. Como a 
saberíamos explicar para a própria criança? 

Esse seria, portanto, seu desejo, por isso nos 
procura. Não sabemos falar sobre os objetos 
que levam a vida infantil, porque estamos 
mudos, porém não duvidemos de que assim 
satisfazemos os mais íntimos anseios da 
criança, quando nos cerca trazendo-nos o que 
acaba de encontrar e colocando-o em nossas 
mãos, desejaria também que soubéssemos 
interpretar seu próprio ser (ANDRADE, 2012).  

 A criança interessa-se por tudo que acontece 
no pequeno circulo de sua atividade, por tudo 
que contribui para aumentar seu mundo tão 
reduzido, nada é tão insignificante que constitua 
para ela em verdadeiro descobrimento, porém 
tudo deve ter vida neste pequeno mundo, nada 
deve estar sem uso , porque do contrário,  
obscurecer-se-ia muito o limitado circulo de 
sua existência (ANDRADE, 2012).
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Porém, a criança gostaria de saber por que 
lhe interessam as coisas, gostaria de conhecer 
suas propriedades, para chegar, por esse 
caminho, a compreender a razão de suas 
próprias inclinações, a conhecer a si mesma. 
Por isso, examina os objetos e os observa com 
todos os sentidos, por isso os quebra e destrói, 
por isso também, os leva a boca e os morde, 
ou pelo menos se esforça em mordê-los. Então 
é repreendida e a consideramos levada e 
travessa (ANDRADE, 2012).

Nessa idade, ocupações espontâneas da 
mesma, mostram uma tripla diferença, ou são 
imitações da vida e de seus fenômenos, ou 
são emprego do ensinado, da escola, ou são 
livres imagens e manifestações do espírito, 
de toda a espécie e em matéria de toda 
classe, segundo as leis contidas nos objetos 
e matérias do jogo, investigando aquelas, 
seguindo-as e submetendo-se às mesmas, 
segundo as contidas no homem mesmo, em 
seu pensamento e sentimento. Em todo o 
caso, os jogos dessa idade são ou devem ser 
o descobrimento da faculdade vital, do impulso 
da vida, produtos da plenitude da vida, da 
alegria de viver que existe nas crianças (CURY, 
2003).

Esses jogos supõem vida interna, vitalidade 
e vida real, exterior, em que uma falta ou 
faltou anteriormente, faltam também os jogos 
que levam vida, que despertam e elevam 
a vida. Por isso, a observação de um jovem 
que havia jogado muitos jogos durante sua 
infância e o interior havia se desenvolvido no 
jogo, como os brotos se desenvolvem dos 
galhos. Os passatempos os deixaram frios e 
indiferentes, inativos. “Por que então, dizemos. 
Essas crianças não podem jogar como nós 
jogamos?”. Então pensamos o que jogamos?  
(CURY, 2003).

Entende-se que o jogo dirige essa idade e 
desenvolve a criança, enriquecendo de tal 
maneira sua própria vida, escolar e livre, fazendo 
com que se desenvolva e manifeste seu interior, 
como as folhas brotam de um botão, adquirido 
alegria e mais alegria, a alegria é a alma de 
todas as crianças (CURY, 2003).

Outro benefício das brincadeiras e 
passatempos é o estabelecimento de normas 
e demarcações que ocorrem naturalmente, e 
não necessariamente quando impostos por 

outra pessoa. A construção desses valores é 
fundamental do ponto de vista da integração da 
criança na sociedade, aprendendo a interagir e 
a respeitar o outro (CURY, 2003).

Estando mais integradas, as crianças vão 
desenvolve sua capacidade, aprendendo a 
expressar e a ouvir, a exercer liderança e a 
ser liderado, ou seja, estarão mais preparadas 
para controlar suas atitudes e emoções e 
superar as adversidades que a vida certamente 
colocará no caminho. Nos dias atuais exigem 
mais atenção por parte de pais e educadores 
em relação à influência e à quantidade de 
passatempos nos aparelhos eletrônicos. Esses 
estímulos atrapalham o desenvolvimento 
e prejudicam a capacidade de interação e 
socialização, fazendo com que os pequenos 
não se movimentam e que não aconteçam 
trocas com o espaço ao redor (CURY, 2003).

CONCEITO DA BRINCADEIRA

O melhor sinônimo de brincadeira 
é divertimento. Entreter alguém, que 
necessariamente não precisa ser uma criança. 
Brincadeira, espaço infantil essa é a associação 
imaginada. Atividades que colaboram para 
o crescimento dos pequenos e lazer para os 
maiores (FREINET, 1985).

A ligação acontece com a liberdade sobre 
diversas atividades, atividades estas que 
participam do aprendizado e na formação 
da identidade, no trabalho da evolução da 
imaginação (FREINET, 1985).

Através das brincadeiras, elas desenvolvem 
a sociabilidade, expressa suas ideias, 
demonstram suas emoções. Diferente do 
jogo, as brincadeiras unem e não existem 
competição, nem estresse, a alma fica leve 
(FREINET, 1985).

Independentemente da classe social, raça, a 
brincadeira é de todos aqueles que quiserem 
participar. Todos esses detalhes levam ao 
processo brincadeira uma especificidade 
motivadora (FREINET, 1985).
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Muda-se do mundo real e objetivo para o 
subjetivo, tudo pode ser aproveitado para se 
iniciar uma brincadeira. Pode-se usar todo tipo 
de elementos para iniciar uma brincadeira e, 
para os pequenos, latinhas, tampinhas, bolas 
e outro objetos fazem um trabalho muito lúdico 
(HUIZINGA, 1990).

O que acontece em uma brincadeira sempre 
é de forma espontânea. Fantasia, imaginação 
e realidade misturam-se e cria-se novas 
interpretações. O professor pode aproveitar 
esses momentos para fazer um trabalho 
pedagógico, estimulando a afetividade, 
despertando o interesse e orientando sobre a 
vivência (HUIZINGA, 1990).

Dentro das brincadeiras utiliza-se a cultura e 
conhecimento, e busca-se trabalhar o folclore, 
dependendo muito da cultura de cada região. 
As crianças aprendem brincando muitas vezes 
acompanhando o trabalho de seus pais e 
completa-se com as brincadeiras dentro do 
espaço escolar  (HUIZINGA, 1990).

Diferenças entre jogo e brincadeiras é que o 
jogo propõe disputa e brincadeira é o ato ou 
efeito de entreter-se ou distrair-se. Brincadeira 
também colabora para desenvolver habilidades 
sociais. A brincadeira livre é natural nas 
crianças. Ao imaginar que as crianças nascem 
sabendo brincar, que não precisam aprender, 
que brincam em todo lugar e com o que existe, 
concluem inadequadamente que nada precisa 
ser feito. As brincadeiras livres devem ocorrer 
em ambientes planejados para essa finalidade, 
de modo que elas as crianças possam observar 
durante esse processo experiências de cuidado 
com o corpo, capazes de lhes propiciar bem-
estar e oportunidade de auto-organização  
(HUIZINGA, 1990).

Cada criança é diferente da outra. Uma vive 
no centro, outra na periferia, em bairros nobres 
ou populares. Algumas vivem em famílias que 
falam outras línguas, têm hábitos alimentares e 
formas de brincar que são diferentes, porque 
trazem a cultura de outros países. Enfim, 

todas são crianças, mas diferentes na forma 
de falar, pensar, relacionar-se e até de brincar. 
Desta forma, um agrupamento da mesma faixa 
etária pode ter interesses comuns específicos, 
mas a singularidade de cada criança precisa 
ser respeitada. Para aprender novas formas 
de brincar, as crianças precisam ter contato 
diário com outras crianças não só do seu 
agrupamento, mas com as mais velhas em 
espaços de dentro e fora da instituição infantil  
(HUIZINGA, 1990).

A BRINCADEIRA E A PROPOSTA 
CURRICULAR

Um currículo que adota a brincadeira como 
eixo precisa valorizar a dimensão brincante 
e brincalhona da professora como condição 
importante. Essa atitude da professora é 
essencial para criar vínculos com a criança e 
para organizar situações nas programações 
curriculares, em que as interações e a 
brincadeira estejam presentes. Desenvolver um 
currículo por meio da brincadeira é diferente 
de um currículo de conteúdos disciplinares 
(MARCELINO, 1990).

 
O brincar requer uma condição: é a criança 

a protagonista que faz a experiência. A 
abordagem disciplinar geralmente favorece 
a ação do adulto, que explica ou faz a 
demonstração do significado do conceito e 
não requer, necessariamente, a ação dinâmica 
e ativa das crianças (MARCELINO, 1990).

 
Propostas curriculares que valorizam o 

brincar levam crianças a experimentarem 
situações que impliquem a compreensão de 
noções como peso, quando elas brincam com 
uma balança, ou na gangorra no playground, 
quando duas crianças com pesos diferentes 
brincam juntas (MARCELINO, 1990). 

Quando se oferece no espaço da brincadeira 
com água, tubos, bolas, petecas, as crianças 
experimentam diferentes situações, observam 
e fazem suas reflexões. Os significados 
das profissões podem ser experimentados 
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quando as crianças entram no faz-de-conta, 
assumindo personagens adultos do mundo 
do trabalho. Para isso, é necessária uma 
equipe pedagógica com perfil brincalhão, que 
programe espaços, materiais e tempo para 
que, por meio das brincadeiras e interações, 
as crianças possam compreender o mundo ao 
seu redor (MARCELINO, 1990).

Adotar o brincar como eixo da proposta 
curricular significa compreender que é a 
criança que deve iniciar a experiência. Toda 
educação tem valores. Para ter raízes na cultura 
é preciso que a educação inclua os valores 
da comunidade na qual está inserida. Cada 
comunidade deve ter o direito de escolher 
para suas creches propostas curriculares que 
reflitam os valores de seu povo e espelham as 
escolhas do grupo (MARCELINO, 1990).

A qualidade da educação infantil depende 
da integração entre a creche, a família e a 
comunidade. Essa integração pode ser feita por 
meio da circulação das brincadeiras. Assim, 
aproveita-se a diversidade da cultura lúdica das 
famílias e da comunidade e, ao mesmo tempo, 
propicia-se às crianças a manutenção de suas 
identidades culturais (MARCELINO, 1990).

 
IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

Bola é um brinquedo universal carregado de 
magia, que pode ser feita de tecido, jornal, palha, 
madeira, borracha ou plástico. Ela penetra no 
universo infantil e oferece oportunidade para 
manipulação, exploração, desenvolvimento 
de habilidades, mas, especialmente, para 
estabelecer relações sociais com os outros, 
compreensão e recriação de regras e expressão 
da cultura lúdica. Seja na zona urbana ou rural 
a bola está presente nas brincadeiras infantis 
(MARCELINO, 1990).

Brincadeira é um lugar para a participação 
guiada. Em algumas culturas as crianças 
experimentam a brincadeira como uma 
característica central de um conjunto de 
interações que são focadas nas crianças, seus 
pais e outros adultos em casa e em ambientes 
educacionais e de saúde. Em outras culturas 

a brincadeira é mais periférica e acontece 
junto com o envolvimento da criança nas 
ocupações diárias de trabalho de suas famílias 
e comunidades (MARCELINO, 1990).

Enquanto ela ainda é uma característica 
significativa das experiências dessas crianças, 
as interações na brincadeira são diferentes, mais 
frequentemente envolvendo outras crianças ao 
invés de adultos, com  a criança participando 
das atividades dos outros ao invés de adultos, 
com a criança participando das atividades dos 
outros ao contrário de participar de atividades 
descontextualizadas  focadas na criança dentro 
de ambientes especializados para os mesmos 
(MARCELINO, 1990).

A brincadeira dentro da comunidade de 
prática é fundamental para estabelecer e 
explorar aspectos da identidade pessoal 
incluindo as identidades de gênero e culturais. 
Entretanto, ambientes educacionais e de saúde 
também constituem comunidades de prática e 
promovem um conjunto específico de práticas 
culturais. As experiências das brincadeiras 
dentro desses ambientes contêm o potencial 
tanto de apoiar e valorizar as identidades 
que as crianças trazem com elas, quanto de 
marginalizar e rejeitar aquelas identidades. 
Ambos têm consequências duradouras 
para a criança e para a sua autoimagem em 
desenvolvimento tanto como pessoa e quanto 
como aprendiz (MARCELINO, 1990).

O relacionamento adulto-criança dentro 
do ambiente educacional e de saúde não é 
uma relação justa. Os adultos inerentemente 
possuem mais poder seja qual for o modo como 
decidem exercê-lo. Os adultos podem controlar 
o uso do tempo e de espaço, os recursos 
fornecidos, a linguagem e discursos disponíveis 
para a expressão dos pensamentos, ideias e 
sentimentos. Os modelos adultos, entretanto, 
também são fortemente influenciados por 
pressões externas dos pais, outros profissionais, 
documentos oficiais e a sociedade como um 
todo. Treinamento, experiência e interpretação 
individual da teoria e conhecimento prático são 
ferramentas poderosas  (MARCELINO, 1990).
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Um aspecto da cultura profissional, 
semelhantemente ao habitus, o “conhecimento 
prático” é um conjunto de pensamentos, 
valores e comportamentos, mas nessa 
instância ela é compartilhada entre membros 
de uma profissão (por exemplo, professores, 
médicos) e é adquirido através de treino e de 
uma frequente associação entre profissionais 
(MARCELINO, 1990).

Como resultado, diferentes profissionais 
desenvolvem e seguem suas próprias agendas 
quanto à brincadeira de modos diferentes. 
Práticas como a construção e o uso de andaimes 
oferecem modelos que exploram como o poder 
e o controle podem ser compartilhados entre 
adultos e crianças na brincadeira dentro e fora 
do ambiente escolar. Entretanto, a consideração 
de aspectos controversos, da brincadeira 
infantil, como a brincadeira de guerra, de 
armas e de super-heróis, ilustra como, apesar 
da distribuição desigual de poder, as crianças 
podem ainda seguir suas próprias condições 
para a brincadeira. Além disso, o fato de que 
as crianças consistentemente perseguem tais 
brincadeiras mesmo quando os adultos vão 
a longas distâncias para preveni-las disso, 
também apresenta questões desafiadoras 
para os profissionais. Isto é especialmente 
significativo quando o poder e o controle 
dos adultos sobre as regras das brincadeiras 
podem afetar desproporcionalmente grupos 
específicos e, com frequência, grupos de 
crianças já com algum tipo de desvantagem 
(MARCELINO, 1990).

Os profissionais da educação e da saúde 
pode acomodar diferentes modelos de 
brincadeiras. Tudo depende afinal da filosofia 
e da abordagem pessoal do profissional, do 
ambiente, da atitude, da experiência e da 
diversidade na sociedade em questão. A 
perspectiva sociocultural apoiaria uma visão 
na qual a participação como membro completo 
da sociedade apoia o desenvolvimento de uma 
identidade social, cultural e de gênero completa. 
Isso pode ser desafiador para profissionais 
lidando com brincadeiras potencialmente 

difíceis que envolvam questões como violência 
ou comportamentos de gênero que vão contra 
as aspirações da sociedade para as crianças e 
a infância (MARCELINO, 1990).

Entretanto, na sociedade moderna 
culturalmente diversa que existe na Grã-Bretanha, 
acomodar a diversidade se estabelece como 
parte do dever fundamental dos profissionais 
de promover igualmente e oportunidade. Isso 
significa que cada profissional precisa estar 
atento às diferenças e semelhanças sociais, 
culturais e de gênero que cada criança traz 
para o ambiente e ao fato de que ambos 
são aspectos da identidade essencial e em 
desenvolvimento da criança.  O envolvimento 
entre o passatempo e o comportamento torna-
se um ponto comum para os cientistas. Seres 
humanos de qualquer idade apreciam o lazer 
e enquetes sobre esse tema demonstram 
um grande avanço no estudo das variantes 
humanas (KISHIMOTO, 1990).

Busca-se entender o funcionamento na 
aprendizagem e no desenvolvimento. Portanto, 
teses sobre o passatempo focam em funções 
que de diferentes maneiras promovem no adulto 
e nos jovens, dentro dessa área estudada  
(KISHIMOTO, 1990). 

O papel do jogo é o de possibilitar que o 
aluno tenha várias experiências sociais e que 
possa se desenvolver como uma pessoa 
de responsabilidade. No entanto isso não 
acontece mediante um ensino que desvaloriza 
e que modifica o espaço e o tempo. Segundo 
Hurtado (2001) afirma que o desdobramento 
tem que ser acompanhado desde os primeiros 
anos, buscando experiências de comunicação 
com os adultos e com as demais pessoas em 
seu meio, para facilitar a realização de todas as 
suas atividades diárias (HURTADO, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importante trabalhar novas metodologias de ensino que desperte o interesse do aluno contri-
buindo para a formação do mesmo através do professor, da escola com propostas de metodo-
logias diferenciadas por meio de recreação e passatempo.

Compreende-se que as práticas educativas lúdicas favorecem o processo de experiência e 
prática, proporciona ao menor, melhor rendimento no aprendizado e a sua interação de forma 
espontânea, na qual os jogos podem transmitir noções de conceitos e conhecimentos acerca de 
qualquer assunto, utilizando-se de recursos alternativos que estejam inseridos no contexto social 
da criança de maneira  a relacionar a realidade da mesma com materiais que possibilitem uma 
aprendizagem significativa da relação de seu conhecimento de mundo.  

Os conceitos e concepções fundamentais nos levaram diferenciar brinquedos, brincadeiras e 
jogos, enfatizando a importância do lúdico para o educando. No lúdico se contempla os jogos, 
brinquedos e brincadeiras, para que o aluno sempre adquira novos conhecimentos dentro dessa 
estratégia de ensino. O discente se expressa de diferentes formas e se utiliza principalmente dos 
jogos, brinquedos e brincadeiras para se expor, exteriorizando seu íntimo, suas ideias e conhe-
cimentos prévios.

O lúdico, os jogos, brinquedos e brincadeiras, apesar da grande semelhança, possuem es-
pecificidades próprias que merecem ser exaltadas. A afinidade da teoria com a prática também 
se faz fundamental pois adquirir conhecimentos, estar em constante formação e possuir bases 
para o ensino torna ainda mais significativa a realidade escolar. É possível notar que o lúdico 
traz benefícios tanto para o professor quanto para o aluno, pois provoca interação e trocas de 
aprendizado.
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RESUMO: Objetivo que se pretendeu alcançar na elaboração deste estudo foi a caracte-
rização do curso de Pedagogia, considerando sua trajetória até os dias atuais, bem como 
a função e a relevância da prática experimental proporcionada pelo estágio supervisiona-
do, durante a graduação. É lançado olhar sobre as transformações e adequações do currí-
culo de Pedagogia, considerando o caráter científico desta área do saber, como também a 
relação desta graduação com a Educação, de forma ampla, e com o mercado de trabalho.

Palavras-chaves: Pedagogia; Formação de Professores; Magistério.

OLHARES SOBRE O CURSO DE PEDAGOGIA 
E O PAPEL DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO
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INTRODUÇÃO

Em 1935 a Escola de Professores foi incorporada à Universidade do Distrito Fe-
deral, surgindo, assim, o primeiro curso voltado para a formação de professores, o 
qual concedia a licença magistral. Em 1939, na Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil, eram formados bacharéis em cursos com duração de três anos. 

A licenciatura era condicionada ao acréscimo de um ano ao curso dedicado à didáti-
ca, como aponta Silva (1999), com as seguintes disciplinas: Psicologia Educacional, Didáti-
ca geral, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação, Didática Especial, 
Fundamentos Sociológicos da Educação. Caso o estudante não desejasse ser licenciado e 
exercer a docência, poderia atuar como bacharel em cargos técnicos da área da Educação. 

A dicotomia presente na ideia de que a teoria e a prática educacional são aspectos separados pode 
ter relação com a forma como o próprio curso de Pedagogia foi organizado desde o seu surgimento. 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA 
TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO CURSO 
DE PEDAGOGIA

Silva (1999) destaca que entre 1939 até 1972 
o curso passou por diversas regulamentações, 
as quais buscavam, de certo modo, definir sua 
identidade. O autor sinaliza que desde o início 
o curso de Pedagogia é alvo de discussões 
advindas da dúvida sobre ter ou não um 
conteúdo específico o justifique.

Brzezinski (1996) lembra que até 1945 o 
curso de Pedagogia seguia sem apresentar 
grandes mudanças ou problemas. Contudo, em 
o parecer 251/62, de autoria do conselheiro 
Valnir Chagas, buscou resolver a questão 
relativa à separação da formação docente 
e a formação técnica, ou seja, a formação 
do professor primário nível superior e a dos 
técnicos da educação (bacharéis) em nível de 
pós-graduação. 

O conselheiro não tinha a intenção de 
extinguir o curso de Pedagogia, mas sim de 
promover uma readequação, de modo que 
sua definição ficasse mais clara. O currículo 
era outra questão que gerava insatisfação dos 
alunos do curso. 

O curso oferecia poucas possibilidades de 
instrumentalização para a prática de suas 
funções no mercado de trabalho, o qual não 
conseguia absorver os egressos do curso.

 
Entre 1960 e 1964 o tecnicismo e a 

necessidade de se formar trabalhadores para o 
mercado capitalista eram o foco da Educação 
e os profissionais que nela trabalham também 
deveria atender ao apelo desenvolvimentista 
da época, buscando provocar a dinamização 
da a economia do país em uma“[...] etapa 
do capitalismo brasileiro dedicada aos 
investimentos em educação alicerçados no 
ideário tecnicista” (BRZEZINSKI, 1996, p. 58). 

As políticas educacionais eram orientadas, 
portanto, por uma “ideologia tecnocrata”, à 
qual todos estavam submetidos, e a educação 
tornou-se instrumento de aceleração do 
desenvolvimento econômico do país e também 
de progresso social.

Conforme as demandas do mercado 
de trabalho, o Conselheiro Valnir Chagas 
elabora em 1969 o parecer CFE n. 252, o 
qual coaduna com as expectativas da época, 
visando à formação do professor para o ensino 
normal (licenciado), e de especialistas para 
as atividades de orientação, administração, 
supervisão e inspeção dentro das escolas e do 
sistema escolar. 

O currículo também sofreu alterações, 
não mais oferecendo uma base comum 
de estudos a todos e ao especialista uma 
habilitação específica para determinadas 
tarefas. Silva (1999) considera que o parecer 
n. 252/69, trouxe prejuízos e contribuiu 
para a deterioração do curso. O pedagogo 
continuou a ter problemas no mercado de 
trabalho (escolas), pois havia agora muitas 
especialidades e não havia colocação para 
tantos profissionais especialistas formados 
pelo curso de Pedagogia. 

Conforme Brzezinski (1996), esse parecer 
propôs a concomitância do ensino, do conteúdo 
e do método, com duração prevista para quatro 
anos (para o Bacharelado e a Licenciatura), 
de modo que o esquema 3 anos + 1 ano 
fosse extinto. Entretanto, na prática, isso não 
ocorreu. A licenciatura continuou dedicando a 
maior parte do curso, três anos, à formação 
específica e o último ano à prática de ensino. 

O currículo mínimo compreendia sete matérias, 
assim distribuídas: 1- Psicologia da Educação, 
2-Sociologia (Geral, da Educação), 3-História 
da Educação, 4- Filosofia da Educação, 
5-Administração Escolar. A instituição de 
ensino decidia quais das disciplinas a seguir 
seriam a 6ª e a 7ª a serem cursadas: Biologia, 
História da Filosofia, Estatística, Métodos e 
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Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura 
Brasileira, Educação Comparada, Higiene 
Escolar, Currículos e Programas, Técnicas 
Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática 
da Escola Primária, Teoria e Prática da Escola 
Média e Introdução à Orientação Educacional.

O Decreto-Lei n. 53/66 foi publicado em 
novembro de 1966, fixando os princípios e as 
normas de organização para as universidades 
federais. Determinou que as Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras foram reorganizadas 
e formaram uma única unidade conforme o 
artigo 4. 

Este Decreto foi incorporado em 1968 na Lei 
n. 5.540 que fixava normas de organização 
e funcionamento do ensino superior. Ficou 
definido, no artigo 30, que os especialistas dos 
sistemas de ensino, atuariam desenvolvendo 
funções de Administração, Planejamento, 
Inspeção, Supervisão e Orientação.

Em 1969, por conta da Reforma Universitária, 
o curso de Pedagogia foi reformulado por meio 
do parecer nº 252/69, também de autoria do 
conselheiro Valnir Chagas. A duração mínima 
do curso seria de 2.200 horas distribuídas em 
três anos e no máximo em sete anos letivos. 

Segundo Brzezinski (1996) Ficou definido 
também que a estrutura curricular seria composta 
de duas partes. A primeira, comum, abrangeria 
as seguintes matérias: Sociologia Geral, 
Filosofia da Educação, Didática Sociologia da 
Educação, Psicologia da Educação e História 
da Educação. A segunda parte, diversificada 
e propriamente profissionalizante, corresponde 
às áreas mencionadas no Art. 30 da Lei 
5.540/1968 ampliadas pelo parecer 252/1969 
para cinco. 

Tais áreas desdobraram-se em oito 
habilitações, a serem oferecidas em nível 
de graduação. Apresentam-se da seguinte 
forma: orientação educacional, magistério 
das disciplinas pedagógicas do segundo 
grau, administração escolar, inspeção 

escolar e supervisão escolar. A habilitação 
em planejamento educacional fica prevista 
em nível de pós-graduação. A licenciatura 
curta possibilita que fossem ministradas as 
habilitações supervisão escolar, administração 
escolar e inspeção escolar.

No Parecer CFE n. 252/69 foi abolida a 
distinção entre bacharelado e licenciatura 
em Pedagogia. Houve também a introdução 
da proposta da formação dos “especialistas” 
em administração escolar, inspeção escolar, 
supervisão pedagógica e orientação 
educacional juntamente com a habilitação para 
a docência nas disciplinas pedagógicas dos 
cursos de formação de professores. 

Definiu-se o título de licenciado como padrão 
a ser obtido em qualquer das habilitações, 
ficando a disciplina de Didática incluída como 
obrigatória no currículo, inserida no Núcleo 
Comum do curso. Manifestações e tentativas 
dos conselheiros do Conselho Federal de 
Educação de reformular as Diretrizes do Curso 
ocorreram na década de 1970. Para Brzezinski 
(1996), em 1970 houve uma negação do curso 
de Pedagogia como Ciência:

Essa negação da Pedagogia como Ciência é 
postulada por alguns teóricos da educação que a 
consideram desprovida de um quadro teórico específico 
de referências e uma prática metodológica, os quais a 
centrarem em seu campo de conhecimento e delimitam 
os saberes afins. Desse modo, a Pedagogia passou 
a ser estudada mediante aporte epistemológico das 
ciências da educação, consideradas auxiliares. Apesar 
de tentativas feitas pelos pesquisadores, a concepção e 
o conteúdo da Pedagogia ainda continuam imprecisos e 
controvertidos, por conseguinte, seus limites continuam 
indefinidos e fracionados numa série de ângulos parciais 
que comprometem a unidade da prática educacional 
(BRZEZINSKI, 1996, p.72).

Na década de 1980, a I Conferência Brasileira 
de Educação – CBE realizada em São Paulo 
no foi um importante marco nas discussões 
a respeito da formação do pedagogo e do 
professor.
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O CARÁTER CIENTÍFICO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA

Criou-se o Comitê Nacional Pró-reformulação 
dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas 
com o objetivo de mobilizar os educadores. A 
ruptura com o ideário tecnicista foi um marco 
do movimento de formação dos professores 
no sentido de destacar o caráter sócio-
histórico dessa formação, a necessidade de 
um profissional com domínio e compreensão 
da realidade de seu tempo, com consciência 
crítica que lhe permitisse interferir e transformar 
as condições da escola, da educação e da 
sociedade. 

 Após a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - Lei n. 9394/96-
, uma série de ações foi implementada pelo 
Estado brasileiro trazendo modificações para 
a educação brasileira, desde a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 
até o Ensino Superior – novas denominações 
para os antigos Educação pré-escolar, Ensino 
de 1º Grau, Ensino de 2º Grau e Ensino de 3º 
Grau. Tal mudança se fez sentir principalmente 
nas universidades públicas e nos cursos de 
formação de docentes. 

Entre as medidas tomadas pelo Conselho 
Nacional de Educação a respeito da formação 
de professores, após a promulgação da LDB, 
destacam-se a Resolução n. 2/97, que dispõe 
sobre os programas especiais de formação 
pedagógica de docentes para as disciplinas 
do currículo do Ensino Fundamental, do 
Ensino Médio e da educação profissional em 
nível médio e determina a possibilidade de 
complementação pedagógica para qualquer 
graduado/bacharel que queira atuar como 
professor na Educação Básica.

De acordo com a Resolução CNE/CP n° 
01/2006, o curso de Pedagogia deverá, em 
face de uma nova proposta, ter no mínimo uma 
carga horária de 3.200 horas de efetivo trabalho 
acadêmico, com a seguinte distribuição: 2.800 
horas dedicadas às atividades formativas; 300 
horas dedicadas ao Estágio Supervisionado, 
prioritariamente na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental; 100 horas de 
atividades teórico-práticas de aprofundamento 
em áreas específicas de interesses de alunos, 
por meio da iniciação científica, da extensão e 
da monitoria. 

A organização dos educadores no período 
referido pode ser caracterizada através de 
dois vetores distintos: aquele caracterizado 
pela preocupação com o significado social e 
político da educação, do qual decorre a busca 
de uma escola pública de qualidade, aberta 
a toda a população e voltada precipuamente 
para as necessidades da maioria, isto é, das 
camadas não-dirigentes; e outro, marcado 
pela preocupação com o aspecto econômico-
corporativo, portanto de caráter reivindicativo, 
cuja expressão mais saliente é dada pelo 
fenômeno das greves que eclodiram a partir 
do final dos anos 70 e se repetem em ritmo, 
com freqüência e duração crescente ao longo 
da década de 80 e penetram nos anos 90. O 
primeiro vetor é representado pelas entidades 
de cunho acadêmico científico, isto é, voltadas 
para a produção, discussão e divulgação de 
diagnósticos, análises, críticas e formulação 
de propostas para a construção de uma 
escola de qualidade. Nesse âmbito situam-se 
a ANPED (Associação Nacional de Pesquisa. 
e Pós-Graduação em Educação), criada em 
1977, o CEDES (Centro de Estudos Educação 
& Sociedade), constituído em 1978 e a ANDE 
(Associação Nacional de Educação), fundada 
em 1979. Essas três entidades se reuniram 
para organizar as Conferências Brasileiras de 
Educação (CEBs), tendo a primeira se realizado 
em 1980, a qual foi seguida de outras cinco 
em 1982, 1984, 1986, 1988 E 1991 (SAVIANI, 

1996, p. 33).
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TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

O estágio, momento da graduação destinada 
à prática, é um importante elemento integrante 
dos cursos de Licenciatura e proporciona 
oportunidades indispensáveis ao estudante 
de articular a teoria e a prática, de modo 
que sua formação possa ser mais completa, 
com experiências significativas, a partir das 
quais podem ser construídos conhecimentos 
contextualizados. 

Nesta etapa, é possível notar que, para que 
a Educação cumpra seu papel de formadora 
de sujeitos críticos e conscientes, bem 
como de viabilizadora e potencializadora 
do desenvolvimento dos indivíduos de uma 
sociedade, é imprescindível que o trabalho 
docente seja considerado de forma central 
neste contexto. Reflexões sobre sua finalidade, 
importância e valorização com vistas ao 
sucesso do processo educacional como um 
todo são primordiais.

Para o estagiário, é imprescindível ter contato 
com a prática docente para que conceitos 
teóricos possam ganhar verdadeiro significado 
em sua formação. 

A formação do professor passa por diferentes 
modos de trabalhar temas e conceitos que 
embasam a prática pedagógica. O estágio é 
um elemento indispensável neste sentido. 

A formação de pedagogos requer o conhecimento 
das ciências, da arte, da política, da ética e de outros 
saberes, além do domínio da cultura tecnológica e dos 
processos educativos que permitem entender e atuar 
no enfrentamento de problemas educacionais reais 

(SILVA; URBANETZ, 2013, p. 125).

Nesta mesma perspectiva, Piconez (2015) 
destaca o caráter complementar entre teoria e 
prática, esclarecendo que tais elementos não 
podem ser considerados isoladamente, pois 
são aspectos extremamente relacionados, que 
compõem uma unidade.

O contexto relacional entre prática-teoria-
prática apresenta importante significado 
na formação do professor, pois orienta a 
transformação do sentido da formação do 
conceito de unidade, ou seja, da teoria e 
prática relacionadas e não apenas justapostas 
ou dissociadas (PICONEZ, 2015, p. 14).

Sendo assim, para que a formação do 
profissional da Educação seja sólida e completa, 
faz-se necessário que a relação teoria-prática 
seja considerada e aplicada.

Ao praticar sua docência, o educador, sujeito 
formador, não pode ver seu educando como 
um objeto para o qual ele transfere todo o 
seu conhecimento, de modo que o seu aluno, 
embora não tenha os mesmos conhecimentos 
que seu professor, possa também proporcionar 
trocas de experiências e aprendizagens. 
Conforme Freire (1996, p. 23), “quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina 
ao aprender”. O aluno não é um objeto que 
precisa ser mudado, assim como educando 
e educador não são objetos um do outro. O 
fato é que quando o educador ensina, ele está 
exercitando a sua prática e, por consequência, 
o outro responde o que lhe foi ensinado. 

O professor possui uma formação ampla e, 
para que seja consistente, necessita que a 
teoria e a prática sejam relacionadas de modo 
a consolidar saberes e promover noções 
gerais sobre a Educação. Assim, o estágio 
deve ser compreendido pelo estagiário como 
uma oportunidade de colocar em prática os 
conteúdos do universo acadêmico.

A Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 
estão presentes em todos os cursos de licenciatura, 
e devem ser considerados como a instrumentalização 
fundamental no processo de formação profissional 
de professores. Assim, são segmentos importantes 
na relação entre trabalho acadêmico e a aplicação 
das teorias, representando a articulação dos futuros 
professores com o espaço de trabalho, a escola, a sala 
de aula e as relações a serem construídas (GODOI; 
SAIKI, 2007, p. 27).
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Dessa forma, pode-se compreender 
como o estágio é imprescindível para que 
o estudante experimente a vivência das 
situações pedagógicas, bem como todos os 
aspectos que permeiam e estão envolvidos na 
dinâmica escolar. Significa uma oportunidade 
indispensável que viabilizou o contato com o 
fazer docente e sua organização e proporcionou 
a percepção de que o professor possui o 
importante papel de articular conhecimentos 
em prol da viabilização de todo o processo 
de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, 
mediando e potencializando a aquisição de 
conhecimento, a construção de identidade e 
de socialização.  

Assim, de forma geral, constitui-se numa 
valiosa experiência, a qual possibilita 
que a prática docente se articule com os 
conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 
do curso, potencializando a aprendizagem e a 
formação profissional, pois propicia reflexões 
e análises importantes, para o profissional de 
Pedagogia. Por meio dele, é possível constatar a 
relação existente entre teoria e prática, tornando 
concretos saberes que, ao longo do curso de 
Licenciatura, podem ser compreendidos de 
forma abstrata.

Sobre a influência da relação entre aluno 
e professor, Elias (2000) afirma que as 
modificações comportamentais da área afetiva 
possibilitam que a escola aja de acordo com 
seu papel de instituição social. É considerando 
a escola como meio de convívio social que se 
deve atentar às características e necessidades 
dos indivíduos envolvidos. Uma vez que não se 
pode fragmentar o ser, isolando seu emocional 
na tentativa de lidar apenas com o intelecto, 
o professor deverá ser capaz de identificar 
a maneira mais eficaz de trabalhar com o 
aluno de forma plena. Para que isso ocorra, 
é necessário considerar as peculiaridades do 
aluno em cada fase de seu desenvolvimento. 

Também é importante salientar que há de se 
estabelecer uma relação em que não se pode 
tratar a educação como sendo:

[...] um fato isolado da política e do social, mas 
sendo ela formada, estabelecida com as pessoas e 
nos diversos segmentos da comunidade. Portanto, a 
educação não é um fenômeno neutro, mas sofre os 
efeitos do jogo do poder, por estar de fato envolvida na 
política (ARANHA, 2006, p. 24).

Nesse sentido, o professor precisa estar ciente 
de seu papel de formador de sujeitos criativos 
e críticos, capazes de agir e transformar a si 
mesmos e o meio em que estão inseridos. O 
Estágio Supervisionado possibilita o contato 
com a Educação dos dias atuais, permitindo 
a compreensão de que não cabe ao professor 
um papel de informador e, ao aluno, de 
ouvinte. A realidade é que se necessita de uma 
expressão da construção do conhecimento por 
ambos, sendo competência do professor ser o 
facilitador desse processo.

É necessário integrar os alunos ao mundo 
real, em estão inseridos, não a um mundo 
“ideal” e utópico. É imprescindível que os 
estudantes sejam orientados a construir seu 
próprio conhecimento para que possam atuar 
e transformar a sua realidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta pesquisa foi possível verificar a trajetória do curso de Pedagogia no Brasil e as 
transformações que ocorreram ao longo da História, no que se refere à preparação de docentes.

Na vivência em sala de aula, é possível notar que diferentes aspectos permeiam o convívio so-
cial na escola e o quanto a aprendizagem recebe influências desses fatores. Também se verifica 
o quanto o lúdico, ou seja, a aprendizagem prazerosa. É imprescindível para que os alunos se 
mantenham motivados. Nesse contexto, o professor atua como mediador do processo de cons-
trução do conhecimento dos alunos, estimulando-os e incentivando-os. 

Por ser o estágio momento de articulação entre conhecimentos teóricos e a prática pedagógi-
ca, é uma etapa de máxima relevância e deve ser compreendida como integrante indispensável 
para a formação docente. 



278

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

REFERÊNCIAS

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da 
Educação e da Pedagogia. São Paulo: Moderna, 
2006.

BRASIL. Parecer n. 251/62. Currículo mínimo 
e duração do curso de pedagogia. Relator: Val-
nir Chagas. Documenta, n. 11, pp. 59-65, 1963.

_____. Decreto-Lei n. 53, de 18 de novembro 
de 1966. 

Fixa princípios e normas de organização para 
as universidades federais e dá outras providên-
cias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0053.
htm>. Acesso em: 22 jan. de 2020.

_____. Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 
1968. 

Fixa normas de organização e funcionamento 
do ensino superior e sua articulação com a es-
cola média, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L5540.htm>. Acesso em: 22 jan. de 2020.

_____. Parecer n. 252, de 11 de abril de 1969. 
Estudos pedagógicos superiores. Mínimos de 
conteúdo e duração para o curso de graduação 
em Pedagogia. Relator: Valnir Chagas. Docu-
menta, n. 100, pp. 101-17, 1969.

_____. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 
22 jan. de 2020.

_____. Conselho Nacional de Educação. Re-
solução CEB n°1/06. Brasília. 05 de maio de 
2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 
22 jan. de 2020.

BRZEZINSKI, Iria. Pedagogia, pedagogos e 
formação de professores. Campinas: Papirus, 
1996.

GODOI, Francisco Bueno de; SAIKI, Kim. A 
prática de ensino e o estágio supervisionado. 
In: PASSINI, Elza Yasuko, et al. (Org.). Prática de 
ensino de geografia e estágio supervisionado. 
São Paulo: Contexto, 2007, p. 26-31.

            PICONEZ, Stela Conceição. Bertholo 
(Coord.). A prática de ensino e o estágio super-
visionado. Campinas, SP: Papirus, 2015.

SAVIANI, Demerval. Educação Brasileira: Es-
trutura e Sistema. 7ª. ed. Campinas: Autores As-
sociados, 1996.

SILVA, Carmem Silvia Bissoli da. Curso de 
Pedagogia no Brasil: história e identidade. São 
Paulo: Autores Associados, 1999.

        SILVA, Mônica Caetano Vieira da; URBA-
NETZ, Sandra Terezinha. O Estágio no curso de 
pedagogia. Curitiba: InterSaberes, 2013. 



279

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CRISTIANO APARECIDO MENDES

Graduação em História, pela Universidade de São 
Paulo (2008).  Especialista em Magistério do Ensino Superior, 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012). 
Graduação em Pedagogia, pela Universidade Cruzeiro do 
Sul (2019). Mestrando em História, pela Universidade Federal 
de São Paulo (2018-2010). Professor de Ensino Fundamental 
II e Médio na EMEF Armando Arruda Pereira.

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



280

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

RESUMO: A lei de diretrizes e bases estabelece a música com eixo obrigatório no ensino da dis-
ciplina de arte. É fundamental ressaltar que o termo Arte, segundo a LDB, não se trata apenas 
ao ensino de Artes Plásticas, mas refere-se às linguagens artísticas. Arte também engloba a mú-
sica, que exige conhecimentos mais específicos do professor. Neste artigo tratar-se-á sobre a 
importância que a música tem na formação das crianças por ser um elemento que desde muito 
cedo faz parte do cotidiano das mesmas. A música é um importante instrumento educacional 
por trabalhar a oportunidade de criar, de socializar, trabalhando a cidadania, a timidez, trazendo 
harmonia e diversos fatores que poderíamos citar. Alguns autores afirmam que a música tra-
balha o raciocínio, a lógica, sensibilidade, a disciplina e a concentração, e que nas escolas, aju-
dam no desenvolvimento da criança, buscando usufruir todos os recursos que aprovem e que 
além de todos os benefícios citados. A pesquisa ampliou os olhares de que a música é elemen-
to imprescindível para a educação e que é necessário um enfoque por parte dos órgãos públi-
cos e da secretária da educação para fazer com que o eixo seja contemplado em sua totalida-
de, dando o seu melhor para a educação infantil e para a nossa educação de uma forma geral.

Palavras-chaves: Musicalização; Educação Infantil; Criança; Socialização; Artes.

A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Com o tema A Musicalização na Educação Infantil e com a demonstração da im-
portância do uso da música na Educação Infantil e onde a introdução da mú-
sica no ensino aprendizagem pode fazer com que a criança desenvolva sua 

criatividade e visão de melhoria em sua cognição é que este artigo foi desenvolvido.
Este artigo justifica-se na medida em que procura demonstrar a importância da 

música para a formação da criança. Isso vale tanto para as atividades escola-
res quanto para todas as outras atividades desenvolvidas com a criança. A músi-
ca, além de contribuir para que os diversos conhecimentos sejam mais facilmente 
aprendidos pela criança, faz com que ela desenvolva sua criatividade, tornando, no futuro, um 
ser autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser autônomo e cidadão.

Tem como objetivo geral refletir sobre a musicalização como fator agente no desen-
volvimento de aprendizagem e como objetivos específicos investigar sobre a importân-
cia da musicalização, no desenvolvimento da criança; mostrar como a música pode contri-
buir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor 
e socioafetivo da criança; verificar de que maneira a música favorece o desenvolvimento 
do potencial criativo e da sensibilidade da criança, bem como o estímulo à sua concentra-
ção e autodisciplina. Havendo uma hipótese de conhecer os benefícios da música na edu-
cação infantil, tornando-se bem mais fácil desenvolver modelos pedagógicos que possi-
bilitem adentrar no mundo da criança e, assim, contribuir para a sua formação integral.

Neste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando o método hipotético-deduti-
vo e monográfico, onde as conclusões sendo verdadeiras, as hipóteses serão comprovadas, 
com total auxílio de livros, textos e trabalhos que tratam do tema, as informações colhidas 
poderão dar subsídios no sentido de orientar e desenvolver uma discussão teórica acerca da 
utilização da música no processo de ensino-aprendizagem das crianças na educação infantil.
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A MÚSICA E A MUSICALIZAÇÃO

Segundo Bréscia (2003), a música é 
uma linguagem universal. Conforme dados 
antropológicos, as primeiras músicas seriam 
usadas em rituais, como: nascimento, 
casamento, morte, recuperação de doenças 
e fertilidade. Na Grécia Clássica o ensino da 
música era obrigatório, e há indícios de que 
já havia orquestras naquela época. Pitágoras 
de Samos, filósofo grego da 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).

Atualmente existem diversas definições 
para música. Mas, de um modo geral, ela é 
considerada ciência e arte, na medida em que 
as relações entre os elementos musicais são 
relações matemáticas e físicas; a arte manifesta-
se pela escolha dos arranjos e combinações. 
Houaiss apud Bréscia (2003, p. 25) conceitua 
a música como “[...] combinação harmoniosa 
e expressiva de sons e como a arte de se 
exprimir por meio de sons, seguindo regras 
variáveis conforme a época, a civilização etc”.

Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A 
música e o som, enquanto energia estimula 
o movimento interno e externo no homem; 
impulsionam-no a ação e promovem nele 
uma multiplicidade de condutas de diferentes 
qualidade e grau”.

De acordo com Weigel (1988, p. 10) a música 
é composta basicamente por:

Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos 
elásticos, que se repetem com a mesma velocidade, 
como as do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares 
são denominadas ruído. 

Ritmo: é o efeito que se origina da duração de 
diferentes sons, longos ou curtos. 

Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos 
sons. 

Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e 
harmoniosa dos sons. 

De acordo com Wilhems apud Gainza (1988, 
p. 36):

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

Para Bréscia (2003) a musicalização é um 
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.

As atividades de musicalização permitem 
que a criança conheça melhor a si mesma, 
desenvolvendo sua noção de esquema 
corporal, e também permitem a comunicação 
com o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) 
afirmam que atividades podem contribuir de 
maneira como reforço no desenvolvimento 
cognitivo/linguístico, psicomotor e socioafetivo 
da criança.

É importante ressaltar a importância de se 
desenvolver a escuta sensível e ativa nas crianças. 
Mársico (1982) comenta que atualmente as 
possibilidades de desenvolvimento auditivo se 
tornam cada vez mais reduzida, as principais 
causas são o predomínio dos estímulos visuais 
sobre os auditivos e o excesso de ruídos com 
que estamos habituados a conviver. Por isso, 
é fundamental fazer uso de atividades de 
musicalização que explorem o universo sonoro, 
levando as crianças a ouvir com atenção, 
analisando, comparando os sons e buscando 
identificar as diferentes fontes sonoras. Isso irá 
desenvolver sua capacidade auditiva, exercitar 
a atenção, concentração e a capacidade de 
análise e seleção de sons.

As atividades de exploração sonora devem 
partir do ambiente familiar da criança, passando 
depois para ambientes diferentes. O educador 
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também pode gravar sons e pedir para que 
as crianças identifiquem cada um, ou produzir 
sons sem que elas vejam os objetos utilizados 
e pedir para que elas os identifiquem, ou 
descubram de que material é feito o objeto ou 
como o som foi produzido. Assim como são 
de grande importância às atividades onde se 
busca localizar a fonte sonora e estabelecer a 
distância em que o som foi produzido. Para isso 
o professor pode pedir para que as crianças 
fiquem de olhos fechados e indiquem de onde 
veio o som produzido por ele. Posteriormente o 
educador pode trabalhar os atributos do som:

• Altura: agudo, médio, grave. 
• Intensidade: forte, fraco. 
• Duração: longo, curto. 
• Timbre: é a característica de cada som, 

o que nos faz diferenciar as vozes e os 
instrumentos. 

É interessante o uso de jogos musicais, 
como por exemplo, o Jogo do Grave e Agudo. 
Para trabalhar a noção de duração o educador 
pode pedir para que as crianças desenhem 
o som. Não é desenhar a fonte sonora, mas 
sim descrever a impressão que o som causou, 
se foi demorado ou breve, ascendente ou 
descendente. Por fim, para se trabalhar o timbre 
o educador pode pedir para que uma criança 
fique de costas para a turma enquanto estes 
cantam uma canção, ao sinal do professor 
todos param de cantar e apenas uma criança 
continua a que estava de costas deve adivinhar 
quem continuou. Estas são apenas sugestões, 
existem diversos outros jogos que podem ser 
realizados.

Através dessas atividades o educador pode 
perceber quais os pontos fortes e fracos das 
crianças, principalmente quanto à capacidade 
de memória auditiva, observação, discriminação 
e reconhecimento dos sons, podendo assim vir 
a trabalhar melhor o que está defasado. Bréscia 
(2003) ressalta que os jogos musicais podem 
ser de três tipos, correspondentes às fases do 
desenvolvimento infantil:

Sensório-Motor (até os dois anos): São 
atividades que relacionam o som e o gesto. A 
criança pode fazer gestos para produzir sons e 
expressar-se corporalmente para representar o 
que ouve ou canta. 

Simbólico (a partir dos dois anos): Aqui se 
busca representar o significado da música, o 
sentimento, a expressão. O som tem função de 
ilustração, de sonoplastia. 

Analítico ou de Regras (a partir dos quatro 
anos): São jogos que envolvem a estrutura da 
música, onde são necessárias a socialização e 
organização. 

A duração das atividades deve variar 
conforme a idade da criança, dependendo 
de sua atenção e interesse. Além disso, vale 
lembrar que é preciso respeitar a forma de 
expressão de cada um, mesmo que venha a 
parecer repetitivo ou sem sentido. 

A AMPLIAÇÃO DA ÓTICA PARA 
MÚSICA

Mesmo sem muita tradição na educação, a música 
é um importante componente para a melhoria do 
aprendizado e da afetividade, principalmente com 
crianças pequenas. Sobre esse provável início da 
música Tefe (2005) explica:

Esta capacidade natural, única no ser humano, despertou-
lhe a curiosidade fazendo com que ela se desenvolvesse ao 
ser usado como sinal de identificação da espécie, e como 
fonte de prazer pelo canto. Assim pode ter nascido a música, 
através de sons espontâneos sem preocupação com 
padrões de estética, muito diferente de como a conhecemos 
hoje (TEFE, 2005).

A música tem um caráter tão particular e se 
manifesta nas mais diversas situações vivenciadas 
pelos seres humanos que se torna complexo defini-
la, como ressalta Henrique (2002, p. 5):

O conceito de música tem sido alargado à medida que 
se alargam também os horizontes da composição musical, 
sobretudo no século 20, com o aparecimento da música 
concreta, da música eletroacústica, da música serial. Mesmo 
considerando esse alargamento, o som continua a ser 
matéria-prima da música e simultaneamente o fundamento 
de toda a sua estrutura. Mas a música faz-se de sons e 
de silêncios, logo, podemos considerar que existem duas 
matérias-primas: o som e os silêncios (HENRIQUE, 2002, 
p.5).

Fica claro que a música é repleta de significados. 
Pode ser a reunião harmônica de sons, mas também 
do que não se ouve ou do que não é humanamente 
perceptível. A música pela sua genialidade se torna 
tão difícil de definir, mas como uma forma magnífica 
de representação simbólica do mundo que pela 
sua ampla diversidade permite o conhecimento de 
nós mesmos como também do outro.
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A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A relação afetiva das crianças com a música 
acontece, de acordo com Borges (1994), 
desde muito cedo podendo ser facilmente 
comprovada nas reações de prazer que as 
mesmas apresentam ao serem embaladas, às 
cantigas de ninar, nos primeiros movimentos 
de dança, independentemente do contexto 
histórico-cultural em que estejam inseridas. 
Oliveira, Bernardes e Rodriguez (1998) afirmam 
que as crianças, mesmo antes de aprenderem 
a falar, se expressam através de movimentos, 
sons e ritmos. Para as autoras, a convivência 
com os diferentes sons e ruídos é de suma 
importância, pois através dos mesmos se faz 
descobertas e com elas, o conhecimento e a 
exploração do diferente.

A primeira descoberta dos sons e do ritmo 
se dá através do próprio corpo e do ambiente 
ao redor. Por ser criativo, o ser humano romper 
continuamente os esquemas repetidos das 
experiências anteriores e vai explorando novos 
caminhos.

Quando a criança escuta uma música, ela se 
concentra e tende a acompanhá-la, cantando e fazendo 
movimentos com o corpo. Isso desenvolve o senso do 
ritmo nos pequeninos. Aprendendo a ouvir, a criança 
pode repetir uma música, recriando-a. É importante 
que nós, educadores, valorizemos o ato de criação 
da criança, para que ele seja significativo no seu 
contexto de desenvolvimento (OLIVEIRA, BERNARDES 
e RODRIGUEZ, 1998, p. 104).

Jeandot (1993) vai ao encontro dessas 
afirmações quando relata que a receptividade 
à música é um fenômeno corporal. A autora 
fala sobre o fato das crianças gostarem de 
acompanharem as músicas com movimentos 
corporais, seja com palmas, sapateados, 
volteios de cabeça, danças, entre outros, sendo 
a partir dessa relação entre o som e o gesto 
da criança que ela constrói seu conhecimento 
sobre música. É possível constatar a grande 
influência que a música exerce sobre a criança. 
É por isso que os jogos ritmados, próprios dos 
primeiros anos de vida, devem ser incentivados 
e trabalhados na escola. Ela também descreve 
as habilidades que as crianças desenvolvem 
em relação à música nas diferentes etapas do 

desenvolvimento infantil. Cada idade reserva 
um aspecto particular em relação à música, 
sendo que aproximadamente em torno de:

• 2 anos, a criança é capaz de cantar versos soltos 
, fragmentos de canções, geralmente fora do tom. 
Reconhece algumas melodias e cantores. Gosta de 
movimentos rítmicos em rede, cadeira de balanço, etc.;

• 3 anos, a criança consegue reproduzir canções 
inteiras, embora geralmente fora do tom. 

• 4 anos, a criança progride no controle da voz. 
• 5 anos, a criança entoa mais facilmente e consegue 

cantar melodias inteiras. 
• 6 anos, a criança percebe sons ascendentes 

e descendentes. Identifica as fórmulas rítmicas, os 
fraseados musicais, as variações de andamento e a 
duração dos valores sonoros. 

• 7 anos, a criança expõe e defende suas ideias. 
Ouve em silêncio, acompanhando a melodia e o ritmo 
da música. Canta acentuando a tônica das palavras. 
Bate as pulsações rítmicas com as mãos, enquanto o 
pé acentua o tempo mais forte. 

• 8 anos, a criança é mais rápida em suas próprias 
reações e também compreende melhor as dos demais. 

• 9 anos, a criança adquire maior domínio de si 
mesma. Gosta muito de conversar. 

• 10 anos, a criança facilmente cria sonoplastias 
para histórias e trilhas sonoras para novelas. 

• a partir de 11 anos, o entusiasmo é o traço mais 
característico. Facilmente a criança perde sua própria 
identidade em função do grupo. As tarefas coletivas a 
atraem. (JEANDOT, 1993, p. 63-64).

É ressaltado que todas essas características 
variam de criança para criança, sendo que 
o desenvolvimento da mesma pode ser 
acelerado através da interferência do trabalho 
de musicalização realizado na escola. É 
importante que o professor tenha cuidado 
para, por exemplo, não dar ênfase exagerada 
à parte rítmica em detrimento dos elementos 
melódicos, culturais, formais e criativos que 
compõem a música.

O Referencial Curricular Nacional Para a 
Educação Infantil (1998) fala da importância de 
se trabalhar na pré-escola, com atividades que 
envolvam música, por ser este um excelente 
meio para o desenvolvimento da expressão, do 
equilíbrio e da autoestima das crianças.

Ouvir música, aprender uma canção, brincar de 
roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mão, são 
atividades que despertam, estimulam e desenvolvem 
o gosto pela atividade musical, além de atenderem às 
necessidades de expressão que passam pela esfera 
afetiva, estética e cognitiva (BRASIL, 1998).
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Forquin e Gagnard (1982) apud Nicolau 
(1997) também falam da importância da 
música na educação infantil quando afirmam 
que a mesma é um,

Inestimável benefício para a formação, o 
desenvolvimento, o equilíbrio da personalidade da 
criança e do adolescente; o acesso à música constitui-
se nas possibilidades de criar, de interpretar ou de ouvir, 
que podem ser estimuladas, desenvolvidas e educadas 
(FORQUIN e GAGNARD, 1982 apud NICOLAU, 1997, 
p. 251).

Para Jeandot (1993) o objetivo do ensino da 
música não reside na transmissão de técnicas, 
mas no desenvolvimento do gosto pela música 
e da habilidade para captar a linguagem 
musical além de expressar-se através dela, 
possibilitando o acesso do educando a um 
imenso patrimônio musical que a humanidade 
vem construindo. Nesse sentido é importante 
mostrar que é de responsabilidade do educador, 
enquanto um dos maiores modelos de imitação 
da criança, ser crítico e criativo na escolha do 
que apresentar a mesma, garantindo, com isso, 
que o trabalho seja interessante para ambos.

Além da competência técnica, o professor deve ser 
criativo. A necessidade de criar é comum a todas as 
crianças, que, ao interagirem com o mundo, controlem 
seu conhecimento. O educador não deve perder a 
oportunidade de aproveitar essa disposição (JEANDOT, 
1993. p. 133).

Cabe ao adulto compreender de que forma a 
música constitui uma possibilidade expressiva 
privilegiada para a criança, considerando que 
a mesma atinge diretamente sua sensibilidade 
sensorial e afetiva.

O trabalho do professor deve ser criativo para 
despertar a motivação na criança, pensando em 
novas possibilidades de aprendizagem além 
de facilitar, quando solicitado, as atividades 
dos alunos.

Paschoal e Zamberlan (2005) enfocam 
a importância do professor organizar um 
espaço que permita a participação de todas as 
crianças, reunindo, para isso, toda e qualquer 
fonte sonora como brinquedos, instrumentos 
musicais e objetos variados, podendo se incluir 
os materiais recicláveis.

Para Jeandot (1993) a música é linguagem 
e, dessa forma, deve-se seguir no que diz 
respeito à música, o mesmo processo de 
desenvolvimento que se adota quanto à 

linguagem falada, ou seja, é necessário que 
a criança seja exposta à linguagem musical e 
dialogue com ela sobre e por meio da música.

Há uma colocação da mesma forma que 
acontece com a linguagem, cada grupo social, 
cada civilização possui sua expressão musical 
própria. Nesse sentido, antes que o educador 
transmite sua cultura musical própria é importante 
que o mesmo investigue o universo musical do 
qual a criança faz parte, encorajando, com isso, 
a criação de novas formas de expressão através 
da música.

No entanto, Borges (1994) afirma que, embora 
se concorde com a importância que a música 
tem na educação das crianças, é frequente 
se deparar, nas classes pré-escolares, com 
atividades musicais limitadas exclusivamente à 
reprodução de cantigas utilizadas com finalidades 
apenas didáticas, quando as mesmas deveriam 
ligar-se primordialmente às emoções, no sentido 
de proporcionar um momento de prazer ao ouvir, 
cantar, tocar e inventar sons e ritmos. Para a 
autora, se a música for utilizada na educação 
infantil apenas com o objetivo de ensinar conceitos 
matemáticos, anunciar o momento da história ou 
do lanche ou reforçar hábitos de higiene, a função 
primeira da mesma estará sendo desvirtuada. E 
para que isso não aconteça, é necessário que 
o professor seja sensível à expressão musical, 
o que não significa que o mesmo tenha que 
ser um especialista em música ou que saiba, 
necessariamente, tocar algum instrumento. Ele 
deve sim, estar consciente de que, em contato 
com a música, a criança poderá:

• manter em harmonia a relação entre o sentir e o 
pensar;

• proteger a sua audição, para que não se atrofie diante 
do aumento de ruídos e da desqualificação sonora do 
mundo moderno;

• habituar-se a isolar um ruído ou som para dar-lhe 
sentido, especificidade ou beleza que lhe são próprios. 
(BORGES, 1994, p. 101).

Dessa forma, os conteúdos relacionados à 
musicalização deverão ser desenvolvidos nas 
instituições de educação infantil como conceitos 
em construção organizados em um processo 
contínuo e integrado de modo que as crianças 
desenvolvam, dentre outras, as capacidades de 
identificar e explorar os elementos da música a 
fim de que se expressam, interajam e ampliem 
seus conhecimentos sobre o mundo.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA 
MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O professor é um importante ator na 
atividade educativa. Na educação infantil, isso 
não é diferente, ainda mais que a experiência 
de trabalhar com crianças pequenas é 
muito interessante. Os professores de 
crianças pequenas devem desenvolver os 
conhecimentos e habilidades adequadas para 
essa atividade que requer comprometimento e 
qualificação. Entretanto, nem sempre é o que 
acontece. Nem todos os educadores da infância 
são professores habilitados para trabalhar com 
esta faixa etária.

Em se tratando do ensino de música, isso 
não é diferente. Ensinar música para crianças 
na educação infantil significa muito mais do 
que a tradicional transmissão de canções. Na 
verdade, musicalização na educação infantil 
passa pela vivência sonora, pela exploração 
do mundo dos sons e pela experiência estética 
musical. Contudo, ao se analisar o contexto 
da educação musical no Brasil, fica claro que, 
por circunstâncias históricas, sociais, culturais 
e políticas, a musicalização, embora tenha 
sido amplamente difundida no passado, foi 
considerada desnecessária durante os anos 
finais do século XX, gerando o cenário que 
vemos atualmente, como apresenta Dall’Acqua, 
Previato e Souza (2009, p. 82 e 83) :

Na década de 1920, a música passa a ser 
compreendida no escopo de sua função social. Teve 
particular importância nesse processo a figura de Villa 
Lobos, que exerceu notável influência no período e se 
tornou um dos principais, nome da educação musical. 
Instituiu o canto orfeônico em todas as escolas públicas 
brasileiras durante o período do Governo Vargas, com 
forte inspiração nacionalista e fundada no uso de 
material folclórico. Tal estrutura perdura até os anos de 
1960, quando então o canto orfeônico é substituído pela 
educação musical, mas sem diferir profundamente da 
proposta anterior (DALL’ACQUA, PREVIATO E SOUZA, 
2009, p. 82 E 83).

Segundo Goldemberg (1995, p. 104), o 
cantor Villa-Lobos objetivou proporcionar 
a atividade musical nas escolas, auxiliar o 
desenvolvimento artístico da criança, produzir 
adultos musicalmente alfabetizados, além de 
imprimir um caráter socializante ao ensino da 

música e formador para a disciplina, o civismo 
e a educação artística.

A formação de professores de música 
com licenciatura declina, já que não há mais 
lugar onde ministrar aulas dessa disciplina, 
dando lugar à formação de bacharéis. Então 
os bacharéis que eram os instrumentistas 
começaram a dar aulas, reproduzindo um 
modelo distante da verdadeira educação 
musical. Com esse cenário, houve um contínuo 
declínio da educação musical nas escolas, 
ainda mais por conta do surgimento da figura 
do professor polivalente, que dentro da sua 
graduação receberia uma pequena introdução 
sobre as linguagens artísticas, ou seja, um 
pouco de música, de artes cênicas, artes 
plásticas e, depois, estavam preparados para 
dar aulas. 

É equivocado transferir o problema para o 
educador, pois muitos são os desafios para 
o trabalho com música, principalmente na 
educação infantil, como afirma Nogueira (2010, 
p. 3):

Há uma desvalorização das linguagens artísticas 
na escola, passando por deficiências na formação 
dos professores, tanto na de especialistas, quanto 
na de pedagogos, até a falta de ambiente e material 
adequado. Nesse sentido, a dificuldade que acompanha 
grande parte dos educadores de crianças pequenas, 
no sentido de explorar a música nas suas múltiplas 
possibilidades. Muitos apontam para limitações de 
ordem pessoal para justificar a ausência da linguagem 
musical no cotidiano se seus alunos. Outra queixa 
comum recorrente nos mais diversos espaços nos 
quais lidamos com profissionais da educação infantil, 
tais como seminários e cursos de extensão, é a da falta 
de material de qualidade. Questionam-se como poderão 
ampliar os referenciais musicais das crianças, se não 
têm acesso a outros tipos de produção, além daquelas 
veiculadas pelos grandes meios de comunicação, 
produtos da indústria cultural caracterizados por sua 
pouca qualidade estética (NOGUEIRA, 2010, P. 3).

Após a redemocratização do país, surge a 
LDBEN nº 9394/96, que coloca a arte como 
componente obrigatório na educação básica, 
destacando, além de outras linguagens 
artísticas, a música. Na educação infantil, o 
professor é responsável por diversas áreas, 
a exemplo das artes que também abrangem 
a música. Contudo pela especificidade da 
educação infantil, a música deve ser algo tão 
usual como a brincadeira. Apesar das mais 
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diversas dificuldades que foram apontadas, 
além do resquício histórico, existe um viés 
que deve ser analisado, a tarefa inerente ao 
educador, que é a pesquisa. Nesse sentido, 
cabe ressaltar que o professor é um dos 
maiores modelos de imitação da criança.

 O educador, portanto, não pode cruzar 
os braços e renegar o ensino da música, 
que é um importante elemento de formação 
do indivíduo. Ele deve pesquisar, ser crítico 
e criativo na escolha do que apresentar às 
crianças, garantindo, com isso, que o trabalho 
seja interessante para ambos. E o trabalho 
de busca do educador não deve se esgotar 
aí, já que ele deve perceber como a música 
se constitui em um importante viés expressivo 
para a criança, pois atinge sua sensibilidade 
sensorial e afetiva. Para isso deve-se estimular 
o educando a fazer suas próprias descobertas, 
cabendo ao educador enriquecer o repertório 
musical da criança com materiais a serem 
explorados, observando o trabalho de cada 
criança e planejando atividades que envolvam 
músicas de diferentes povos, de diferentes 
formas, de diferentes épocas, de diferentes 
compositores. O trabalho do professor deve 
ser criativo para despertar a motivação na 
criança, pensando em novas possibilidades 
de aprendizagem além de facilitar, quando 
solicitado, as atividades dos alunos. Os alunos 
precisam participar de todas as atividades 
propostas e, por isso, é importante que o 
processo seja lúdico. Os alunos precisam 
sentir e serem envolvidos para ter o desejo 
de participar e aí entra a importância do 
educador. Sobre a importância do educador 
nesse processo de musicalidade na educação 
infantil, Brito (2003, p. 45) destaca:

[...] o professor deve atuar – sempre – como 
animador, estimulador, provedor de informações e 
vivências que irão enriquecer e ampliar a experiência 
e o conhecimento das crianças, não apenas do ponto 
de vista musical, mas integralmente, o que deve ser 
o objetivo prioritário de toda proposta pedagógica, 
especialmente na etapa da educação infantil (BRITO, 
2003, p.45).

Ter que valorizar e enaltecer esse 
comportamento do educador frente à 
musicalização na educação infantil é 
contraditório, visto que deveria ser algo sempre 
presente na rotina das crianças, até mesmo 

porque a música não faz parte da educação, 
mas deveria. E o mais importante, ela faz parte 
do país que diz ter a música mais rica do mundo. 
Assim, além de toda a fonte de estímulos para 
os educandos, o educador precisa se lembrar 
que toda criança vivencia a cultura que não 
é somente a da sua família, mas de todo o 
grupo social no qual ela cresce, já que, em 
se tratando de Brasil, a cultura apresenta um 
enorme repertório musical com o qual qualquer 
cidadão tem contato desde que nasce.

Valorizar a cultura e apresentá-la às crianças é 
muito importante. O papel do ensino de música 
na educação deve ser o de proporcionar 
aos alunos tanto um conhecimento mais 
aprofundado desse universo já conhecido, 
como o acesso a um universo desconhecido. 
Sobre o conhecimento acerca dos mais 
variados estilos e o constante questionamento 
sobre eles, diz Ostetto (2010, p. 58):

[...] não se trata de negar a entrada na instituição 
educativa de qualquer tipo de música trazida pelas 
crianças, porque seria como negar a história dessas 
crianças. Porém, não é também seguir a moda, as 
determinações do mercado de bens simbólicos. É, no 
mínimo, questionar tudo que aí chega, e questionar não 
significa proceder a uma análise, de forma racional, 
explicativa, didática, demonstrando por ‘a mais b’ como 
se dá a denominação e a alienação. É possibilitar a 
coexistência dos mais variados tipos de música, de 
modo a provocar o encontro e o debate de significados 
e sentidos – do estranhamento às entradas do novo. 
Essencial, para além da negação ou imposição de 
padrões, é possibilitar a ampliação do repertório 
musical. É tarefa da escola, da creche e da pré escola, 
sim, colocar à disposição e ao conhecimento de todos 
os meninos e meninas, adolescentes, jovens, homens 
e mulheres que nela convivem e são educados o 
melhor dentre tudo o que já foi produzido e criado pela 
humanidade.

As crianças devem ter acesso ao maior 
repertório possível, contudo não é só o 
cantar que deve ser estimulado, mas tudo o 
que possibilita o deslumbramento da música 
e de seus aspectos, principalmente com o 
brincar, que é tão latente na educação infantil. 
Campos e Rosemberg (2009), por meio de 
uma publicação denominada Critérios para um 
atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais das crianças do Ministério da 
Educação (MEC) trazem como um dos critérios 
de qualidade da instituição a “importância do 
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desenvolvimento da curiosidade, imaginação e 
capacidade de expressão em muitos sentidos 
e, um destes é a prática de ouvir músicas e 
de cantar”. Dessa forma, afirma Brito (2003, p. 
58):

No dia-a-dia das creches e pré-escolas, a linguagem 
musical deve contemplar atividades como:

• Trabalho vocal;
• Interpretação e criação de canções;
• Brinquedos cantados e rítmicos;
• Jogos que reúnem som, movimento e dança;
• Jogos de improvisação;
• Sonorização de histórias;
• Elaboração e execução de arranjos (vocal e 

instrumental);
• Invenções musicais (vocal e instrumental);
• Construção de instrumentos e objetos sonoros;
• Registro e notação;
• Escuta sonora e musical: escuta atenta, 

apreciação musical;
• Reflexões sobre a produção e a escuta.

A mesma autora ainda mostra a importância 
de incentivar as crianças a ouvirem não só 
músicas que façam parte do universo infantil, 
porque existe um imenso repertório de músicas 
de qualidade que pode e deve ser conhecido 
das crianças.

Contudo, em se tratando de início do trabalho 
com música, é importante resgatar as músicas 
da cultura infantil, sabendo que o educador, 
como afirma Brito (2003), deve buscar dentro 
de si as marcas e lembranças da infância, 
tentando recuperar jogos, brinquedos e 
canções presentes em seu brincar. Sobre isso, 
o RCNEI (BRASIL, 1998, p. 71) traz a seguinte 
constatação:

Em todas as culturas as crianças brincam com a 
música. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos 
por tradição oral, persistindo nas sociedades urbanas 
nas quais a força da cultura de massas é muito 
intensa, pois são fonte de vivências e desenvolvimento 
expressivo musical. 

Diante de todo o exposto, fica evidenciado 
que o educador não é o único, mas é um 
importante contribuinte no favorecimento da 
musicalização na educação infantil. É preciso 
propor estratégias para que os alunos vivenciem 
o sentido da música em todos os seus âmbitos, 
é preciso que se aprenda a princípio a admirá-
la, a valorizá-la e a reconhecê-la, criando-a e 
recriando-a. Os alunos devem ser estimulados 
a se expressarem por meio da música.

O educador também pode produzir situações 

que apontem caminhos para que a própria 
criança possa desenvolver seu senso crítico, 
podendo avaliar a sua realidade, baseada no 
bom senso e não no senso comum, ou seja, 
desde que o trabalho com música não seja 
uma atividade neutra. O educador, então, 
deve assumir o papel de mediador, ajudando 
na mobilização da aprendizagem cultural 
da música e suas vertentes, ampliando o 
conhecimento da criança. Assim, a utilização 
da música é imprescindível nos currículos, 
principalmente por ajudar a resgatar os desejos, 
talentos e sentimentos mais profundos dos 
educandos, contribuindo para a construção de 
uma sociedade mais saudável.

Segundo Nogueira (2003), existem muitos 
países com mais tradição que o Brasil no 
campo da educação da criança pequena, e 
nestes países a música recebe destaque nos 
currículos, como é o caso do Japão e dos 
países nórdicos. Nesses locais, o educador 
tem, na sua graduação profissional, um espaço 
considerável dedicado à sua formação musical, 
inclusive com a prática de um instrumento, 
além do aprendizado de um grande número de 
canções.

Em se tratando de Brasil, o caminho é 
inverso. O primeiro passo é constituir e 
aprimorar a formação em educação musical 
de professores não especialistas em música, 
dada a sua relevância em todas as práticas 
escolares, especialmente aquelas voltadas 
para a educação infantil.

Nessa perspectiva, surge a necessidade de 
que sejam criadas licenciaturas específicas 
em educação musical nas universidades e 
a inserção de disciplinas voltadas para a 
musicalização em cursos de formação de 
professores. Existe uma urgente necessidade, 
também, de que os professores que já atuam 
sejam inseridos em curso de formação 
continuada, para que seja extinta a prática de 
adestramento através da música. Não se pode 
esquecer também que, junto a isso tudo, é 
preciso que exista a luta em torno do poder 
público para que sejam incentivadas ações 
de promoção da musicalidade na educação 
infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão de a musicalização ser abordada nas escolas com certeza envolve muitos fatores, 
como espaço, formação adequada e continuada, recursos materiais, entre outros aspectos. Será 
necessário que a escola tenha estrutura física para acomodar alunos para aulas de musicaliza-
ção; em se tratando das instituições públicas o governo teria que fornecer material didático para 
que o professor possa desempenhar um bom trabalho, que este por sua vez possa explorar as 
riquezas da música, e do processo de construção do conhecimento do aluno, para que deixe de 
lado a reprodução mecânica das atividades e que o trabalho desenvolvido possa ter significado 
para o aluno.

Torna-se importante ao o profissional que trabalhar com música seja capacitado para fazê-lo, 
pois do contrário todos os esforços direcionados para esta prática, até então, será em vão. 
Muitos dos problemas e encontrados hoje na área de educação estão também ligados falta de 
formação dos profissionais seja ela acadêmica ou continuada. E enquanto não for tomada uma 
consciência sobre a importância da musicalização para formação do sujeito, as leis existentes 
para isso só vão fazer com que encham as escolas com profissionais despreparados, que pro-
vavelmente não obtiveram uma aprendizagem significativa por parte de seus alunos.

Há um grande desafio a ser alcançado, porém, os docentes que aceitarem esse desafio e cien-
tes de seu dever de melhorar a qualidade do desenvolvimento dos alunos deverão estar abertos 
a mudanças. E que o mesmo saiba respeitar a diversidade cultural do aluno, despertando nele 
interesse para outros saberes musicais.

A musicalização traduz expressões de sentimentos e pensamentos; a música torna o ambiente 
agradável e favorável à aprendizagem, portanto é de suma importância sua presença nas esco-
las. Cabe ressaltar que trabalhar com a musicalização envolve pensar na faixa etária dos alunos, 
permitindo na criança o desenvolvimento da capacidade de expressar-se de modo integrado, 
realizando movimentos corporais enquanto canta ou ouve uma música.

Um professor que canta com seus alunos sala de aula está oferecendo um tipo de vivência, 
mas essa vivência não pode se limitar apenas a essa atividade. É importante destacar que a 
música deve estar presente na escola como um dos elementos formadores do indivíduo.

Com a pesquisa, realmente veio a comprovação da relevância da musicalização no processo 
de ensino aprendizagem, e também que o bom desempenho da mesma, tem intrínseca relação 
com a formação do profissional e com a valorização que dada em cada instituição de ensino a 
essa área do conhecimento.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões de como o legado cultural is-
lâmico está presente em nosso cotidiano e a importância do estudo desse tema no Ensi-
no Fundamental e Médio. Para atingir tal objetivo, foi utilizada como metodologia a 
pesquisa bibliográfica onde autores como Farah (2009) e Hourani (1994) mostram a rele-
vância da cultura islâmica na história e na compreensão do mundo atual, além disso, o ar-
tigo também aborda o conceito de interculturalismo, Candau (2012), visando ampliar assim 
a possibilidade de diálogo entre diferentes culturas. Com a contribuição desses autores, 
pode-se observar a importância do legado da civilização islâmica nas diversas áreas do co-
nhecimento humano como matemática, medicina, química, literatura, ciências, arte e filo-
sofia, além disso, a influência da língua Árabe em nossa língua Portuguesa, Kemnitz (1991).

Palavras-chaves: História; Educação;  Islamismo;  Interculturalismo;  Legado Cultural.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO LEGADO 
CULTURAL ISLÂMICO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
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INTRODUÇÃO

Atualmente o islamismo é uma das religiões com maior número de seguido-
res no mundo, suas origens remontam ao século VII na Arábia e seus precei-
tos pregam a paz, a justiça e a generosidade entre os povos. Além da religião, 

que se espalhou por diversas regiões e conquistou seguidores entre outros povos, a rique-
za cultural difundida pela civilização islâmica está presente em diversas áreas do conheci-
mento humano como matemática, medicina, química, literatura, astronomia, ciências, arte 
e filosofia. Além disso, a língua árabe contribuiu para a constituição da língua portuguesa.

 
Trazer à luz as contribuições da civilização islâmica permite ampliar o diálogo e as re-

lações entre as culturas, o que se coaduna com o conceito de interculturalismo que signi-
fica a interação entre culturas de forma recíproca, beneficiando o seu convívio e integra-
ção numa relação baseada no respeito pela diversidade. Nesse sentido é essencial o 
reconhecimento e a valorização de diferentes culturas no contexto da Educação Básica. 
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POR QUE ESTUDAR O LEGADO DO 
ISLÃ?
 
Hoje vivemos num mundo em que a 

diversidade cultural, religiosa, étnica etc. são 
perpassadas por preconceitos e intolerância 
que geram conflitos e que negam os direitos 
universais da pessoa humana e das liberdades 
fundamentais do outro. 

 
Os diferentes modos de pensar, viver e agir 

são parte da natureza humana e devem ser 
respeitados; assim a tolerância é condição 
primordial para a paz e o progresso da 
sociedade. Segundo a UNESCO (1995, p.11):

A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da 
riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, 
de nossos modos de expressão e de nossas maneiras 
de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É 
fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, 
a comunicação e a liberdade de pensamento, de 
consciência e de crença. A tolerância é a harmonia 
na diferença. Não só é um dever de ordem ética; é 
igualmente uma necessidade política e jurídica. A 
tolerância é uma virtude que torna a paz possível e 
contribui para substituir uma cultura de guerra por uma 
cultura de paz  (UNESCO,  1995, p.11).

Se a tolerância é a harmonia na diferença, 
o conceito de interculturalidade, onde há o 
respeito a diversidade, está afinado com a 
declaração da UNESCO, de acordo com Vera 
Candau (2012 p. 244):

a interculturalidade aponta à construção de sociedades 
que assumam as diferenças como constitutivas da 
democracia e sejam capazes de construir relações 
novas, verdadeiramente igualitárias entre os diferentes 
grupos socioculturais, o que supõe empoderar aqueles 
que foram historicamente inferiorizados (CANDAU, 
2012, 244).

Nesse sentido se justifica o estudo das 
diferentes culturas na Educação Básica, pois o 
preconceito tem suas bases na ignorância, no 
desconhecimento do outro e das contribuições 
das diferentes culturas para a constituição da 
cultura individual; como afirma Candau (2012 
p. 242): 

a educação intercultural é concebida hoje como 
um elemento fundamental na construção de sistemas 
educativos e sociedades que se comprometem com a 
construção democrática, a equidade e o reconhecimento 
dos diferentes grupos socioculturais que os integram 
(CANDAU, 2012, p. 242).

  
O conceito de interculturalismo  e tolerância 

também perpassa a desconstrução do estudo 
de uma única vertente ou concepção de 
história conforme Boaventura de Souza Santos 
(2011 p. 1), “o mundo diversificou-se, e a 
diversidade instalou-se no interior de cada país. 
A compreensão do mundo é muito mais ampla 
que a compreensão ocidental do mundo; não 
há internacionalismo sem interculturalismo”. 
Diante disso faz-se indispensável o estudo das 
contribuições do legado islâmico nas mais 
diversas esferas do conhecimento e da cultura 
humana para a compreensão do mundo e a 
construção da cidadania dos educandos da 
Educação Básica.  

 
Esse legado tem sua origem na Península 

Arábica, uma região de clima quente e seco, 
constituída de desertos em 80% de seu território. 
Até o século VII os árabes se constituíam em 
diversos clãs com vínculos de parentesco e 
elementos culturais comuns, segundo Hourani 
(1994 p.27) “parece ter havido um crescente 
senso de identidade entre as tribos pastoris, 
demonstrada no surgimento de uma linguagem 
poética comum a partir dos dialetos árabes”; 
nessa época e até os dias atuais a cidade mais 
importante era Meca. 

 
Sua importância se deve a presença de um 

templo, a Caaba, onde os clãs cultuavam seus 
deuses e onde se encontra a Pedra Negra 
que teria sido trazida do céu por um anjo e 
entregue a Adão, o construtor do templo e 
mesmo personagem dos livros sagrados de 
judeus e cristãos. 

 
Além de centro de peregrinações, Meca 

também era o maior centro comercial 
dos árabes e foi nesse contexto que um 
comerciante chamado Mohammad (Maomé 
na forma aportuguesada do nome), no ano de 
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610, enquanto meditava na montanha de Hira, 
localizada em Meca, recebe a visita do anjo 
Gabriel que lhe revela o primeiro versículo do 
livro que embasa a religião islâmica, o Alcorão 
revelado em língua árabe. 

 
Nessa primeira revelação há a exortação a 

leitura, escrita e ao conhecimento conforme 
segue (Tradução..., 2004, p. 1044): 

Lê, em nome de teu Senhor, que criou,
Que criou o ser humano de uma aderência.
Lê, e teu Senhor é O mais Generoso,
Que ensinou a escrever com o cálamo,
Ensinou ao ser humano o que ele não sabia
(Tradução de HELMI NASR)

As revelações se seguiram por 23 anos, 
totalizando mais de 6000 versículos divididos 
em 114 capítulos e onde se encontram os 
fundamentos da religião islâmica como: a 
crença na unicidade divina (Allah) e no último 
profeta Mohammad, a realização das cinco 
orações diárias, a purificação da riqueza através 
do pagamento anual de 2,5% sobre a riqueza 
excedente, que não pode ser classificado 
como imposto nem esmola, mas uma forma 
de distribuição da riqueza aos necessitados; 
a peregrinação a Meca pelo menos uma vez 
na vida e o jejum religioso durante o mês do 
Ramadã. As revelações do Alcorão fazem parte 
do cotidiano do muçulmano, pois, incluem 
normas jurídicas, morais e políticas que 
orientam a vida; além do Alcorão outra fonte 
de orientação aos muçulmanos é o exemplo 
de vida e os ditos do profeta Mohammad. 

 
Com o advento do Islã o politeísmo e a idolatria 

na Caaba foram condenados, temendo perder 
seu poder político e os lucros obtidos com as 
peregrinações ao santuário, os líderes da tribo 
coraixita passaram a perseguir implacavelmente 
Mohammad e seus seguidores. 

 
Assim, no ano de 622 foi ordenado, através 

das revelações do Alcorão, que Muhammad 
e os muçulmanos emigrem para a cidade 
de Yatrib, hoje Medina, episódio conhecido 
como Hégira; nessa cidade os muçulmanos 

foram acolhidos e fundou-se o primeiro estado 
islâmico onde estabeleceu-se uma nova ordem 
política e social. 

 
Posteriormente a cidade de Meca também 

foi incorporada à comunidade islâmica e o 
santuário da Caaba teve seus ídolos removidos 
e tornou-se um centro de peregrinação islâmico 
onde os muçulmanos relembram a chegada de 
Abraão e seu filho Ismael a Arábia. 

 
Após a morte de Mohammad em 632, foi 

escolhido, por consenso, Abu Bakr como seu 
sucessor, ou Califa, e a partir daí iniciou-se a 
unificação da Península Arábica e a posterior 
expansão e difusão do Islã que em 661 já 
alcançava parte da Pérsia e da Mesopotâmia, 
além do Egito e da Líbia; intensificando dessa 
forma as relações comerciais e o intercâmbio 
cultural entre os povos dos domínios islâmicos. 

 
Com a morte do Califa Ali em 661 inicia-se 

um período onde os califas não eram mais 
escolhidos por consenso mas (Hourani, 1994, 
p. 44) “daí em diante o cargo passou a ser 
praticamente hereditário [...] então o poder 
ficou nas mãos de uma família conhecida como 
os omíadas, nome derivado de um ancestral, 
Umayya”. 

 
A Dinastia Omíada perdurou até 750, 

chegando em 711 à Europa e dominando a 
península Ibérica. Com a centralização do 
poder pelos Omíadas houve muita insatisfação 
dos povos não árabes que aceitaram o Islã, 
como os persas e iranianos, e rebelaram-se 
sob a liderança de Abu Al-Abbas, derrotando 
os omíadas, e dando início a um governo onde 
árabes e não árabes adquiriram os mesmos 
direitos, um período de paz com o nome de 
dinastia abássida que perdurou até o ano de 
1258.

 
Esse período, Idade de ouro islâmica, também 

conhecida como Renascimento islâmico se 
estendeu do século VIII ao XIV, o astrofísico 
Neil deGrasse Tyson na série Cosmos define-a 
como: “a era dourada da ciência no mundo 
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islâmico, um mundo que ia de Córdoba na 
Espanha até Samarkan na Ásia Central e onde 
sábios cristãos e judeus eram convidados de 
honra nos institutos de pesquisa de Bagdá, 
Cairo e outras capitais islâmicas; em vez de 
queimar livros os Califas enviavam emissários 
pelo mundo afora em busca de livros. Os 
Califas financiaram projetos de tradução, 
estudo e preservação de livros para as futuras 
gerações; muito da luz que veio da ciência 
dos gregos antigos teria sido extinta sem os 
seus esforços, o novo despertar da ciência que 
ocorreu na Europa centenas de anos depois, foi 
alimentado por uma chama que fora cuidada há 
muito tempo por eruditos e cientistas islâmicos, 
os árabes também importaram ideias da Índia 
para o ocidente, incluindo os assim chamados 
numerais arábicos que usamos até hoje e o 
conceito de zero [...] a astronomia árabe foi tão 
influente que ainda chamamos a maioria das 
estrelas brilhantes por seus nomes árabes e 
a partícula AL em álgebra, algoritmo, alquimia 
e álcool; é apenas um dos traços que ficaram 
da época em que o Árabe era o idioma da 
ciência”.

 
Também a partir do século VIII a cidade 

de Bagdá tornou-se um importante centro de 
difusão do conhecimento e da religião islâmica, 
onde se encontrava a:

Casa da Sabedoria, conjunto de museus e bibliotecas 
que recebia cientistas, escritores, pensadores, 
matemáticos e outros estudiosos interessados em 
entrar em contato com a grande variedade de obras 
de seu acervo. Textos clássicos da Antiguidade, 
originariamente escritos em grego, latim, persa, hindu, 
foram traduzidos para o árabe em Bagdá. Grande parte 
desses textos sobreviveu ao tempo graças a essas 
traduções. Além de suas bibliotecas, Bagdá contava 
ainda com observatórios astronômicos para a pesquisa 
de estudiosos vindos de todas as regiões [...] eles 
estudavam  a posição dos astros e aperfeiçoaram o 
astrolábio, instrumento usado para medir a altura do Sol 
e de outras estrelas (SERIACOPI, 2018, p. 58).

 Esse instrumento foi posteriormente 
adaptado pelos portugueses para a navegação, 
com a criação do astrolábio náutico, o que 
contribuiu técnica e cientificamente para a 
expansão marítima européia  entre os séculos 
XVI e XVIII.

Ainda em Bagdá, o matemático persa, Al-
Khwarizmi: 

estudando livros vindos da Índia, entrou em contato 
com o sistema de numeração decimal desenvolvido 
pelos indianos desde o século VI. Al-Khwarizmi 
escreveu uma obra detalhando como era esse sistema 
e substituiu os antigos símbolos hindus pelos números 
que conhecemos hoje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses 
números ficaram conhecidos como algarismos indo-
arábicos. A palavra algarismo tem sua origem no nome 

desse matemático árabe (SERIACOPI, 2018, p. 59).

 
Sobre o apreço dos muçulmanos pela ciência 

e pela difusão e preservação do conhecimento 
o professor e matemático Georges Ifrah nos 
elucida:

numa etapa inicial do Islã havia uma ciência grega, 
uma ciência persa, uma ciência indiana, uma ciência 
chinesa etc. [...] antes do Islã, não existia, como 
atualmente, uma ciência universal que perseguisse 
deu desígnio, acima das contingências de todas as 
naturezas e além de todas as fronteiras. [...] nenhuma 
civilização preocupou-se, até então, em provocar um 
movimento de internacionalização da ciência, menos 
ainda de inscrevê-la num movimento de pesquisa 
unificado. Foi necessário esperar a ação dos sábios 
arábico-muçulmanos para demonstrar ao mundo que a 
ciência pertence a todos os povos e que é acessível a 

todos os indivíduos (1997, p. 337).

 
Esse ímpeto pela busca e a universalização 

do conhecimento se materializou na criação da 
primeira universidade do mundo, reconhecida 
pela UNESCO, a Universidade de Al-Karaouine 
em Fez no Marrocos, fundada no ano de 859 
por Fátima Al-Fihri; a segunda universidade do 
mundo a Universidade de Al-Azhar foi criada 
em 970, durante o Califado Fatímida, no Cairo; 
ambas existentes até a atualidade.

 
Os fundamentos da Ciência Moderna, ou 

Método Científico, que articulam o método 
de observação e experimentação tem como 
precursor o sábio Abu Ali al-Ḥasan Ibn al-
Haytham al-BaḤri (965-1040), conhecido como 
Alhazen e nascido em Basra; de acordo com o 
professor emérito de física Ansari:

na física ele foi um precursor de Galileo, 
antecipando-o em quase cinco séculos, [...] esse 
brilhante pensador árabe, do século X ao XI, trouxe 
significativas contribuições para os princípios da óptica, 
astronomia e matemática; além disso, desenvolveu sua 
própria metodologia: a experimentação como um meio 
de provar uma hipótese ou premissa. (2015, tradução 
nossa). ¹



297

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

Alhazen criou a câmara escura, para um 
experimento onde comprovou que a luz viaja 
em linha reta, o princípio desse experimento 
é o mesmo que séculos mais tarde foi usado 
para a invenção da máquina fotográfica e para 
entender o funcionamento dos nossos olhos.

__________________________
¹ He was a forerunner to Galileo as a physicist, almost 

five centuries earlier, according to Prof. S.M. Razaullah 
Ansari (India). Also known as Alhazen, this brilliant Arab 
scholar from the 10th – 11th century, made significant 
contributions to the principles of optics, astronomy and 
mathematics, and developed his own methodology: 
experimentation as another mode of proving the basic 
hypothesis or premise. 

 
Na medicina (Cotrim, 2012, p. 226) 

médicos como Avicena ou Ibn Sina (980-1037) e 
Averroes ou Ibn Ruchd (1126-1198) descobriram novas 
técnicas de cirurgias, bem como as causas e as formas 
de contágio de doenças como a varíola, a tuberculose e 
o sarampo. Preocuparam-se ainda com doenças infantis 
e mentais, além de anatomia e higiene (COTRIM, 2012, 
P. 226) .

 
No mundo muçulmano foi criado o conceito 

de hospital como local para o tratamento 
de doentes e para a prática e o ensino da 
medicina.  O livro de Avicena, O cânone da 
medicina publicado no século XI, reuniu todo 
o conhecimento médico e farmacológico da 
época e foi utilizado como obra de referência 
até o século XVIII; (FERNANDES. 2018. p. 
201) “os árabes também desenvolveram 
instrumentos cirúrgicos e estudos sobre a 
anatomia e a fisiologia humanas, sobretudo 
o corpo feminino, a anestesia e o sistema 
nervoso óptico”.

 
Na química as pesquisas realizadas 

pelos árabes resultaram na descoberta de 
substâncias como o salitre e o álcool. Criaram 
a água de rosas, utilizada em cosméticos e 
na culinária, o sabão e o vinagre. O químico 
persa Jabir Ibn Hayyan, nascido em 721, é 
considerado o precursor da química moderna e 
foi o primeiro cientista a descrever a preparação 
do ácido nítrico, sendo-lhe atribuída também a 
descoberta do ácido sulfúrico, da água-régia e 
do nitrato de prata.

 Na literatura, a escrita árabe (muito 
valorizada na cultura islâmica já que o Alcorão, 
um dos fundamentos do Islã, foi escrito em 
árabe) se aprimorou no mundo islâmico e 
a obra literária em árabe mais difundida é 
As mil e uma noites que coleciona histórias 
tradicionais persas, indianas e árabes; onde 
as mais famosas são “Aladim e a Lâmpada 
Maravilhosa”, “As Sete Viagens de Simbad” e 
“Ali Babá e os Quarenta Ladrões”.

 
Além das contribuições científicas, com 

a expansão islâmica o comércio também 
se ampliou, as rotas comerciais terrestres e 
marítimas uniam territórios da Índia à Espanha, 
passando pelo norte da África e pelo mar 
Mediterrâneo, (Cotrim, 2012, p. 222) “os árabes 
criaram diversos recursos usados até hoje na 
realização dos negócios: cheques, letras de 
câmbio, recibos e sociedades comerciais”. 
Essa união de territórios, impulsionada pelo 
comércio, permitiu uma intensa troca cultural:

a bússola, o papel e a pólvora, inventados pelos 
chineses, foram levados para o Ocidente pelos árabes. 
Eles também difundiram entre os europeus o cultivo da 
cana-de-açúcar, do algodão, do arroz, do café, do limão 
e da laranja, aprendido através do contato com outros 

povos (CALAINHO. 2018. p.187).

 
No período em que ocuparam a península 

ibérica os mouros, povo berbere originário 
do norte da África que foi convertido ao 
Islã, também influenciaram muito a cultura, 
(Pellegrini, 2016, p. 178) “alguns pensadores 
islâmicos que viviam em Al-Andalus tiveram 
grande reconhecimento no Ocidente pela 
importância de suas contribuições, em áreas 
como Medicina, Literatura, Ciência e Filosofia.” 
O nosso cotidiano está permeado pela influência 
islâmica que nos chegou indiretamente, via 
colonização européia, pois, 

foram os árabes que introduziram na Europa [...] o 
xadrez, e a própria arte caligráfica, pois encaravam a 
palavra escrita como o meio por excelência da revelação 
divina. Na culinária, difundiram o uso do café, de 
doces próprios e produtos de pastelaria, do azeite, em 
substituição à proibida gordura de porco, e de muitos 
outros temperos, como o açafrão, a noz-moscada, o 
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cravo, a canela e pimentas. Até mesmo o bom costume 
da limpeza pessoal, que muitos atribuem somente aos 
indígenas, deve um tributo aos árabes. [...] o adufe, 
precursor do pandeiro. A aridez dos solos desérticos 
capacitou-os como mestres nas técnicas agrícolas e de 
irrigação, importando para a Europa o moinho d’água, 
avô do engenho colonial, e lá semeando o algodão, 
a laranjeira, a criação do bicho-de-seda, o cultivo de 
arroz e da tão “brasileira” cana-de-açúcar. As próprias 
técnicas construtivas, como a telha de barro do tipo 
capa e canal, ou ainda a taipa de pilão, tão dominante 
nos primeiros séculos de Brasil, são de influência 
nitidamente árabe (TRUZZI. 2009. p.19-21).

 
OUTRAS MARCAS DEIXADAS EM 
NOSSA CULTURA INCLUEM

técnicas de construção como a taipa de pilão, 
largamente utilizada na arquitetura colonial brasileira 
[...] arcos em forma de ferradura, cúpulas em forma 
de gota e os mosaicos de azulejo também são 
elementos introduzidos por esses povos do Oriente 
Médio. O cavaquinho brasileiro é um descendente 
do alaúde, que em árabe significa a madeira. Ritmos 
árabes estão presentes no coco, dança tradicional do 
Norte e Nordeste brasileiros, no baião e nos repentes 
nordestinos, cuja versão árabe é o zajal, também um 
desafio poético baseado no improviso (MARCUZZO. 
2011. p. 58). 

 
A influência da cultura islâmica na língua 

portuguesa e espanhola ocorreu nos oito 
séculos da presença muçulmana na península 
ibérica e no intercâmbio cultural ocorrido 
nesse período, essa penetração tem início no 
século VIII, nesse momento a língua árabe já 
se encontra plenamente desenvolvida e é o 
idioma tanto da religião islâmica quanto da 
civilização islâmica que se estendia do Golfo 
Pérsico até o oceano Atlântico. 

 
Com o estreitamento dos laços entre os 

muçulmanos e os ibéricos há a mútua influência 
do idioma árabe e das línguas de origem latina, 
conforme Kemnitz (1991, p.35),

o meio bilíngue é extremamente receptivo às 
interações linguísticas o que se reflete sobretudo no 
vocabulário e, em certa medida, na sintaxe. Assim, 
se por um lado assistimos a certas modificações do 
dialeto árabe do Andaluz, por outro verificamos que se 
produz nos falares românicos desta região um processo 
semelhante (KEMNITZ,  1991, P.35).

 

As influências do árabe se caracterizam 
principalmente pelos empréstimos linguísticos 
que enriqueceram o vocabulário da língua 
portuguesa e que ocorreram principalmente 
durante a ocupação islâmica mas também 
na época da expansão marítima quando os 
portugueses novamente tiveram contato com o 
mundo árabe-islâmico: 

a língua árabe exerceu uma influência muito forte 
nas línguas portuguesa e espanhola. Assim, muitas 
palavras de origem árabe foram incorporadas ao nosso 
vocabulário. Algumas são identificáveis pela partícula 
“al”, como alambique, álcool, alface, alfaiate, alfândega, 
álgebra, algodão, almofada, ou com variações, como 
açougue, açúcar, arroz, azeite e azeitona. Outras 
palavras não começam com o artigo, mas derivam do 
árabe, como café, fulano, gazela, jarra, xadrez e xerife 
(FERNANDES. 2018. p. 201).

 
Os empréstimos linguísticos são constituídos 

principalmente de substantivos que designam 
coisas e conceitos, muitos desses substantivos 
passaram a língua portuguesa junto com o 
artigo definido árabe “al” como em alaúde (دوُع - 
Al-aud), alazão (ناصح Al-hissan), alcachofra 
-Al - راَّبك) alcaparra ,(Al-kharaachiif فيِشارَخ)
cabaar), aldeia (ةَعْيَض - Adaia), alface (ّسَخ 
- Al-khas), alfaiate (طاّيَخ - Al-khaiat), algebra 
 (Al-khimia - ءايميخ) alquimia ,(Al-jabir - ربج)
e álcool (لوُحُك - Al-kuhul); esses e muitos 
outros totalizam aproximadamente 700 
vocábulos de origem árabe no vocabulário 
português. 

 
Ainda relacionado à influência léxica,

em sua permanência de quase oito séculos na 
península Ibérica, os árabes contribuíram com centenas 
de vocábulos para o léxico da língua portuguesa, ainda 
durante seu período de formação [...] do total de cerca 
de três mil palavras do português primitivo, no mínimo 
800 tem origem árabe [...] “Al” é o artigo definido em 
árabe - independentemente do gênero e do número. 
Com frequência, os portugueses o incorporaram às 
palavras que ouviam, sem compreender que se tratava 
do artigo. Ao compararmos a palavra “al-godão” com 
cottom, em inglês, coton, em francês, ou cotone, em 
italiano, isso fica claro. O mesmo se verifica quando 
comparamos a palavra  “ar-roz” com rice, em inglês, 
riz, em francês, ou riso, em italiano. A única diferença é 
que, por uma questão fonética, ocorre uma assimilação 
- como acontece no caso das letras ditas solares. Assim, 
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não se fala al-ruzz em árabe, mas ar-ruzz (daí “arroz”). 
Na passagem do árabe para o português, é comum 
encontrar redirecionamentos semânticos - ou seja, 
palavras cujo sentido sofreu algum tipo de alteração. 
É o caso de “acepipe” (petisco), que originalmente 
(az-zebib ou az-zabib) designava “passa de uva”, 
bastante apreciada nas regiões árabes [...]. A palavra 
“arrecife” (ou recife) foi outra que ganhou novo sentido 
em português; seu ancestral árabe ar-rasif quer dizer 
“estrada pavimentada com rochedos” (FARAH, 2009. 
P.28).

 
Além do vocabulário, 

o sistema de nomes de dias da semana é uma 
fiel cópia do modelo árabe [...] começando por 
domingo - yaum al-ahad dia primeiro, seguindo-se 
na tradução literal dia segundo, dia terceiro etc [...] 
na língua portuguesa o termo ‘dia’ é substituído 
pela palavra ‘feira’, no seu significado antigo de 
dia de feira, precedida pelo numeral ordinário 
(KEMNITZ,1991, P.40).

 
Assim nós temos a mesma estrutura na 

língua portuguesa: segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira e quinta-feira. Outro exemplo de 
empréstimo linguístico é a expressão “se Deus 
quiser” que é uma tradução literal da expressão 
árabe “in sha Allah” (هللا ءاش نإ) e uma maneira 
comum de receber uma pessoa em casa entre 
os Árabes e entre nós é a frase “baiti baituk” - 
“a casa é sua”. 

 
Muitos nomes próprios da nossa língua tem 

origem Árabe como: Fátima, Almeida (Al-maida 
 - رّودم mesa), Almodovar (Al-mudauar - ةدئام
redondo), Alcântara (Al-kantara ةَرَطْنَق - ponte) 
etc.

 
Até mesmo na esfera política, há influência 

cultural ocorre, pois, foi no Brasil que (Cotrim, 
2018, p. 235) “muçulmanos organizaram o 
principal levante urbano contra a escravidão 
na América do Sul - a Revolta dos Malês, em 
1835”. 

A revolta aconteceu na cidade de Salvador, 
onde a maioria da população era composta de 
escravizados, 

a expressão malê vem de imalê, que na língua 
iorubá significa muçulmano. Portanto os malês eram 
especificamente os muçulmanos de língua iorubá, 
conhecidos como nagôs na Bahia. Outros grupos, 
até mais islamizados como os haussás, também 
participaram, porém contribuindo com muito menor 

número de rebeldes (REIS, 2015, p.3)

 
Em vista do que foi exposto é notória a 

contribuição cultural, científica, linguística e 
artística dos muçulmanos e conhecer essa 
contribuição é fundamental para os estudantes 
da educação básica compreenderem a 
sociedade em que estão inseridos.

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
A palavra metodologia significa o caminho 

para se chegar a um fim, e o caminho escolhido 
para embasar nosso trabalho foi a pesquisa 
científica apoiada na 

concepção de que a Ciência é um procedimento 
metódico cujo objetivo é conhecer, interpretar e intervir 
na realidade, tendo como diretriz problemas formulados 
que sustentam regras e ações adequadas à constituição 
do conhecimento (GERHARDT, 2009, p.25)

 
A abordagem da pesquisa é a qualitativa 

que não se preocupa com a representatividade 
numérica, mas, sim, com o aprofundamento 
da compreensão da realidade e da sociedade, 
“a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, 
com aspectos da realidade que não podem ser 
quantificados, centrando-se na compreensão e 
explicação da dinâmica das relações sociais.” 
(Gerhardt, 2009, p.32).

 
Quanto aos objetivos a pesquisa se 

caracteriza por ser explicativa, pois, preocupa-
se em identificar os fatores que determinam 
ou que contribuem para a ocorrência dos 
fenômenos sociais associados à cultura.

 
O procedimento escolhido foi a pesquisa 

bibliográfica que é “feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web 
sites” (GERHARDT, 2009, p.37). Os dois fios 
condutores da pesquisa foram o conceito de 
interculturalismo e o legado cultural islâmico 
presente no nosso cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

São notórias as contribuições dos muçulmanos para o conhecimento humano, nosso idioma 
e a cultura universal; a consciência dessas contribuições é essencial para a compreensão do 
mundo atual, onde há um intenso intercâmbio de culturas e onde há mais de 1,8 bilhões de 
adeptos da religião islâmica, principalmente na Ásia: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangladesh; 
e na África: Egito, Nigéria, Marrocos e Argélia; o que evidencia a importância do islamismo para 
a compreensão da contemporaneidade.

Assim se justifica a inclusão desses conteúdos no currículo da educação básica, pois, permite 
a interação dialógico-crítica dos estudantes com a complexidade do mundo, favorecendo o di-
álogo intercultural, o respeito às diferenças, à pluralidade étnica e pluralidade linguística; todos 
muito importantes para o exercício da cidadania. Ou seja, a harmonia na diferença como bem 
elucida a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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RESUMO: A arte é a área do conhecimento que abrange o desenvolvimento e a prática da lingua-
gem visual. Além de oferecer oportunidade de auto expressão, as artes visuais são consideradas 
um importante meio para o desenvolvimento social; nas aulas de artes que ocorrem importantes 
possibilidades de interações sociais e trocas de experiências. A problemática consistiu em evi-
denciar quais recursos didáticos pedagógicos em artes visuais, que flexibilizam a quebra de para-
digmas no processo de ensinar e aprender artes, de modo que os conteúdos sejam significativos 
aos alunos. Introduzindo uma cultura diferenciada e um olhar mais atento, realizados por meio 
da aplicação de projetos, aulas expositivas, aulas práticas, provocando intervenções na Educa-
ção Básica, principalmente no Ensino Fundamental II, na disciplina de Artes.  O trabalho aqui 
apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Arte; Educador.

OS ENTRAVES NO ENSINO DA ARTE
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INTRODUÇÃO

A arte é a área do conhecimento que abrange o desenvolvimento e a prática da lin-
guagem visual. Além de oferecer oportunidade de auto expressão, as artes visuais 
são consideradas um importante meio para o desenvolvimento social; nas aulas de 

artes que ocorrem importantes possibilidades de interações sociais e trocas de experiências. 
A arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser hu-

mano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte vi-
sual é muito amplo, envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, colagens, gra-
vuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração, etc.

A Arte é uma ação intrínseca ao humano, das mais antigas, sempre ligada a uma per-
cepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do criador da obra quanto dos 
que a apreciam, podendo cada uma dessas obras serem considerada única e diferente.

Diante dos outros objetivos do ensino das artes visuais, a mobilidade que a instituição deve 
organizar, em sua prática em torno da aprendizagem, garantindo oportunidades para que as 
crianças e adolescentes sejam capazes de ampliar o conhecimento de mundo que possuem, 
manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e 
possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística.

O entrave foi detectado por meio de observações, em que se constatou que a dis-
ciplina de Artes, ainda não compreendida pelos alunos, com a importância que lhe 
é atribuída e sim como lazer, aulas livres, onde aprendizagem, desempenho e avalia-
ção não constam como disciplina, componente curricular, de cunho cultural para o de-
senvolvimento de aprendizagens múltiplas e adicionais (DOMINGUES, 1997, p. 30).

Muitos, ainda não entendem a arte como processo que permite o conhecimento e interpre-
tação de mundo. Objetivou-se nestes estudos compreender e tomar ciência das múltiplas re-
lações que podem ser estabelecidas entre a disciplina de artes, por meio da mediação dos 
conteúdos em artes visuais e as experiências cotidianas dos alunos (FERREIRA, 2001, p. 55).

Acreditamos que a escola, pode ser um espaço provocador de pos-
sibilidades reflexivas e que promove o diálogo, incentivando o respei-
to às diferenças, garantindo a liberdade de expressão das práticas vivenciadas. 

O ensino das artes, atrelado ao ensino das artes visuais, contribuem 
de forma organizacional, para o melhor desempenho dos grupos educa-
dos nas instituições, sejam privadas ou públicas. (FERREIRA, 2001, p. 56).

Sendo assim, a sequência de atividades se constitui em uma série planejada e orien-
tada de tarefas, com objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida.

Ademais, se o objetivo é fazer com que eles avancem em relação à representação da figura 
humana por meio do desenho, pode-se planejar várias etapas de trabalho complementares, aju-
dando-as na elaboração progressiva e cada vez mais rica de seus conhecimentos e habilidades.



OS ENTRAVES NO ENSINO DA ARTE

Para Ferreira (2001), estas são sequências que podem fornecer 
desafios com diferentes graus de complexidade, auxiliando os 
alunos de diversas faixas etárias a resolverem problemas, a partir de 
diferentes proposições.

Para Bello (2003, p.2) “a arte é uma forma de produção e reprodução 
cultural que só pode ser compreendida dentro do contexto e dos 
interesses de suas culturas de origem e apreciação”.

 
Essas sequências podem ser bem representadas através de: 

jogos de percepção e observação do seu corpo e do corpo de 
seus colegas, desenhar a partir de uma interferência colocada 
previamente no papel, que pode ser um desenho ou uma colagem 
de uma parte do corpo humano; observações de figuras humanas, 
nas imagens da arte.

As atividades podem ser realizadas por meio de desenhos, a partir do que foi 
observado; observação de corpos em movimento pesquisados em revistas, em vídeos, 
em fotos; representação figurativa por meio do desenho das apreensões perceptivas 
do corpo; montagem de painéis que contenham ampliações dos desenhos de figuras 
humanas elaborados pelas crianças do grupo (FERREIRA, 2001, p. 32).

 
A organização dos espaços, dentro das escolas, também é fundamental, 

do ponto de vista artístico, a arrumação da sala, a quantidade e a qualidade 
dos materiais presentes e sua disposição no espaço são determinantes 
para o fazer artístico. 

O termo espaço se refere aos locais onde as atividades são realizadas, caracterizados 
por objetos, móveis, materiais didáticos, decoração. O termo ambiente diz respeito 
ao conjunto desse espaço físico e às relações que nele se estabelecem (HORN, 
2007, p.35)

 
Assim, ao refletirmos sobre o espaço físico que compõem as 

escolas, Rinaldi (2002) diz que:

O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo e o grupo, 
que propicie a ação e a reflexão. Uma escola ou uma creche é antes de 
tudo, um sistema de relações em que as crianças e os adultos não são 
apenas formalmente apresentados a organizações, que são uma forma 
da nossa cultura, mas também a possibilidade de criar uma cultura. [...] 
É essencial criar uma escola ou creche em que todos os integrantes 
sintam-se acolhidos, um lugar que abra espaço às relações (RINALDI, 
2002, p. 77)

 
Por outro lado, na tentativa de ressignificar esta prática Galardini 

e Giovannini (2002) defende a ideia de que os espaços escolares 
são grandes parceiros no processo de ensino e aprendizagem, 
ao afirmarem que:
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A qualidade e a organização do espaço e do tempo 
dentro do cenário educacional podem estimular 
a investigação, incentivar o desenvolvimento das 
capacidades de cada criança, ajudar a manter a 
concentração, fazê-la sentir-se parte integrante do 
ambiente e dar-lhe uma sensação de bem-estar 
(GALARDINI e GIOVANNINI, 2002, p. 118)

 
E, afirma Zabalza (1998):

O espaço acaba tornando-se uma condição 
básica para poder levar adiante muitos dos outros 
aspectos-chave. As aulas convencionais com espaços 
indiferenciados são cenários empobrecidos e tornam 
impossível (ou dificultam seriamente) uma dinâmica de 
trabalho baseada na autonomia e na atenção individual 
de cada criança (ZABALZA, 1998, p. 50)

 
Horn (2004, p. 28): 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer 
relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o 
em um pano de fundo no qual se inserem emoções 
[...] nessa dimensão o espaço é entendido como 
algo conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é 
importante esclarecer que essa relação não se constitui 
de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço 
podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança 
entre eles não significa que sejam iguais. Eles se 
definem com a relação que as pessoas constroem 

entre elas e o espaço organizado. (Horn, 2004, p. 28)

 
É aconselhável que os locais de trabalho, de 

uma maneira geral, acomodam confortavelmente 
as crianças, dando o máximo de autonomia 
para o acesso e uso dos materiais. 

Espaços apertados inibem a expressão 
artística, enquanto os espaços suficientemente 
amplos favorecem a liberdade de expressão.

 
Diante dessas considerações, essa sequência 

ganha sentido, valendo lembrar que os locais 
devem favorecer o andar, o correr e o brincar. 

Para Duarte Júnior (1998, p.111): “O ponto 
fundamental da arte para crianças, é que ela 
constitui muito mais numa atividade, num 
fazer, do que num objeto a ser fruído e ela têm 
importância na medida em que constitui uma 
ação significativa.”

Devem, também, ser concebidos e equipados 
de tal forma que sejam interessantes para os 
educandos, ativando o desejo de produzir e o 
prazer de estar ali. 

 
Os educandos necessitam, de forma igualitária, 

permitir o rearranjo do mobiliário de acordo com as 
atividades propostas. Faz parte do processo criativo, 
uma certa desordem no local de trabalho causada, 
pela variedade de materiais utilizados. A arrumação 
do espaço ao término das atividades deve envolver a 
participação de todos os envolvidos nas dinâmicas. 
O espaço deve possibilitar também a exposição dos 
trabalhos e sua permanência nesse local, pelo tempo 
que for necessário (FERREIRA, 2001, p. 20).

Esta é a sociedade de raiz cultural europeia, 
deve ser convencida de que seu modelo de 
ensino não funcionará em um futuro próximo e 
para isso pode ser necessário o uso de técnicas 
de pesquisa que essa mesma sociedade 
aprove e entenda.  Portugal e Espanha têm se 
espelhado em muito na tradição de pesquisa 
francesa.

Sobre o professor de artes, pode-se interpretar 
sua postura e atuação de muitas maneiras, 
por quem nos assiste, orienta, ensina, vira um 
artista; faz tudo, principalmente, a decoração 
nas festas da escola; o sempre sensível; aquele 
que não precisa estar no conselho de classe 
porque afinal, a disciplina não reprova. 

Como afirma Freire (1996):

É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O 
próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 
tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda 
com a prática (FREIRE, 1996, p.43-44).

 
Para Richter (2003, p. 51):

O grande desafio do ensino da arte, atualmente é 
contribuir para a construção da realidade através da 
liberdade pessoal. Precisamos de um ensino de arte 
por meio do quais as diferenças culturais sejam vistas 
como recursos que permitam ao indivíduo desenvolver 
seu próprio potencial humano e criativo, diminuindo o 
distanciamento existente entre a arte e a vida. (Richter, 
2003, p. 51)
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A partir dessa lógica, torna-se possível 
relacionar a formação de professores com o 
desenvolvimento pessoal – “produzir a vida 
do professor” – e com o desenvolvimento 
profissional – “produzir a profissão docente” 
(NÓVOA, 1995, p. 25-27), articulada com a 
escola e os seus projetos.

Mas, deve-se esclarecer esse conceito, 
mediante bom senso, diante, construindo 
respeito educacional, sobre o docente em 
artes, iniciando como afirma BUORO (2001, p. 
70):

É necessário que o professor seja um estudante 
fascinado por arte, pois, só assim terá entusiasmo 
para ensinar a transmitir aos seus alunos a vontade 
de aprender.  Desse modo, com um novo olhar para a 
arte educação no Brasil, promoveram-se cursos com 
habilitações curtas – demonstrando que as faculdades 
não estavam aptas a capacitarem profissionais para a 
área - e os professores deveriam buscar seus conteúdos 
em livros didáticos e documentos, tornando a docência 
nessa área difícil (BUORO, 2001, p. 70).

 
Consequentemente o professor desta época, 

anos 60, 70 e 80, se retratou como um docente 
polivalente, que, com o passar dos anos acabou 
deixando essa multiplicidade, se tornando 
apenas o professor de artes, que buscava 
evidenciar as diferentes linguagens artísticas, 
mas, sem perder o objetivo principal de 
sua disciplina. Caracterizando assim a 
livre expressão, como o PCN, 
volume de Artes, afirma: 

Ao professor destinava-se um papel cada vez mais 
irrelevante e passivo. A ele não cabia ensinar nada e 
a arte adulta deveria ser mantida fora dos muros da 
escola, pelo perigo da influência (BRASIL, 1997, p. 15). 

 
Transmitir conceitos de arte exige, portanto, um 

profissional apto à função, porque, como afirma 
cabe ao professor de arte, ao ensinar conceitos 
e princípios, criar múltiplas oportunidades de 
interação dos estudantes com esses conteúdos, 
variando as formas de apresentá-los, utilizando 
meios discursivos, narrativas, imagens, meios 
elétricos e eletrônicos, textos ao contrário de 
oportunizar apenas a livre expressão ou fazer 
artístico descontextualizado: 

Assim era a imagem do docente em artes, a partir 
daí as ideias sobre os princípios para o ensino da arte 
começaram a se transformar, e os arte-educadores, 
principalmente americanos, lançaram as bases para 
uma nova mudança de foco dentro do ensino de Arte, 
questionando basicamente a ideia do desenvolvimento 
espontâneo da expressão artística” (BRASIL, 1997, p. 
16).

 
O professor de artes deve ser um mediador 

de oportunidades, cujos caminhos levem 
os alunos aos melhores conceitos sobre a 
disciplina de artes e segundo Brasil (1997):

 
 Essas novas ideias apontavam para o objetivo de 

determinar e apoiar as especificidades da arte para a 
educação do ser humano 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. 19).

 
Segundo Nóvoa (1995):

 A formação pode estimular o desenvolvimento 
profissional dos professores, no quadro de uma 
autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 
valorizar paradigmas de formação que provocam a 
preparação de professores reflexivos, que assumam 
a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento 
profissional e que participem como protagonistas na 
implementação das políticas educativas (NÓVOA, 
1995, p.27).
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Nesse sentido, quanto à relação das linguagens, produção e criação;  
vale lembrar que, a criação na sala de aula, parte de diferentes demandas, 
articuladas na confluência de saberes: dos alunos, dos professores, da 
sociedade, da tradição, Diante das afirmações nos dispositivos legais, 
Brasil (1997):

Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos adequados para 
apresentar as informações, observando sempre a necessidade de introduzir formas 
artísticas, porque ensinar arte com arte é o caminho mais eficaz”. É o professor quem 
instiga o educando ao processo criativo e o encaminha para uma observação estética 

do cotidiano, possibilitando crescimento e compreensão perante a um mundo abarrotado 
de signos e significados. Portanto, “o aluno, em situações de aprendizagem, precisa ser 

convidado a se exercitar nas práticas de aprender a ver, observar, ouvir, atuar, tocar e 

refletir sobre elas” (BRASIL, 1997, p. 30).

 
E, Domingues (1997):

Na caminhada do docente de artes, e é necessário escolher qual delas seguir. Assim, 
para melhorar a qualidade do trabalho, é fundamental que os professores reflitam sobre suas 

concepções e práticas, muitas vezes adotadas pura e simplesmente por modismo ou acomodação 
(DOMINGUES, 1997, p. 50).

 
Desse modo, necessita-se, constantemente, analisar e avaliar os modelos de ensino, 

enquanto professores de arte, pois, existem muitas concepções sobre arte, sociedade e 
educação.

É importante garantir oportunidades de formação continuada, na qual os profissionais possam 
compartilhar experiências, além de aprofundarem seus estudos. Imprescindível também, que 

se ampliasse nos cursos de graduação em Artes a preparação dos futuros professores no 
trabalho com o ensino de artes nas primeiras séries do Ensino Fundamental e também com 

a educação infantil.
 

Desse modo, criar condições para que o professor/estudante possa desenvolver 
sua sensibilidade estética, é a principal tarefa do professor envolvido com o ensino-
aprendizagem no campo da arte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa deseja apresentar caminhos e ferramentas aliadas ás práticas didáticas peda-
gógicas, que impulsionaram o estudo acerca dos processos de ensinar e aprender artes, na 
prática no cotidiano escolar.

Na Educação o ensino da Arte oportuniza o desenvolvimento imaginário, a percepção através 
da observação da realidade a qual está inserido e a criação no processo de uma realidade de-
sejada. 

O aluno que tem oportunidade de fazer, representar e de apreciar as diversidades encontradas 
nas linguagens artísticas, tem o desenvolvimento intelectual de percepção mais aguçado e uma 
compreensão de mundo mais abrangente.

Cabe aos educadores possibilitarem aos educandos essa transformação, lembrando que os 
professores tem que ser antes transformados, buscando a aquisição dos conhecimentos linguís-
ticos da arte, através dos códigos artísticos (música, dança, teatro e artes visuais) passando a 
ter um novo olhar, não só para o nosso aprendiz, mais para o mundo.

A sequência de atividades se constitui em uma série planejada e orientada de tarefas, com 
objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. 

Na maioria das vezes, o ensino das artes, atrelado ao ensino das artes visuais, contribuem de 
forma organizacional, para o melhor desempenho dos grupos educados nas instituições, sejam 
privadas ou públicas.

O estudo realizado sobre a presença do ensino de Arte nas escolas proporcionou algumas 
reflexões como, por exemplo, como é importante manter essa modalidade de ensino presente 
em nossa sociedade, principalmente no ensino regular formal.

Na trajetória de implementação e efetivação do ensino de Arte no Brasil, percebem-se avanços 
significativos, mas há ainda muito a avançar, de forma que haja maior compreensão do signifi-
cado e importância dessa disciplina no currículo escolar. 

Infelizmente, ainda é necessário convencer professores que esse ensino não é “passatempo” 
ou se resume apenas em atividades para desenho livre ou para colorir, desconsiderando algum 
investimento mínimo na capacidade criadora dos alunos.

Faz-se pertinente também repensar o currículo escolar, de forma que possam ser oferecidos 
metodologias e materiais adequados as atividades propostas no campo de ensino e aprendiza-
gem em Arte, resguardando algumas demandas específicas dos alunos e também considerar e 
valorizar os conhecimentos prévios dos educandos.

Portanto, a excessiva fragmentação do conhecimento gerada pelas propostas Positivistas apli-
cadas à concepção das sociedades ocidentais criou seres humanos que são antes de tudo 
seres profissionais. Fechados hermeticamente nestas posturas profissionais eles começam a 
enxergar o mundo apenas pelo viés de sua “cultura” disciplinar. Por exemplo, um engenheiro 
não é informado em sua cultura disciplinar, sobre a cultura disciplinar de um 
médico, ou de um artista.
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RESUMO: Esse artigo teve como objetivo estudar o que a neuropsicopedagogia pode ajudar 
dentro de sala de aula, trazendo ações para serem tomadas ajudando o ensino-aprendizagem 
dentro das escolas como um todo. E mostrar que esse estudo têm sido de grande importância 
e sua aplicação se dá também na área psicopedagógica, na qual um dos objetivos é compre-
ender e qualificar o indivíduo para a aprendizagem. Descrevendo um pouco sobre como o 
cérebro humano funciona. Todas essas pesquisas em neurociências apresentam estudos que 
levam à reflexão sobre a elaboração de atividades específicas de facilitação de aprendizagem, 
favorecendo um estado de homeostase do cérebro. Sendo interessante que esse assunto seja 
trabalhado dentro das formações continuadas de professores, para que melhore a qualidade 
de ensino das crianças. E a importância de profissionais que tenham feito especialização, 
para acompanhar o trabalho feito dentro das escolas, dando apoio aos demais funcionários.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Educação; Formação; Neuropsicopedagogia.

A IMPORTÂNCIA DA NEUROPSICOPEDAGOGIA 
NA EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO

A neurociência é relativamente nova dentro do conjunto multidisciplinar dos estudos relativos à 
educação, seus estudos estão relacionados à origem e a formação da inteligência humana, 
sobre a estruturação do cérebro na relação com o meio físico e social em que a criança vive, 

sendo um assunto relevante para os professores.
A neuropsicopedagogia estuda o cérebro em circunstâncias de aprendizagem, confirmando o acon-

tecimento de macro e micro mudanças neuronais, tanto no aparecimento e crescimento de sinapses, 
como na ideia de circuitos, redes e sistemas neurofuncionais, como também no acréscimo de eficácia 
na presteza de transmissão e previsão conexiva. 

Podendo ajudar a responder diversas questões que fazemos no cotidiano escolar. Contribuindo e 
trazendo à pedagogia essa nova ciência para a educação, cooperando e contribuindo.

Há discussões em relação entre a neurociência e a educação, especialmente como uma pode auxi-
liar a outra e serem integradas no cotidiano escolar, trazendo enormes benefícios para a educação no 
Brasil.

Muitos professores estão procurando estudos sobre o tema, para se especializarem, melhorando 
sua prática de ensino, trabalhando aspectos da neurociência. A educação não pode estar resumida 
ao estudo do cérebro, nem toda a investigação sobre os fenômenos bioquímicos estarão ao alcance 
da máquina, da mensuração e da observação sobre o mistério como o ser humano, sua consciência, 
desejo, vontades, e como cada um constrói sua personalidade e como aprende.

A pedagogia não está abaixo de nenhuma outra ciência, não cabendo a ela descobrir sobre a bio-
logia, nem a psicopedagogia, nem medicar algum aluno para que ele entre no processo de ensino/
aprendizagem. Nenhuma ciência é capaz de encontrar todas as respostas pelas quais procuramos, 
especialmente porque nem todos falam tudo que acontece dentro de casa com seus filhos.

Não podemos esperar ferramentas mágicas ou dicas infalíveis para serem aplicadas dentro de uma 
sala de aula com tamanha diversidade como encontramos atualmente.

Ao estudarmos o nosso cérebro, seremos capazes de compreender como ele funciona e como fun-
ciona o do nosso educando. Pois nosso cérebro é uma armação impressionante que delibera quem 
somos como sujeitos únicos, totais e evolutivos, capazes de adaptações que nem todas as espécies 
são capazes.

A neurociência é mais uma disciplina que tenta apontar e aportar conhecimentos sobre como os 
seres humanos constroem a si mesmos e se tornam sujeitos de sua vida. Sendo importante o diálogo 
e a cooperação de todas as ciências que podem auxiliar no desenvolvimento.

O objetivo desse artigo é mostrar que a neuropsicopedagogia pode impactar de forma positiva o 
desenvolvimento profissional de educadores e no sucesso de seus alunos, trabalhando em conjunto, 
estudando a melhor forma de alcançar certos educandos que podem apresentar diversos níveis de 
problemas de aprendizagem.

Com essa nova visão de educação transdisciplinar, abrimos um caminho para a transformação de 
estilos no ensino e na aprendizagem, com base nos estudos da neuropsicopedagogia há bases in-
vestigatórias que rompem com diversos enigmas de como o cérebro humano trabalha informações e 
aprende com elas.

Os educadores precisam admirar as vinculações entre a ciência e a pedagogia, tendo consciência 
de como o cérebro trabalha e como podem ajudar os alunos da forma mais eficaz. Nosso cérebro é 
considerado o motor do nosso corpo, precisamos saber como ele funciona sem poder ver por dentro, 
é um órgão responsável pela percepção e aprendizagem. Nele funcionam cerca de 100 bilhões de 
neurônios, ou seja, células nervosas compostas por dendritos, prolongamentos que recebem as infor-
mações proximais, núcleo no qual contém o seu código genético e mitocôndrias que produzem energia 
e de axónios outro tipo de prolongamentos que enunciam informações distais.
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O FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO 
HUMANO

A neurociência estuda as funções, a estrutura 
e o desenvolvimento do sistema nervoso dos 
seres humanos, estudando desde sua formação 
pela vida inteira, para poder melhorar a forma 
como agimos diante de seu funcionamento e 
de todas as mudanças no decorrer dos anos 
(LUNDY-EKMAN, 2008).

A neurociência se divide em cinco 
campos: a neurofisiologia; a neuroanatomia; 
a neuropsicologia; a neurociência 
comportamental e a neurociência cognitiva. 
Cada um desses campos se dedica a analisar 
uma função cerebral, seu desenvolvimento, 
estudando também como pode ser afetado 
por conta de alguma lesão ou vivências 
significativas (LUNDY-EKMAN, 2008).

O raciocínio é uma das áreas de análise mais 
importantes, por ter a capacidade de comando 
do corpo físico e mental, os sentimentos, as 
tomadas de decisões e a nossa inteligência.O 
cérebro possui uma composição impressionante 
e por conta dele devemos a nossa experiência 
de ensinamento e de aprendizagem do 
ambiente (LUNDY-EKMAN, 2008).

Dentro dele há fibras nervosas que podem 
alcançar 170 mil quilômetros se esticadas, algo 
metafísico e admirável, fibras importantíssimas 
que são praticamente invisíveis ao olho 
humano, mas totalmente capazes de transmitir 
dor, amor, satisfação, fatos da nossa memória, 
aprendizados e muitas coisas a mais. Nossa 
massa craniana é uma enorme rede neuronal 
que pode chegar a ter 100 trilhões de sinapses, 
possuindo mais de uma dezena de centros 
conectados ou modulação que promovem 
o caminho de tráfego de elementos e sua 
acelerada transmissão entre as diversas zonas 
do encéfalo e do corpo, isso significa que 
cada parte do cérebro é responsável por uma 
atividade do nosso corpo, a visão, a memória, 
o andar, cada pedacinho do nosso corpo se 
mexe ou reage depois de um impulso feito pelo 
nosso cérebro (LUNDY-EKMAN, 2008).

Esse órgão todo enrugado, espremido 
dentro do crânio, fica no topo do corpo é 
responsável por tudo, por meio de suas fibras 
e redes intrínsecas, em série e em paralelo, é 
como uma pequena rede feita para exprimir a 
percepção e para aprender a aprender.A divisão 
de direito e esquerdo no nosso cérebro divide 
grandes princípios integrantes de tratamento 
de conhecimentos, ligados pelo corpo caloso, 
mais vocacionados para diferentes formas 
de processo e armazenamento de novas 
aprendizagens e conhecimentos (LUNDY-
EKMAN, 2008).

O nosso lado direito é centralizado na novidade, 
na globalidade e na capacidade criadora, 
assumindo preferência da aprendizagem. Já 
o lado esquerdo é mais focado na rotina do 
dia a dia, na análise e na complexidade, que 
consolida a sua sequencialidade perfectológica. 
A principal rede do neocórtex é formada na 
sua maioria por axónios e interneurônios, que 
levam informações de uma célula para outra, 
tanto no nível proximal quando no distal, igual 
as células especiais em forma de castiçal que 
são capazes de acionarem em simultâneo 
múltiplas zonas cerebrais, para transpor as 
células piramidais gigantes que são capazes 
de executar comandos até às extremidades 
do corpo, nos quais expressamos nossa 
motricidade, nossa sensibilidade e nossa 
conectividade (LUNDY-EKMAN, 2008).

Esclarecer a cognição e interferir na sua forma 
de modificar, é um dos objetivos crucificados 
da educação dos indivíduos, pressupondo 
que concebê-la como tendo origem social e 
como sendo composta por três componentes 
principais do processo total de conhecimento 
em estreita conectividade, sequencialidade e 
interatividade.Desde a Antiguidade estamos 
buscando explicações sobre o cérebro, 
os comportamentos e as relações do seu 
funcionamento, os gregos foram os pioneiros 
na localização de lesões cerebrais em feridos 
de guerra (LUNDY-EKMAN, 2008).
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A neurociência vem se desenvolvendo 
por muitos séculos, e com a tecnologia, 
possibilitando a investigação cada vez mais 
complexa da atividade do cérebro e sua 
correlação com o comportamento humano, 
mas ainda há muito do que ser estudado, sendo 
um campo interdisciplinar, abrangendo um 
conjunto de disciplinas que procuram estudar 
algumas relações entre a atividade cerebral e 
determinado comportamento (CHEDID, 2007).

Nossa capacidade de mantermos um 
concentração é pequena, depende de vários 
fatores, como a vontade, o interesse pelo 
assunto, fora as dificuldades específicas, como 
no TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade, que acaba interferindo 
na capacidade de atenção, que é seletiva 
e dividida, representando um problema que 
deve ser tratado, dependendo do grau de 
comprometimento, melhorando diversos 
sintomas  (CHEDID, 2007).

Problemas de concentração podem ser 
resultantes de um distúrbio de atenção 
simples, ou a uma inabilidade de manter o 
foco de atenção intencional, ou até aos dois 
problemas ao mesmo tempo. No nível seguinte 
de complexidade, está o rastreamento mental 
que também é afetado por dificuldades de 
atenção. A preservação da atenção é um pré-
requisito para atividades que requerem, tanto 
concentração, como rastreamento mental. A 
habilidade de manter a própria atenção focada 
em um conteúdo mental fica diminuída, ou 
seja pode-se ter dificuldade de para se manter 
uma sequência de pensamentos simples, o 
que invariavelmente compromete a habilidade 
de solução de problemas mais complexos  
(CHEDID, 2007).

 
Elucidar a natureza dos problemas com 

atenção, depende não somente da complexa 
observação do comportamento geral do 
paciente, assim como o desempenho em 
testes específicos que envolvam concentração 
e trilhas mentais. Somente com a comparação 
entre as várias observações, pode ser possível 

a distinção entre os déficits globais e aqueles 
mais discretos e normais presentes na maioria 
das pessoas  (CHEDID, 2007).

Esse treino das funções cognitivas, conativas 
e executivas é, uma das chaves do sucesso 
escolar e do sucesso na vida, quanto antes for 
iniciado, mais facilmente será absorvido nas 
aprendizagens futuras. Esse aperfeiçoamento e 
o enriquecimento da tríade de funções mentais 
da aprendizagem resultam de uma alquimia 
neuropsicopedagogia muito complexa, pois 
estas influenciam mutuamente em termos 
de comportamento, de desempenho e 
produtividade (DINIZ; DAHER; SILVA, 2008).

As funções conativas da aprendizagem, 
dizem respeito à motivação, às emoções, 
aos temperamentos e à personalidades 
do indivíduos. Em termos neurológicos 
discorremos do sistema límbico, uma região 
subcortical mais afundada do cérebro e 
submergida, nas relações do organismo com 
o seu envolvimento presente e passado, 
unificando estruturas extraordinárias para a 
memória e a aprendizagem, como a amígdala, 
o hipocampo, o córtex cingulado e dos corpos 
mamilares(DINIZ; DAHER; SILVA, 2008).

A essência semântica a conação é uma 
condição de elaboração do corpo para algumas 
atividades ou circunstâncias, especialmente 
as que têm relação com o nosso cotidiano, 
podendo ser concebida da mesma forma como 
uma autopreservação, do bem estar pessoal 
e da interação social que acabam incluindo 
representações que induzem sentimentos 
conscientes ou não, podendo ser negativos ou 
positivos (DINIZ; DAHER; SILVA, 2008).

Nossas emoções resultam de simples 
e complicadas reações que promovem a 
sobrevivência do organismo, podendo ser 
reservadas ao longo da evolução da sociedade, 
como se a natureza conservasse a vida como 
algo precioso e precário, as emoções são 
analisadas como estados ou procedimentos 
que preparem o organismo para alguns 
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comportamentos e reações psíquicas a 
algumas circunstâncias, esquemas de ação 
adaptativos, impulsos internos, somatizações, 
etc. (DINIZ; DAHER; SILVA, 2008).

O indivíduo quando aprende dificilmente está 
sob uma atmosfera de aflição emocional, de 
incompreensão penalizante ou debaixo de uma 
auto-representação ou auto-estima contrárias, 
justamente porque ela tem, e admite sempre 
uma definição afetiva, conativa. Como resposta 
positiva de tais definições emocionais, os 
sistemas afetuosos subcorticais trabalham as 
prioridades, crescem preferências, constroem 
certezas e garantias, movimentam constâncias 
e resiliências, frente aos problemas ou 
limitações, conjugando costumes que 
preocupam-se com a aprendizagem, não 
apenas da sua automaticidade e fluência como 
da sua perfectibilidade e finalidade (DINIZ; 
DAHER; SILVA, 2008).

As partes vulneráveis do sistema límbico 
podem inventar barreiras a tais aptidões 
conativas, podendo elucidar as faltas de 
motivação e de organização, a procrastinação, 
a perda de atenção e criação, procura e 
conquista de objetivos e fins a atingir que 
refletem em qualquer uma das funções 
cognitivas ou funções executivas.Enquanto 
existirem perturbações e fragilidades nessas 
três funções, o ser humano tende a perder 
a coerência e a sua sinergia, desfocando 
atenção, havendo uma perda emocional e 
uma escotomização cognitiva (DINIZ; DAHER; 
SILVA, 2008).

DEFICIÊNCIAS DA PERCEPÇÃO
 
As deficiências da percepção visual 

geralmente são causadas por áreas com 
hipofuncionamento no lado direito do córtex 
cerebral, e os estudantes com essa espécie 
de deficiência podem exibir outros déficits do 
“cérebro direito”.  Eles podem ter problemas, 
por exemplo, para distinguir questões 
importantes de detalhes triviais. Também se 
perdem em detalhes em sala de aula e, em 
geral, precisam de um auxílio adicional para 
aprenderem a isolar os temas principais de suas 
lições ou a preparar esboços que as ajudarão a 
chegarem ao ponto principal em apresentações 
escritas e orais (FLOR; CARVALHO, 2008).

As crianças com déficits no córtex cerebral 
direito têm uma capacidade notavelmente 
fraca para estimar a passagem do tempo com 
precisão. Elas podem, além disso, ter um fraco 
senso de direção e problemas para distinguir 
entre direita e esquerda – dificuldades que 
com freqüência, persistem até a idade adulta  
(FLOR; CARVALHO, 2008).

Essas crianças não parecem ter consciência 
à sua aparência e ao que as cerca no mundo 
físico. Algumas têm problemas para “ler” as 
expressões faciais e a linguagem corporal; como 
resultado disso, parece não ter consciência do 
que os outros estão pensando ou sentindo. Em 
geral, essas crianças parecem ao observador 
bastante auto-absortas e desligadas  (FLOR; 
CARVALHO, 2008).
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A RELAÇÃO ENTRE NEUROCIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO
 
A neurociência tem ajudado e muito no processo 

de ensino/aprendizagem, demonstrando como 
o nosso cérebro trabalha em contato com 
novas informações. Se tornando útil para os 
profissionais da educação, auxiliando nas 
definições de melhores estratégias de ensino, 
para que o ensino transmitido seja construído 
e fixado para o resto da vida de nossos alunos 
(SUÁREZ, 2006).

De acordo com estudos da neurociência e 
educação, uma das ferramentas mais eficazes 
é a repetição das informações, para que o 
conteúdo seja absorvido e memorizado, mas 
sabemos que isso não acontece de uma 
maneira simples, é um trabalho árduo.Sempre 
há novidades no campo da neurociência, hoje 
ela significa a ciência mais importante que 
estuda o cérebro, como questão da plasticidade 
cerebral, antes acreditava-se que a pessoa que 
não aprendia, nunca iria aprender, o cérebro 
não aprendia e ponto, cabia ao indivíduo 
esquecer dos meios acadêmicos e sociais, 
sendo uma exclusão fundamentada até mesmo 
por outras ciências (SUÁREZ, 2006).

É necessário trabalharmos com uma 
metodologia que tenha a repetição como uma 
prática a ser adotada no cotidiano escolar, 
para que as informações sejam transmitidas 
com emoção, despertando outros sentimentos 
nos alunos, fazendo com que o conteúdo seja 
fixado de forma eficaz (SUÁREZ, 2006).

Nosso cérebro é muito mais motivado 
quando recebemos alguma recompensa, pois 
quando os alunos se esforçam e se interessam 
por alguma disciplina, de alguma forma eles 
sabem que terão recompensa por aprender 
aquilo. Sendo importante que os professores 
saibam aumentar esse sistema de motivação e 
recompensa, não como uma troca, mas como 
algo que levarão para a vida toda.Podemos 
variar nas recompensas, como aulas mais 
interativas, fora de sala de aula, com algum 
filme, música, entre tantas outras formas 
de tornar as aulas mais atrativas (WEISZ ; 
SANCHEZ, 2001).

A relação entre neurociência e a educação 
envolve uma forma como o conteúdo pode ser 
transmitidos para nossos alunos, atualmente 
temos visto dentro de sala de aula é a falta 
de contextualização do conteúdo. De acordo 
com estudos da neurociência, uma pessoa 
consegue compreender uma determinada 
informação de forma mais significativa se 
está conseguir aplicar dentro de um contexto, 
ou melhor, dentro de uma situação do seu 
cotidiano (WEISZ, SANCHEZ, 2001).

É importante que os profissionais de 
educação saibam como aplicar sua disciplina 
em diferentes momentos da vida dos seus 
alunos, levando em conta a idade dos alunos, 
o local no qual residem, entre tantas outras 
diferenças que possam existir de uma sala 
para outra, de uma escola para outra e de um 
momento para outro.

 
O estudo de neurociência pode trazer muitos 

benefícios para dentro da sala de aula, não só 
pensando nos alunos, mas como na carreira 
dos professores e na melhoria da educação 
como um todo no Brasil. É interessante que 
os professores procurem uma especialização 
na área, para enriquecer o seu conhecimento 
e incentivar a desenvolver novas técnicas de 
ensino (WEISZ, SANCHEZ, 2001).
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A IMPORTÂNCIA DA 
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA 
EDUCAÇÃO

O processo de aprendizagem ocorre 
desde o nascimento e deve ser trabalhada 
desde os primórdios de suas vidas. A 
neuropsicopedagogia em conjunto com a 
neurociência tem demonstrado o quanto é 
promissora a parceria junto a Educação, 
trazendo esses saberes sobre o Sistema 
Nervoso Central, acontecendo, desde nossos 
movimentos, comportamentos, pensamentos 
e emoções. Com esses conhecimentos a 
educação pode transcender no campo da 
efetividade e eficácia, considerando que a 
partir do surgimento e avanço da neurociência, 
fornecendo melhorias na qualidade de vida da 
sociedade (OLIVEIRA, 2009).

Com esses estudos foram disponibilizados 
alguns tipos de tratamentos efetivos para 
alguns distúrbios neurológicos, auxiliando no 
desenvolvimento de alguns tratamentos para 
alguns transtornos e doenças, englobando 
alguns problemas que aparecem frequentemente 
dentro das instituições escolares, pois muitas 
vezes as famílias não percebem alguns 
problemas (OLIVEIRA, 2009).

Com as pesquisas no campo da neurociência 
cognitiva e todos os avanços tecnológicos, 
ocorreram descobertas promissoras de 
como são feitas as conexões neurais que 
possibilitaram o processo de aprendizagem, 
trazendo alguns conceitos de plasticidade 
cerebral que é inerente a todo esse processo.

 
A aprendizagem consegue modificar todo o 

sistema cerebral central, nos levando a pensar 
mais sobre a plasticidade cerebral que significa 
um processo adaptativo, possibilitando ao 
indivíduo formas ilimitadas no aprendizado, 
mesmo que ocorra novas situações ambientais, 
trazendo diversas contribuições, estimulando 
de forma efetiva o sujeito dentro da educação 
(OLIVEIRA, 2009).

Esse estudo tem como princípio básico a 
compreensão da maneira como se desenvolvem, 
a partir de estímulos externos, os mecanismos 
cerebrais, promovendo o desenvolvimento de 
novas potencialidades, investigando a dinâmica 
de integração do sujeito ao ambiente externo, 
observando e detectando os processos 
bioquímicos e moleculares internos resultantes 
desta relação, e as respostas decorrentes disto 
(OLIVEIRA, 2009).

O estudo em neuropsicopedagogia na 
atualidade tenta constatar se a mesma pode 
direcionar de forma eficaz a aprendizagem 
infantil, tendo em vista a imensa necessidade 
de se refletir sobre a urgência de disseminar 
suas potencialidades, fundamentando cada 
vez mais a pesquisa educacional baseada 
em metodologia científica. Precisamos 
estudar mais, para entender as contribuições 
que a neuropsicopedagogia junto com a 
neuroeducação podem oferecer dentro 
das escolas nos processos de ensino 
aprendizagem, especialmente nos anos iniciais, 
ajudando na alfabetização das crianças, não 
como uma forma mágica de acabar com todos 
os problemas relacionados à educação, mas 
dando uma ferramenta ao professor de sala de 
aula, que por muitas vezes, ou melhor na maioria 
das vezes trabalha sozinho os seus trinta e 
poucos alunos, sem ter um preparo adequado 
para alcançar todos, pois cada dia mais se 
descobre transtornos que desconhecemos, o 
professor e a equipe escolar precisa ter um 
mínimo de embasamento teórico-científico 
que possa melhorar o aprendizado, para 
estimular de forma adequada e diferenciada as 
potencialidades de cada criança, que cada dia 
se transforma dentro da modernidade a qual 
está inserida (OLIVEIRA, 2009).
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COMO SERÃO AS ESCOLAS NO 
FUTURO

Com o passar dos anos vemos que os 
currículos das disciplinas da educação no geral 
não podem continuar apenas com o conteúdo 
regular, precisam ser universais, livres de 
obstáculos nos quais todos os educandos 
consigam aprender sem ser eliminados por 
teorias de eficácia social completamente 
ultrapassados (ALMEIDA, 2012).

 
Um currículo integrado pretende formar e 

informar o aluno para o futuro, mas também 
para o presente. Para formar um aluno crítico 
e participativo, um legítimo cidadão, é preciso 
oferecer a ele ferramentas potentes, vinculando 
a aprendizagem a questões da realidade e 
aproximando teoria e prática, de modo que 
ele progressivamente entenda as demandas 
acadêmicas e profissionais que enfrentará num 
futuro próximo (ALMEIDA, 2012).

Os trabalhos de campo, os projetos, a solução 
de problemas complexos e os trabalhos de 
fim de curso são exemplos de atividades de 
integração que dão sentido às aprendizagens, 
articulando-as entre si e envolvendo todos por 
meio de propostas que resultam no aprendizado 
significativo de habilidades fundamentais 
que perpassam todo o currículo integrado 
(ALMEIDA, 2012).

Aprender a trabalhar em grupo é um grande 
desafio para todos, em qualquer idade, e, 
na sociedade atual, essa é uma capacidade 
relevante e fundamental.Do mesmo modo que 
os currículos das várias disciplinas escolares 
não devem ser elaborados e implementados 
pensando apenas nos educandos regulares, 
eles devem ser elaborados e praticados numa 
extensão universal inclusiva, alcançando 
também os alunos com diferenças e preferências 
de aprendizagem nos quais os currículos não 
exagere as suas dificuldades, mas que disponha 
de bases ou suportes que as permitam todos 
superarem todos os obstáculos, respeitando 
o tempo de cada um, oferecendo diversas 
formas de chegar ao mesmo resultado final, a 
aprendizagem (ALMEIDA, 2012).

Os currículos não podem estar centrados 
nos conteúdos sistematizados, considerados 
como produtos finais, precisa estar aberto, 
com possibilidade de seguir livre, com o 
andamento da sala, tendo a possibilidade de 
se aprofundar nos temas mais interessantes 
aos seus educandos, há que ter mais atenção 
com os processos cognitivos, conativos e 
executivos dos alunos, caso contrário o ciclo 
do sucesso escolar será uma miragem para 
muitos deles, o professor precisa ter em mente 
seus objetivos, mas precisa ter flexibilidade 
para elaborar suas aulas (ALMEIDA, 2012).

 
O sucesso escolar depende que o estudante 

deve evoque um conjunto muito diversificado 
de competências executivas: ter em mente 
objetivos claros, precisa saber planejar, 
priorizando e ordenando tarefas, aprender a 
ler gráficos e mapa, precisa saber procurar 
por informações, separar suas ideias, precisa 
pensar, ler bastante, tentar aprimorar seus 
saberes, o tempo todo. Um estudante vitorioso 
é aquele que consegue guardar o saber 
e conseguir encontrar esse saber na sua 
memória e aplicando na hora adequada, saber 
se colocar, trabalhar em grupo entre outras 
coisas mais (CHEDID, 2007).

Devemos compreender, o sucesso escolar 
dos alunos depende da sua capacidade para 
trabalhar as funções executivas, dentro da 
escola, ou fora dela, na sua vida diária. A escola e 
em geral os professores precisam compreender 
o papel das funções no sucesso escolar de 
seus educandos, a formação dos profissionais 
de educação não podem deixar de lado tais 
funções, precisam ensinar estratégias dirigidas 
especificamente para seu enriquecimento. 
É uma necessidade educacional primordial e 
atual, não podendo ser deixada de lado. Os 
alunos mais carentes nestas funções são os 
que mais sofrem emocionalmente, trazendo 
consigo o insucesso e a evasão escolar 
(CHEDID, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor pode ajudar bastante, em todos os níveis, na estimulação do desenvolvimento 
cognitivo e para o desenvolvimento de aptidões e habilidades, na formação de atitudes por meio 
de uma relação afetiva saudável e estável, criando um ambiente seguro e de bem-estar para 
seus alunos e, sobretudo, respeitando e aceitando a criança da forma que ela é. 

Atualmente os alunos merecem uma educação exemplar baseada em investigações neurológi-
cas, precisamos estudar novas informações, baseadas na biologia da aprendizagem do cérebro, 
que pode melhorar e muito a educação.

Quando estudamos o cérebro percebemos que ele processa a informação que recebe, como 
isso é registrado, como funciona nossa memória, como tudo isso afeta o aprender e o ensinar 
são alguns questionamentos que fazemos e que já começamos a delinear essas respostas com 
os estudos da neuropsicopedagogia.

Ao compreendermos o processo de aprender como uma atividade devemos pensar nas con-
dições essenciais para que estas atividades sejam otimizadas, iniciando uma discussão entre 
professores e psicopedagogos sobre a necessidade de uma terceira visão, ou seja da neuropsi-
copedagogia em nossas ações.

Precisamos estudar neurociência dentro das ações pedagógicas e psicopedagógicas, para 
melhorarmos a educação como um todo. Tudo que é relacionado com o campo da Neuropsico-
pedagogia ainda necessita ser bastante estudado, precisa conquistar mais espaços, mas está 
abrindo aos poucos caminhos e sutilmente vem aparecendo em diversos autores, quando falam 
sobre vivências no atendimento pedagógico como um todo.

Dentro da área educacional, a psicomotricidade abrange um campo preventivo. Seria de suma 
importância que todos os professores tivessem conhecimentos básicos do assunto. O educador 
tem que estar atento detectar quando o aluno tem dificuldade na aprendizagem, intervindo ou 
encaminhando para uma ajuda especializada se for necessário. 

O professor antes de alfabetizar terá que mostrar a criança que ela necessita executar movi-
mentos amplos, transportar objetos, exercitar movimentos de pinça com o polegar e o indicador, 
pegar o lápis de forma adequada, sentar de forma correta são alguns dos ensinamentos dos 
primeiros professores. Ela necessita movimentar ao máximo os dedos, as articulações do braço, 
do pulso e das mãos, para perceber os tipos de pressão, de resistência, de temperatura e as 
formas dos objetos.

O professor deve ajudar a criança a afirmar sua própria lateralidade, 
permitindo-lhe realizar livremente suas experiências motoras. Nas pri-
meiras atividades gráficas, não exercer nenhuma pressão na criança 
no sentido de incitá-la a usar a mão direita, pois ela pode vir a ser 
canhota. 
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RESUMO: O espaço pedagógico vive um período onde muito se fala sobre o processo de 
Inclusão Social, entretanto no que diz respeito à obrigatoriedade a legislação é explícita, 
porém a inserção dos alunos com necessidade educacional, não é o bastante, é preciso ir 
além, buscar e criar meios para que todos possam desenvolver suas capacidades e habili-
dades no ensino. O artigo possui como objetivo refletir sobre a importância do conteúdo 
de Arte na Inclusão Social na Educação Infantil. Para atingir o objetivo proposto foi utili-
zado método de pesquisa bibliográfica, buscando fazer uma releitura de pesquisas já ela-
boradas que defendem esse assunto, como artigos acadêmicos, teses, periódicos, livros 
entre outros buscando compreender a eficácia desta disciplina no desenvolvimento das 
crianças com necessidades especiais. Assim foi possível concluir que a inclusão educacio-
nal existe e é fonte de mudanças positivas, no entanto este fator muitas vezes está dis-
tante da compreensão e das leis que os asseguram. É um caminho a ser galgado e trilhado 
por aqueles que exercem a profissão com vontade, determinação e acreditam na mudança.

Palavras-chaves: Educação Infantil; Inclusão Social; Artes; Educação Inclusiva.

O ENSINO DE ARTES E A INCLUSÃO DE 
ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
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INTRODUÇÃO

A cidadania é constituída por envolvimento atuante e consciente de todos os cidadãos, 
entretanto, é preciso ser capaz de enxergar os contornos sociais de modo sucinto e 
crítico, reconhecendo as diferenças históricas e culturalmente constituídas. Deste modo 

a cidadania também é um método de inclusão organização e planificação das condições ne-
cessárias de vida em sociedade, torna-se imprescindível delinear propósitos de vida comuns 
que acondicionam os valores humanos e que refreiem as desigualdades e injustiças sociais.

A escolha do tema “O ensino de Artes e a Inclusão de alunos com Necessidades Espe-
ciais” se deu pela preocupação e necessidade em trabalhar de maneira prazerosa e quali-
tativa com alunos da Educação Infantil, uma educação de qualidade, que comporta as di-
ferenças e sabe trabalhar com a inclusão. Por se tratarem de crianças e adolescentes, 
é sabido que essa fase etária é muito atraída pelas formas, figuras, sons e movimentos.

O objetivo do estudo é compreender e interpretar o ensino de Arte na educação especial de modo 
que, na qualidade de educadores, possamos auxiliar as crianças em seu desenvolvimento. Tem 
como objetivo específico identificar a relação existente entre educação, inclusão e Artes fazendo um 
paralelo amparado pelos autores citados nas referências bibliográficas a fim de concluir de maneira 
objetiva o tema proposto. Acredita-se por hipótese que a Arte resgata a infância e contribui para o 
ensino e aprendizagem, pois os recursos artísticos transmitem ensinamentos de modo prazeroso.

Para o trabalho se procedeu com metodologia de consulta bibliográfica procurando co-
nhecer e analisar algumas contribuições como livros, internet, periódicos, artigos, disserta-
ções, teses, entre outros meios que contribuem para obter informações sobre o tema con-
siderado, mas não sendo apenas uma repetição de dados do que já se escreveu sobre o 
assunto, pois proporcionou examinar melhor para a compreensão a partir das experiências 
de autores que já pesquisaram sobre o tema, assim permitindo obter algumas conclusões.

A Arte possibilita que espaço didático reconheça e aflora os sentidos para a pro-
moção do desenvolvimento e do conhecimento principalmente no trabalho com alu-
nos inclusivos. Através dos recursos que esta disciplina disponibiliza é possível buscar 
a auto expressão, a sensibilidade e a autonomia de cada aluno ciente de suas limitações.



326

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS 
IMPLICAÇÕES

Inclusão e participação, de acordo com a 
Declaração de Salamanca:

São essenciais à dignidade humana e ao gozo e 
exercício dos direitos humanos. No campo da educação, 
tal se reflete no desenvolvimento de estratégias que 
procuram proporcionar uma equalização genuína 
de oportunidades. A experiência em muitos países 
demonstra que a integração de crianças e jovens 
com necessidades educacionais especiais é mais 
eficazmente alcançada em escolas inclusivas que 
servem a todas as crianças de uma comunidade 
(UNESCO, 1994, p. 61).

Visto de outro ângulo, a inclusão possui 
implicações que consistem no reconhecimento 
da igualdade de valores de direitos e na 
consequente tomada de decisão, em todos 
os níveis sendo: social, comunitário, político, 
governamental, e individual que reflitam uma 
coerência entre o dizer e o fazer (BOOTH, 
1998).

A organização inglesa de pessoas com 
deficiência denominada Integration Alliance, 
resume e evidencia as diferentes concepções 
de integração em seus variados momentos 
históricos pré e pós Declaração de Salamanca 
(SANTOS, 2000).

Velha Integração e Nova Integração e. Um estado, 
um processo. A problemática, abordagem profissional 
e problemática, política administrativa implica mudança 
na organização da escola, implica mudança no modo 
de ser da escola. Neste conceito, os professores 
adquirem habilidades técnicas, compromisso. Neste 
conceito, a entrega do currículo deve modificar direitos 
legais, modificar direitos morais e políticos, aceitação 
e tolerância de crianças com valorização e celebração 
das crianças. Necessidades educacionais especiais 
portadoras de deficiência e com dificuldades de 
aprendizagem. Normalidade. Diferença. Sinônimo de 
que a integração pode ser oferecida. Sinônimo de que 
a integração deve ser batalhada (SANTOS, 2000, p. 4).

Praça (2011, p. 38) diz que “a inclusão é uma 
proposta na qual qualquer aluno tenha acesso 
ao ensino regular e que todos, sem exceções, 
tenham os mesmos direitos.” Entretanto a 
inclusão conceitualizada em termos práticos 
e governamentais condiz na reformulação de 
políticas educacionais e projetos pedagógicos 
do sentido excludente ao sentido inclusivo. Uma 
questão que geralmente se coloca sobre esse 

aspecto inclusivo em países, localidades ou 
regiões em que a educação especial já tenha 
instaurado tradicionalmente como um sistema 
paralelo de ensino se refere à onerosidade 
financeira de tal reformulação pedagógica. 
Algumas colocações frequentes giram em 
torno de o que fazer com a escola inclusiva.

A partir dos anos 90, a proposta da Integração passa 
a ceder lugar para a proposta da Educação Inclusiva, 
que consiste num movimento mundial, que preconiza o 
acesso de todos ao ensino regular, cujo desafio é prover 
um ensino capaz de atender a demanda específica de 
cada aluno, independentemente da necessidade que 

apresentar (LIRA, 2004, p. 22).

De acordo com Lira (2004) nenhum início 
é fácil, porém os esforços e investimentos 
demandados pelo movimento de proteção 
pela inclusão em educação podem, de fato, ser 
inoportunos apenas se vistos numa perspectiva 
imediatista. No entanto, e em longo prazo, o 
investimento é compensador.

Transformar, por exemplo, as escolas 
especiais atuais em centros de referência de 
educação especial, no qual o objetivo principal 
seria fornecer apoio técnico e equipamento 
às escolas regulares não seria tão inoportuno 
assim, como também significaria uma 
saudável reformulação no imaginário a 
respeito da educação especial, que tem sido 
predominantemente confundida com escola 
especial. Entretanto “tal constatação causa 
estranheza quando se trata de formação de 
um profissional que, para além do domínio 
de habilidades exigidas para o exercício 
profissional no ensino comum, deverá ter 
qualificação para concretizar o especialḤ da 
educação” (SOUZA; PRIETO, 2002, p. 131).

Educação especial é mais que uma simples 
escola especial, e suas metodologias não 
precisam se limitar a um sistema paralelo de 
educação, mas sim fazer parte da educação 
em geral, acontecendo nas escolas regulares 
e constituindo-se em sinal de qualidade em 
educação, quando ofertada a qualquer aluno 
que dela necessite, por quaisquer que sejam 
os motivos conforme afirma Glat e Nogueira 
(2002).
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Se a pretensão é garantir educação para todos, 
independente de suas especificidadesḤ, deve-se 
assegurar a oferta que possibilite aos professores 
analisar, acompanhar e contribuir para o aprimoramento 
dos processos regulares de escolarização, no sentido 
de que possam dar conta das mais diversas diferenças 
existentes entre seus alunos (GLAT; NOGUEIRA, 2002, 
p. 25).

Portanto, nos casos em que uma tradição 
simultânea do oferecimento da educação 
especial ainda não esteja estabelecida, reunir 
esforços e investimentos na inclusão em 
educação já seria de início, um privilégio, além 
de demonstrar consenso com as sugestões 
da declaração de Salamanca. De acordo com 
Praça (2011, 41) “os estabelecimentos de 
ensino devem garantir aos alunos da educação 
especial, currículos, procedimentos, métodos, 
recursos, estratégias, ou seja, uma organização 
específica para atender às suas necessidades”.

Inclusão não é uma ameaça, mas sim uma 
expressão física e linguística de um processo 
histórico que não se iniciou e nem tampouco 
termina hoje. Infelizmente, a inclusão não 
tem encerramento, se entendida dentro deste 
enfoque dinâmico, processual e sistêmico que 
procuramos provocar. A inclusão social se 
constituiu em “um arcabouço consistente de 
conhecimentos teóricos e práticos, estratégias, 
metodologias, recursos, para auxiliar a 
promoção da aprendizagem de alunos com 
deficiências e outros comprometimentos” 
(GLAT, FONTES, PLETSCH, 2006, p. 6).

“A experiência tanto brasileira, quanto 
internacional, vem mostrando que, sem tal 
suporte, dificilmente a proposta de educação 
Inclusiva pode ser implementada com sucesso” 
(GLAT, FONTES, PLETSCH, 2006, p. 6). Até 
porque, na medida em que o mundo se move 
em seu curso histórico e as regras e convenções 
vão sendo revistas e alteradas, novos tipos de 
excluídos poderão surgir. Cabe, portanto, aos 
que possuem consciência a este respeito, 
manter este estado constante de atenção, para 
que a batalha por um mundo cada vez mais 
justo e democrático jamais enfraqueça.

AS DIMENSÕES DOS RECURSOS 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Conforme Praça (2011) os últimos anos tem 
sido marcante na educação especial, pois a 
tendência de manter na escola regular o maior 
número possível de alunos com características 
excepcionais devendo evitar a segregação 
tendo em vista que estes podem se beneficiar 
com programas comuns. Este posicionamento 
é embasado, essencialmente, na importância 
da integração dos alunos com características 
excepcionais, nas atividades regulares da escola, 
com vistas a lhes proporcionar condições para 
que se beneficiem tanto acadêmica quanto 
socialmente das oportunidades oferecidas aos 
alunos ditos normais (PRIETO, 2006):

Todo plano de formação deve servir para que o 
professores se tornem aptos ao ensino de toda a 
demanda escolar. Dessa forma, seu conhecimento 
deve ultrapassar a aceitação de que a classe comum 
é, para os alunos com necessidades educacionais 
especiais, um mero espaço de socialização (PRIETO, 
2006, p. 60).

De acordo com Praça (2011) preferência do 
recurso educacional mais propício a cada aluno 
estabelece um dos aspectos mais significativos 
da educação especial. Nesse sentido, devemos 
enfatizar que, a despeito de se indicar mais 
desejável a integração do aluno com características 
excepcionais na escola comum, nem por isso 
se pode menosprezar a validade e relevância 
dos recursos educacionais segregados, para 
diversos alunos, a partir do momento em que 
forem esgotadas todas as alternativas de seu 
atendimento em recursos integrados.

Dessa forma, a sentença sobre o 
encaminhamento de um aluno para um 
determinado recurso educacional deve ser 
fundamentada nas necessidades educacionais 
específicas, na situação global do aluno, suas 
possibilidades pessoais, posicionamento dos 
pais, situações dos recursos escolares de sua 
comunidade. Da consideração dos diversos 
tipos de recursos educacionais especiais, do 
mais integrado ao mais evacuado, caminhando 
em direção àquele sempre que possível e a este 
somente quando absolutamente necessário, 
poder-se-á chegar à escolha do recurso mais 
adequado a um determinado aluno, num dado 
momento (WILLIAMS, 2008).
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Os pais são especialistas no que diz respeito aos 
filhos. Ninguém conhece seu filho melhor do que 
você. Se suspeitar que haja algo errado, talvez tenha 
razão. Em geral, a dificuldade é entender qual é o 
problema, sua gravidade e com quem compartilha as 
preocupações. A princípio, muitos de nós discutimos 
essas ansiedades com a família e amigos e depois 
consultamos um profissional da área da saúde (por 
exemplo, médico ou outro profissional qualificado) se 
ainda estivermos preocupados. Na maioria das vezes, 
ficamos mais tranquilos e, rápida ou gradualmente, os 
comportamentos que nos preocupam desaparecem. 
Ocasionalmente, contudo, o comportamento da criança 
e as preocupações dos pais persistem. Se for esse o 
caso, é preciso consultar novamente um profissional da 
saúde (WILLIAMS, 2008, p. 03).

Conforme Santos (2013) a aprendizagem da 
criança inclusiva é lenta e precisa de cuidado 
especial, entretanto, deve ser tomado no sentido 
de não se encarar nenhum encaminhamento 
ou colocação como definitivos, já que as 
mudanças exigidas pelas necessidades de 
desenvolvimento do aluno, apenas poderão 
ser atendidas mediante a possibilidade de uma 
livre movimentação do mesmo, pelos recursos 
educacionais que sejam compatíveis com suas 
necessidades específicas.

De acordo com Praça (2011, p. 41) “pelo 
fato da pessoa com deficiência ter os 
mesmos direitos que outras pessoas é que a 
educação especial deve ser fornecida.” Neste 
ponto, parece-nos conveniente alertar que a 
expressão recursos educacionais, empregada, 
refere-se às várias alternativas de organização 
do atendimento educacional, abrangendo 
desde os auxílios especiais proporcionados 
no ambiente comum ou regular de ensino 
até os serviços especiais desenvolvidos em 
situações mais restritivas ou segregados. Este 
esclarecimento se faz necessário uma vez que, 
nesse estudo, estamos empregando o termo 
recurso para nos referirmos à modalidade de 
organização administrativa, e para explicitamos 
tecnicamente o significado do trabalho 
desenvolvido.

São diversas as possibilidades de organização 
de recursos educacionais apropriados para 
alunos excepcionais. Tais recursos são 
classificados como integrados ou segregados, 
em relação à maior ou menor oportunidade 
oferecida ao aluno para convívio, contato ou 

interação com os alunos não rotulados ou 
classificados como excepcionais, bem como 
com suas próprias famílias, amigos e demais 
pessoas de sua comunidade. “O importante 
é que mesmo tendo suas diferenças, sua 
limitações, o aluno com deficiência seja tratado 
igualmente perante os outros colegas [...]” 
(PRAÇA, 2011, p. 41).

De forma errônea, tem sido comum nos meios 
educacionais pensar a integração e segregação 
do aluno, apenas em relação à presença 
física do excepcional no ambiente onde se 
encontram ou que não tiveram tal classificação. 
Entretanto, são muito mais complexos os 
aspectos envolvidos nesta questão do que 
simplesmente a proximidade ou distância física 
ou espacial entre os alunos excepcionais e 
normais. Entretanto os documentos legais 
garantem a toda criança “direito à educação 
visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania 
e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 
Art. 205).

De acordo com Durante (2012) vários são 
os estudiosos da educação especial que têm 
procurado explicitar o sentido da integração. 
De um modo geral tem sido apontado que 
a situação de atendimento educacional ao 
aluno excepcional envolve três dimensões 
da integração: a física, a funcional e a social 
propriamente dita. A integração física significa 
uma redução entre a distância física ou 
espacial dos excepcionais e os outros alunos, 
relacionando-se ainda ao tempo depermanência 
do aluno excepcional com os demais alunos, 
ou com as crianças e jovens não especificados 
como excepcionais.

A integração funcional consiste na utilização 
conjunta dos recursos educacionais existentes. 
Essa integração implica na diminuição da 
distância funcional que ocorre quando os 
alunos excepcionais e os alunos normais 
usam equipamentos e recursos diferentes. 
Assim, quanto mais esses dois tipos de grupos 
de alunos poderem se utilizar dos mesmos 
recursos educacionais, maior será a sua 
adaptação funcional (DURANTE, 2012).
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A integração social pressupõe o 
estabelecimento de relações sociais entre 
os excepcionais e os demais alunos, não se 
confundindo com mera presença física da 
criança excepcional no grupo de crianças não-
excepcionais. Não deve ser confundida ainda 
com a situação de uso dos mesmos recursos 
educacionais, pois esse tipo de integração, 
que é mais significativa para a criança, refere-
se à diminuição da distância social que implica 
na falta de contato e sentimento de isolamento. 
No entanto é “possível notar uma concordância 
das leis brasileiras com o movimento de se ter 
uma educação acessível a todas as pessoas, 
inclusive aquelas que apresentam alguma 
deficiência” (PRAÇA, 2011, p.45).

Praça (2011, p. 46) diz que educação 
especial é “aquela fornecida em escolas 
exclusivamente especializadas e/ou classes 
especiais ou em escolas regulares e/ou 
classes comuns.” A integração social envolve 
interação, comunicação e assimilação, pela 
participação ativa e reconhecida do excepcional 
como componente de um grupo de crianças 
ditas normais além da aceitação, refletidas 
na aprovação da criança excepcional como 
elemento participante e aceito pelo grupo, 
tornando o excepcional, parte natural integrante 
desse grupo.

Em relação aos adultos, essa integração 
supõe a mesma possibilidade de acesso 
aos recursos sociais que os outros, a mesma 
possibilidade de modificar sua situação, de 
desempenhar um papel produtivo e de fazer 
parte de uma comunidade social. Quanto 
maior for à variedade de recursos educacionais 
especiais em uma comunidade, maior será a 
possibilidade de colocar o aluno excepcional 
na situação escolar que lhe é mais apropriada. 
Praça (2011) afirma que:

Muitos pais por terem um filho deficiente preferiram 
deixá-lo em casa, escondido, pois sentiam vergonha 
do próprio filho ou, de outra forma, preferiam colocá-lo 
em classes especializadas nas quais só haviam alunos 
como seu filho. Porém com as políticas da educação 
inclusiva estes pais foram percebendo que seus filhos, 
perante as leis brasileiras, tinham os mesmos direitos 
do que qualquer criança e que eles podiam ter acesso 
às escolas regulares como toda pessoa (PRAÇA, 2011, 
p.47).

Praça (2011, p. 48) afirma que “estão 
sendo as classes regulares as responsáveis 
pela educação da grande maioria dos alunos 
deficientes, incluindo os autistas.” Pessoas 
portadoras de necessidades educativas 
especiais são seres pensantes, desejosos e 
sociais que constroem seus conhecimentos 
em interação com o meio. Sendo o principal 
objetivo de a educação ter homens eficazes 
de criar, descobrir e inventar, neste sentido, a 
Educação Especial privilegia a compreensão, 
encorajando a organização do pensamento e 
tendo como principal objetivo o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e moral.

Diante do exposto Praça (2011, p. 49) 
levanta a seguinte questão: “Mas será que 
os professores de classes regulares estão 
preparados para ensinar aos seus alunos 
com necessidades especiais?” O professor, 
nesta abordagem, não é aquele que ensina, 
mas sim, aquele que oferece condições ao 
aluno de se desenvolver e aprender constrói o 
conhecimento em parceria com os alunos. O 
vínculo afetivo facilitará a ação nas situações 
de aprendizagem. É preciso conhecer as 
pessoas, levando-se em conta que habilidades 
desenvolveram, que experiências viveram e 
que conhecimentos construíram, considerando-
se, ainda, a especificidade de cada caso e as 
possibilidades e necessidades impostas pelas 
dificuldades específicas de cada um.

As pessoas com autismo passam pelos 
mesmos processos de desenvolvimento que 
qualquer outra, diferenciando só o ritmo. Sendo 
assim, não há metodologias de ensino específico 
para elaboração do conhecimento para estes 
portadores, é preciso adaptar os processos 
existentes. Para Silva (2007) a pessoa com 
necessidades educativas especiais não pode 
e não deve ser excluída da sociedade nem 
rotulada, seguindo os princípios democráticos 
de igualdade e respeito à dignidade. A inclusão 
significa que a pessoa deficiente deve integrar-
se à sociedade sim, mas também a sociedade 
deve adaptar-se às necessidades da pessoa 
com deficiência.
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Uma escola inclusiva certamente não teria turmas 
grandes. Os professores estariam preparados e 
querendo trabalhar com a inclusão, recebendo 
formação, estudando, buscando fazer o melhor para 
cada aluno. [...] Uma escola onde não se fizesse as 
coisas pelo o aluno, mas que ele pudesse fazer, da 
forma que conseguisse e que isso fosse valorizado e 
ao mesmo tempo exigisse dele o melhor que pudesse 
dar (SILVA, 2007, p. 93).

Contudo Silva (2007) sucinta que há 
múltiplos aspectos a serem considerados 
para a implantação de uma escola inclusiva. 
Dentre esses, estão o oferecimento de 
cursos de reciclagem para preparação de 
docentes; a importância da existência de um 
corpo técnico especializado composto por 
psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo, 
entre outros; o apoio da família do aluno 
portador de necessidades especiais; o número 
de aluno na classe; a eliminação de barreiras 
arquitetônicas; a revisão pela sociedade civil da 
concepção sobre o portador de necessidades 
especiais; o apoio da sociedade política; 
a destinação de verbas; a adequação de 
currículos; metodologias de ensino, recursos 
didáticos e materiais e sistema de avaliação 
e outros requisitos. São diversos os aspectos 
para implantação de uma escola inclusiva, que 
não se realiza de um dia para outro, serão anos 
para que tudo isso possa acontecer.

Penso que a lei é uma utopia. As pessoas não estão 
preparadas. O ideal é as pessoas, primeiro serem 
educadas para a não discriminação. Eu tive um 64 
filho com problemas, pode acontecer com qualquer 
um, e quantos não ficam com problemas depois. É 
preciso trabalhar a conscientização das pessoas. Os 
professores devem querer, devem estar preparados 
(SILVA, 2007, p. 93).

“Uma Escola Inclusiva seria uma escola 
que aceitasse de todo o R., que ajudasse 
nas dificuldades dele de aprendizagem, que 
ele tivesse amigos, que ninguém olhasse 
atravessado. Inclusão em todos os sentidos” 
(SILVA, 2007, p. 99). Até lá, se optarmos 
pela inclusão total iremos tirar dos alunos 
portadores de deficiência, o direito de ter um 
ensino mais completo, mais eficaz. Ao mesmo 
tempo, entende-se que se o mesmo tem que 
viver em sociedade, é preciso uma integração 
entre ambos.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

De acordo com Mills (1999, p. 25) o princípio 
que rege a educação inclusiva é: “o de que, 
todos devem aprender juntos, sempre que 
possível, levando-se em consideração suas 
dificuldades e diferenças”. Normalização, 
individualização e integração são os princípios 
que regem a prática da Educação Especial, 
cujas origens remontam à história da Educação 
Especial nos países escandinavos, na década de 
cinquenta, e foram incorporados por grandes e 
significativos movimentos internacionais, como 
o demonstram a DDC (Declaração dos Direitos 
da Criança) e a DUDH (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos). Fundamentados nos 
princípios difundidos por esses movimentos, 
os demais países do mundo estruturaram suas 
políticas de atendimento às pessoas portadoras 
de necessidades educacionais especiais.

Com os avanços dos Direitos Humanos registraram-
se consideráveis progressos na conquista da igualdade 
e do exercício de direitos e o que se sente e observa 
atualmente, tendo como grande enfoque, é a busca 
da inclusão destas pessoas historicamente marcadas 
pela segregação, pelo preconceito e pela rejeição 
(FUMEGALLI, 2012, p. 7).

A autora ainda fundamenta que a normatização 
deve ser entendida como objetivo, a integração 
como processo e a individualização como meio 
para atingi-las. A integração “é um processo 
dinâmico de participação das pessoas num 
contexto relacional, legitimando sua interação 
nos grupos sociais” (BRASIL, 1994, p. 52), e, 
conforme vem sendo demonstrado, permeia 
grande parte dos conceitos, constituindo-se na 
meta maior da Educação Especial.

Entretanto segundo Fumegalli (2012, p. 8) diz 
que a educação inclusiva “passa, no final do 
século XX e início do século XXI, por grandes 
reformulações, crises e mudanças. É dentro deste 
contexto histórico que se intensifica o processo 
de exclusão e que o termo excepcional passa 
a ser utilizado”. A educação especial pode ser 
compreendida como relação de reciprocidade de 
ação entre o ser humano em contato com o seu 
meio no sentido da busca, da oferta e do acesso 
aos benefícios sociais. Nesta relação tem, de 
um lado, a pessoa em busca de integração e, 
de outro, a sociedade com todo o seu aparato a 
serviço deste processo.
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“A Educação Especial é uma modalidade de 
ensino cuja aplicação permeia todo o sistema 
educacional do país e visa proporcionar à 
pessoa com deficiência a promoção de suas 
capacidades”. (FUMEGALLI, 2012, p.8). No 
entanto é entendido que a integração implica 
a predisposição do ser humano em conquistar 
espaços existentes no contexto social, 
cabendo à comunidade garantir-lhe o acesso 
a esses direitos. No caso dos portadores 
de deficiência, ela obrigatoriamente deve 
acontecer no contexto família e educacional, 
cabendo à educação o papel de mediadora 
deste processo com a sociedade, bem como o 
de oportunizar a eles o desenvolvimento pleno 
de suas potencialidades.

Para Mosquera e Stobaus (2004) o atingir 
de tais metas somente ocorrerá a partir do 
momento em que todos os profissionais que 
nela atuam se despojaram do caráter de 
conformação ou de mero assistencialismo. A 
integração, pois, exige mudanças na estrutura 
da sociedade e da própria educação escolar, 
que é alicerçada, ainda, em padrões de 
homogeneidade, rentabilidade e eficácia; os 
quais repercutem negativamente em todo o 
processo de convivência escolar e o social 
dos portadores de necessidades educacionais 
especiais, além do que se contrapõe ao 
princípio humano de ser diferente e apresentar 
características individuais próprias em termos 
de interesse, ritmo, aptidões e habilidades 
específicas.

A Educação Especial tem cumprido na sociedade 
duplo papel, o de complementaridade da educação 
regular, atendendo de um lado a democratização do 
ensino, na medida em que responde as necessidades 
de parcela da população que não consegue usufruir 
dos processos regulares do ensino; do outro, responde 
ao processo de segregação legitimando a ação seletiva 
da escola regular (MOSQUERA; STOBAUS, 2004, p. 
23).

Para Fumegalli (2012) a individualização 
do ensino implica atender as condições e 
necessidades específicas apresentadas por 
esse tipo de educandos, destacando-se, 
entre outras, a adequação de espaços físicos 
no âmbito escolar, a utilização de materiais 
específicos de apoio à aprendizagem, a formação 
de professores especializados, o trabalho 

de equipe multidisciplinar, as adaptações 
curriculares, a revisão dos métodos de ensino 
e da avaliação da aprendizagem, a criação de 
mecanismos de apoio à escolaridade.

A Política Nacional da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (janeiro de 2008) 
estabelece que a Educação Especial é uma modalidade 
de ensino que perpassa todos os níveis (Educação 
Básica e Ensino Superior) e realiza o Atendimento 
Educacional Especializado sendo este complementar 
e/ou suplementar no ensino regular, devendo o aluno 
receber atendimento de acordo com suas necessidades 

educacionais específicas (FUMEGALLI, 2012, p.14).

Contudo segundo Fumegalli (2012) dizem 
que não se trata de criar uma estrutura especial 
para o atendimento desses educandos, mas de 
fazer com que a estrutura educacional existente, 
nos seus diferentes níveis de ensaio, aproxime-
se ao máximo das necessidades educacionais 
específicas por eles apresentadas. Individualizar 
o ensino não significa colocar o educando 
portador de necessidades educacionais 
especiais numa redoma escolar, mas sim, 
oferecer-lhe condições de agir e interagir 
coletivamente com todos os demais colegas 
da escola.

O ENSINO DE ARTES NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Nos PCN de Arte (BRASIL, 1997) têm sido 
discutidos e analisados em vários âmbitos, 
mas estava faltando este olhar específico da 
educação especial. Ao observarem-se os 
documentos e outras estratégias de intervenção 
percebe-se a preocupação com as novas 
diretrizes mundiais que tratam do respeito às 
diferenças, da crítica aos atos discriminatórios, 
da inserção de valores éticos e culturais, e da 
apreensão desses valores como uma das metas 
prioritárias da ação pedagógica.

Tais ideias embasam os PCN de Arte e visam 
principalmente ao aprimoramento do aluno como 
indivíduo participativo e consciente de suas 
possibilidades e deveres sociais. A melhoria da 
qualidade do ensino é um desafio para todos 
os docentes e os PCN procuram mostrar que 
o valor da aprendizagem é mais evidenciado 
quando reflete em profundidade o sentido e o 
fortalecimento da cidadania, preparando os 
alunos para a vida (TOURINO, 2003).
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Mas, os professores de arte estão realmente 
conscientizados sobre a extensão da 
diversidade cultural, e preparados para agir com 
a Arte junto a diferentes alunos, principalmente 
às crianças e jovens deficientes, ou para 
compreender os benefícios que a inclusão e 
a integração podem trazer para todos? Sobre 
essas questões parecem existir ainda muitas 
lacunas a serem preenchidas e, se manifestam 
quando os professores não têm clareza de suas 
ações profissionais ou das possibilidades que 
a Arte tem em seu ensino (TOURINO, 2003).

Para a viabilização de projetos de Arte que 
inclua os alunos deficientes a extensão de 
suas dificuldades, é necessário o domínio 
de linguagens artísticas, a busca de novos 
caminhos, novas manifestações do pensar 
e do agir; bem como uma maior integração. 
Os procedimentos em Arte são direcionados 
para o conhecimento de saberes artísticos e 
estéticos, mas também estão assentados em 
princípios que norteiam as práticas de Inclusão 
Social, aceitação das diferenças individuais, 
valorização de cada pessoa, respeito à própria 
produção e à dos demais, além de direcionar a 
aprendizagem com ênfase na experimentação 
e cooperação mútua (PILLAR, 1996).

Se forem desenvolvidos adequadamente, 
os cursos de Arte favorecem a apreensão 
desses princípios e podem abrigar outros 
conhecimentos, atendendo as propostas de 
integração social e transição para futuras 
inserções profissionais. São os saberes que 
cercam uma educação para a experiência, 
a descoberta e o autoconhecimento. É 
importante explicitar também as possibilidades 
integradoras do ensino e da aprendizagem 
artística e estética na escola para que os 
professores que lidam com a arte possam 
compreender a abrangência do seu papel e 
saber; primeiro, se estão incluindo ou excluindo 
as crianças e jovens da experiência da Arte, 
e, em segundo lugar, se entre estes também 
incluem as crianças com deficiências mental, 
física, visual, auditiva e múltipla, por exemplo 
(PILLAR, 1996).

Por outro lado, para que se possa tratar 
efetivamente da inclusão, há necessidade 
de preparação profissional e de inúmeras 
adaptações organizacionais na escola, 
currículos etc. Finalmente, se esperamos uma 

atuação profissional consistente e que atenda 
tais expectativas, devemos pensar nos cursos 
de formação continuada dos professores de 
Arte. Os cursos devem prepará-los discutindo 
questões como essas que apresentamos, e 
abrir espaços para as pesquisas e estudos de 
educação especial, com fundamentação teórica 
e experiências práticas em ateliês, centros de 
saúde, centros de convivência, lares abrigados, 
hospitais, enfim tanto na escola como na 
comunidade em geral (STUMM, 2004).

ARTES E A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Na relação da Arte com o contexto social, é 
possível afirmar que a mesma contribui como 
mediadora entre o sujeito e o mundo conforme 
afirma Stumm (2004): “A arte é vista como um 
processo de comunicação social, envolvendo 
sentidos e significados inteligíveis a qualquer 
pessoa, combinando as vivências individuais com 
a recepção do produto estético, percebido como 
produto social da cultura” (STUMM, 2004, p. 362).

A arte instiga a criatividade e a imaginação, 
contribuindo para o desenvolvimento e 
aprendizagem, é uma linguagem, um elemento de 
mediação em Educação Inclusiva, esta área do 
conhecimento evidencia a relação da criança com 
o meio, o que auxilia na construção e no domínio 
das funções sociais e psicológicas conforme 
aponta Pillar (1996).

O olhar de cada um está impregnado com experiências 
anteriores, associações, lembranças, fantasias, 
interpretações, etc. O que se vê não é o dado real, mas 
aquilo que se consegue captar e interpretar acerca do 
visto, o que nos é significativo (PILLAR, 1996, p. 36).

Contudo a Educação Inclusiva possibilita que 
os educandos com necessidades educativas 
especiais, por meio da integração sociocultural 
com as crianças sem necessidades educativas 
especiais, podem trocar experiências, o que 
propicia a construção de relações sociais com o 
meio, a compreensão das diferenças, de como lidar 
com diversas situações, ampliando seu repertório 
visual, no qual se insere o desenho (PILLAR, 1996).

Nessa perspectiva, a arte é um fator importante 
em Educação Inclusiva, pois possibilita que a 
criança, além de reproduzir como comunicador 
social desenvolva a intuição, a percepção, as 
habilidades motoras, sendo fundamental no 
processo de aprendizagem, desenvolvimento e 
expressão individual (TOURINO, 2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que ocorra inclusão no sistema de ensino é necessário várias mudanças no espaço 
pedagógico, não apenas mudanças físicas como também mudanças interiorizadas, conscien-
tizando as pessoas sobre a diversidade. A inclusão possui aspectos favoráveis como também 
desfavoráveis e de modo equivocado, pois a inclusão não consiste apenas na matrícula do aluno 
na escola, vai além, é necessário que o educando se desenvolva e aprenda como os demais 
alunos, salvo de suas limitações.

Com a realização desse artigo se pode compreender melhor a educação especial, e a visão 
que permeia as práticas inclusivas, visto que ainda é tratada numa linha mais exclusiva que inclu-
siva propriamente dita. Historicamente a ideia era o de extermínio dessa classe, de segregação 
e a luta na atualidade é pela inclusão dos mesmos. O diferente não pode mais continuar sendo 
deixados à margem da sociedade, nem tão pouco escondidos as sombras do passado.

A educação inclusiva prioriza a habilitação e reabilitação das pessoas ou alunos com necessi-
dades educacionais especiais e a promoção de sua integração na vida comunitária, independen-
te do que possa vir a prejudicar a qualificação educacional destes. Assim, o aluno que apresen-
tar alguma deficiência tem o direito de frequentar a escola, estudar com os demais e ainda, ter 
disponibilidade em horários contrários aos seus, as salas de recursos e caso haja necessidade 
acentuada, tendo as salas especiais para seu desempenho e sua realidade.

Entretanto acreditar nesses princípios é possível fazer do ambiente escolar um local de troca 
de experiências, respeitando as individualidades e as diferenças, abandonando as discrimina-
ções e os preconceitos, promovendo a solidariedade e dizendo não a violência. Assim a vida 
vai irrigando terrenos ingênuos, driblando obstáculos onde brotarão mais saberes, com alegria 
e motivação para viver.

E se tratando de Arte é possível ter um espaço didático que reconheça e aflora os sentidos 
para a promoção do desenvolvimento e do conhecimento, e através dela buscar a auto expres-
são, a sensibilidade, a autonomia possível de cada indivíduo, ciente de suas limitações, capaci-
dades e habilidades. Por fim se conclui que a inclusão educacional existe e é fonte de mudan-
ças positivas nos últimos anos. No entanto este fator existente e real é muitas vezes distante da 
compreensão e das leis que as asseguram. É um caminho a ser galgado e trilhado por aqueles 
que exercem a profissão com vontade, determinação e acreditam na mudança.
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RESUMO: O presente artigo analisa a inclusão escolar e traz à tona discussões pertinentes 
deste novo paradigma social, principalmente para as crianças com deficiência, as quais têm 
seu processo de desenvolvimento cada vez mais estudado. Tem como objetivo verificar de 
que forma os processos pedagógicos desenvolvidos nas classes regulares são participativos a 
ponto de incluir os deficientes. Neste estudo mostra-se a importância da educação especial 
para a formação e desenvolvimento dessas crianças e a influência da estimulação precoce em 
relação à aprendizagem deste aluno. Os profissionais que trabalham com educação, principal-
mente aqueles que lidam com os deficientes e especialmente com o problema da integração 
social, reconhecem que esta questão acompanha o homem desde os primórdios da civilização.

Palavras-chaves: Inclusão Escolar; Paradigma Social; Integração Social.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS 
PERCALÇOS
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INTRODUÇÃO

Neste artigo aborda-se a discriminação e o preconceito sofrido por crianças com deficiên-
cia no ambiente escolar. Com a expansão do acesso a educação nas últimas décadas, 
e o avanço na difusão da Educação Especial novos contextos educacionais surgem. Ao 

mesmo tempo que construímos interações, também promovemos estranhamentos e conflitos.
Pretende-se com este artigo contribuir com um olhar mais aprofundado sobre a dinâmica da in-

clusão, que muitas vezes é feita sem planejamento, como mera ordem vinda de cima para baixo. Em 
um país como o nosso, em que a educação de qualidade é privilégio para poucos, pessoas com ne-
cessidades especiais precisam enfrentar inúmeras barreiras para alcançar a escolarização. O des-
conhecimento e a falta de informação levam ao preconceito, muitas vezes vivificado de forma cruel.

Além da aprendizagem em si, a escola tem que estar atenta para colabo-
rar com a inclusão dos alunos na sociedade, e para dar suporte ao núcleo fami-
liar que também enfrenta dificuldades para se comunicar com as crianças deficientes.

A inclusão de crianças com necessidades educativas especiais dentro do ambiente regular 
de ensino se faz uma novidade de paradigma que quer promover uma vivência qualitativa para 
as partes envolvidas, e é por meio das diversidades e especificidades reconhecidas e contorna-
das de maneiras eficientes e enriquecedoras para uma formação mais tolerante as diferenças 
presentes em todos nós, pois somos iguais nas especificações humanas, mas diferentes em 
nossas peculiaridades. Desde a mais tenra infância nos tornando únicos e a cada experiên-
cia vivenciada ficamos mais disformes sempre nos reinventando em nossas características.

É papel do educador ajudar os indivíduos a se sentirem aceitos do jeito que são, 
sem que suas características particulares sejam apontadas como defeitos. Muitos es-
tudos apontam a diferença qualitativa no desenvolvimento dos alunos que se sen-
tem incluídos na escola – a começar pelos recursos arquitetônicos e curriculares.

A partir disto, pretende-se demonstrar também como faz diferença quando se planeja aulas re-
almente inclusivas, que dão conta de maneira flexível das necessidades de todos os alunos, sem 
exceções. Desta forma nos aproxima-se do objetivo maior de garantir a inclusão social como 
processo de adaptação da sociedade para receber os indivíduos que dela estão excluídos.

Nos últimos anos, várias pesquisas abordaram a importância da inclusão nas instituições 
de ensino, surgindo leis que incentivaram a sociedade olhar a realidade de muitas crianças 
que viviam à margem dela. Em tempos atuais grandes esforços estão concentrados nas mu-
danças que devem ser produzidas para que os educandos com necessidades especiais pos-
sam vivenciar o momento da escola igual ao de pessoas sem nenhuma necessidade especial.

A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental regular a todas as 
crianças e adolescentes, assegurando, portanto, o mesmo direito para as crianças com necessida-
des especiais, com atendimentos especializados complementares, de acordo com a vontade dos 
pais. A partir do impacto da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 9394/96, gerou-se a visi-
bilidade quanto à existência e os direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais.

Quanto antes o diagnóstico puder ser feito e as intervenções necessárias realizadas, maior a 
chance de a criança com necessidades especiais progredir no âmbito escolar, social e afetivo.
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A INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR

Por meio da educação, pode-se alcançar 
uma aprendizagem significativa, na qual o 
professor será mediador no processo ensino 
aprendizagem, podendo inserir a linguagem 
artística de forma interdisciplinar.

De acordo com Silva (2003, p. 23):

Portanto, a formação continuada de 
professores é fundamental para a contribuição 
de novas estratégias de ensino, ampliando os 
conhecimentos dos professores em relação 
a pedagogia que está sendo aplicada em 
sala de aula. Paulo Freire (1996) não discute 
diretamente o tema de inclusão, mas no decorrer 
dos estudos percebe-se que sua pedagogia é 
centralizada no sujeito. Diante desta concepção 
acredita-se que a educação especial deva ser 
pensada de modo que o discente seja visto 
como um ser construtor de seu conhecimento, 
capaz de interagir, e que tenha materiais que 
estimulem suas habilidades.

No contexto de seu livro “Pedagogia do 
Oprimido”, Paulo Freire (1996) procura 
conscientizar o docente do seu papel 
fundamental de problematizador da realidade 
do educando, de modo que suas vivências 
façam parte deste processo para que de fato 
se tenha um significado na aprendizagem. 
Pois para Paulo Freire ensinar a pensar e 

problematizar sobre a realidade é a maneira 
mais correta de se produzir conhecimento, visto 
que, a partir daí o discente terá a capacidade 
de reconhecer-se como um ser social. “[...] 
aprender, é um processo que pode deflagrar 
no aprendiz uma curiosidade crescente, que 
pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 
1996, p.24).

Desse modo, pode-se dizer que diante dos 
métodos de ensino do autista, este tem a 
necessidade de reconhecer-se como um ser 
social, e essa tarefa fica a cargo do professor 
alfabetizador, que por meio de metodologias 
centradas no aluno, tenha o objetivo de 
conscientizá-lo como construtor de seu 
conhecimento.

Diante de alguns artigos sobre educação 
inclusiva formam-se os elos de sabedoria e 
trabalho mútuo, tanto por parte dos docentes, 
quanto da família que precisa buscar materiais 
que estimulem o fazer da criança, levando em 
consideração o letramento que perdura por 
toda vida.

Para BARROSO (2005, p.11) “a 
democratização da escola pública, ou melhor, 
a sua refundação enquanto uma escola 
efetivamente popular - é uma tarefa - desafio 
ainda em aberto para os educadores”. O projeto 
- aparentemente irrealizável - é construir uma 
educação pública que seja, ao mesmo tempo, 
democrática (extensiva a todos, indistintamente) 
e portadora de uma determinada qualidade, 
que seja socialmente referenciada e distante 
da lógica excludente. Uma escola que consiga 
inserir as novas gerações num mundo 
inteiramente transformado e distante daquele 
que originou a sua universalização.

Uma das tarefas é identificar constantemente 
as intervenções e as ações desencadeadas 
e/ou aprimoradas para que a escola seja 
um espaço de aprendizagem para todos os 
alunos. Isso exigirá novas elaborações no 
âmbito dos projetos escolares, visando ao 
aprimoramento de sua proposta pedagógica, 

Existe um investimento maciço no 
desenvolvimento de políticas nacionais, regionais 
e locais de formação continuada de professores. 
Porém, ressente-se de uma reflexão mais densa 
sobre quais formas e estratégias de formação 
continuada poderão contribuir para o professor 
ampliar sua gama de conhecimentos e constituir 
novas aprendizagens sobre o ser professor 
(SILVA, 2003, P. 23).
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dos procedimentos avaliativos institucionais 
e da aprendizagem dos alunos. É importante 
ainda uma atenção especial ao modo como 
se estabelecem as relações entre alunos e 
professores, além da constituição de espaços 
privilegiados para a formação dos profissionais 
da educação, para que venham a ser agentes 
co-responsáveis deste processo.

Afora ações para garantir que as escolas 
se constituam em espaços de aprendizagem 
para todos os alunos, na CF 88 (art. 205, inc. 
III) está previsto que o Estado deve garantir 
atendimento educacional especializado aos 
educandos com necessidades educacionais 
especiais (Res. 2/01), preferencialmente na 
rede regular de ensino.

No Brasil, tradicionalmente, é a educação 
especial que tem se responsabilizado por 
esse tipo de atendimento. Nesse sentido, 
para Sousa e Prieto (2002, p.123), “tem-se 
previsto o ‘especial’ na educação referindo-
se a condições que possam ser necessárias 
a alguns alunos para que se viabilize o 
cumprimento do direito de todos à educação”. 
O que se tem como objetivo precípuo, portanto, 
é a defesa da educação escolar para todos 
como um princípio. Se o princípio da educação 
inclusiva vem se fortalecendo desde meados 
da década de 1990, na prática é o modelo da 
integração escolar que ainda predomina. 

A ideia de ruptura é rotineiramente empregada 
em contraposição à ideia de continuidade e 
tida como expressão do novo, podendo causar 
deslumbramento a ponto de não ser questionada 
e repetir-se como modelo que nada transforma. 
Quando o objetivo é o atendimento de alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
muito desse novo discurso tem servido para 
condenar práticas da educação especial, sem, 
contudo, ressaltar que sua trajetória reflete em 
alto grau a marginalização a que foi submetida 
pelas políticas educacionais, o que a fez 
constituir-se também como alternativa com o 
poder de reiterar o isolamento social daqueles 
em atendimento por essa modalidade de 
ensino. 

Livros, artigos, seminários e congressos 
sobre Inclusão Escolar, têm sempre um caráter 
pedagógico em que quase nunca se fala das 
questões psicológicas que envolvem e que 
podem contribuir em muito para o sucesso da 
Inclusão Escolar. Poderia se apresentar pelo 
menos três concepções psicológicas: a inatista 
- que supõe que o desenvolvimento humano é 
determinado por fatores genéticos, sendo que 
todas as características físicas e psicológicas 
de uma pessoa são herdadas geneticamente 
de seus pais; a ambientalista - que, ao contrário, 
acredita que a criança nasce sem que nada esteja 
determinado biologicamente, de maneira que o 
meio ambiente em que vive é que irá moldá-
la, estimulá-la e corrigi-la segundo um padrão 
ideal de comportamento; a interacionista - que, 
diferindo das duas primeiras, considera que 
tanto os fatores biológicos como os ambientais 
são fundamentais para o desenvolvimento 
humano e não podem ser dissociados. 

Mas o verdadeiro professor, consciente de 
seu compromisso e desafio ético de educar 
a todos que pertencerem ao seu alunado, 
primeiro o receberá e somente depois irá se 
informar, buscar o maior número possível 
de informações e recursos para promover 
o desenvolvimento global daquele aluno. 
De modo geral, o bom educador reconhece 
que sua formação é permanente, contínua e 
flexível e que ocorre em salas de aulas das 
universidades, com o hábito e prática de leituras 
e de estudos, assim como também no dia a 
dia das escolas, na convivência cotidiana com 
colegas de trabalho, com seus alunos, com 
suas experiências familiares e na comunidade. 

O bom educador preocupa-se com o 
seu processo de autoconhecimento, com a 
descoberta de conhecimentos e interesses 
próprios, com suas motivações pessoais. Ele 
se permite autoconhecer em suas habilidades 
e dificuldades, preparando-se bem para 
contribuir com a formação de qualquer aluno 
que venha a integrar sua sala de aula.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Sabe-se que a escola desempenha um 
papel importante na formação da criança, uma 
vez que colabora para que o mesmo possa 
futuramente ter o direito de praticar o exercício 
da cidadania e se ver em pé de igualdade 
com outros indivíduos a fim de participar de 
situações para mudar a realidade em que vive.  

É evidente que essa inserção, essa mudança 
de hábitos de todos os alunos, com o aluno 
com deficiência, não seja uma tarefa fácil, com 
certeza será exigido toda uma adequação da 
sociedade com a escola, sendo necessário 
que se coordene algo entre os profissionais 
envolvidos, os pais, os alunos e a comunidade. 
Necessariamente, precisa ter condições 
de o profissional lidar com esse ponto, é 
importantíssimo que haja uma preocupação 
quanto a sua qualificação. 

Atualmente a qualificação do professor da 
rede pública, tem sido bem destacada nos 
cursos de graduação, justamente pela grande 
quantidade de alunos com necessidades 
diferenciadas. É de suma importância que haja 
uma atenção especial quanto ao preparo dos 
profissionais ligados à educação, para que 
ao receber esses alunos, não incorrem com 
a problemática da exclusão.  “Uma política 
de formação de professores é um dos pilares 
para a construção da inclusão escolar, pois a 
mudança requer um potencial instalado, em 
termos de recursos humanos, em condições 
de trabalho para que possa ser posta em 
prática”(MENDES, 2004, p. 227).

Pela Resolução nº 2, de 11/09/2001 do 
Conselho Nacional de Educação, fica instituído: 

Art. 8º - As escolas da rede regular de ensino devem 
prever e prover na organização de suas classes comuns: 

I – Professores das classes comuns e da educação 
especial, capacitados e especializados, respectivamente, 
para o atendimento às necessidades educacionais dos 

alunos.  

O certo é que os formandos do magistério 
e pedagogia tenham uma formação mais 
generalizada, comum a todos, e somente aqueles 
que desejam seguir com um atendimento especial, 
sejam qualificados em cursos de especialização 
e pós-graduação para estarem aptos para lidarem 
com as deficiências que visam atender.

 
É preciso que a educação inclusiva seja 

pauta nas propostas pedagógicas das escolas, 
que se volte maior atenção para esse público 
diferenciado, afinal somente com adoção de 
certas medidas, certas ações torna-se possível 
alterar o quadro de exclusão tão repetitivo no 
âmbito escolar.

A preocupação pedagógica deve voltar-se 
para o quesito exclusão, procurando alterar essa 
situação, se importando em criar ambientes 
mistos, que determinem uma aprendizagem que 
envolva todos os alunos sem distinção. 

No Brasil, existem centenas de leis que 
esclarecem quanto à recusa de matrículas de 
pessoas deficientes, que necessitam ser incluídas 
no contexto escolar, mas a realidade existente 
apresenta-se de outra forma, em um cenário 
totalmente adverso, com um palco despreparado, 
muitas vezes por culpa do próprio professor sem 
qualificação e preparo necessário, outras por 
conta de outros profissionais ligados à área da 
educação. 

Nesse palco de um lado atuam os alunos 
com deficiência que reclamam seguidas 
vezes das escolas que insistem em deixar 
excluídos, por não terem acessibilidade, não 
apresentarem metodologias condizentes com 
suas necessidades.

A escola atual não oferece condições 
suficientes para ser vista como uma escola 
realmente “inclusiva”, porque quando se fala em 
escola inclusiva é necessário que este recinto 
tenha crianças partícipes e atuantes. Para que 
exista a educação inclusiva, é necessário haver 
educadores capacitados, uma escola adaptada 
às necessidades da criança com deficiência, que 
necessitar de atendimento especializado, como 
a Secretaria de Educação Especial (2004, p. 7) 
expõe: 
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É importantíssimo que a escola esteja 
atenta as preocupações, as peculiaridades, os 
problemas e as resistências exibidas por seus 
alunos no dia-a-dia, no âmbito escolar e também 
no transcorrer do processo de aprendizagem. 
Que seja um local aberto, afável, pronto e 
aparelhado para acolher às distinções de cada 
aluno, lembrando sempre que para se ter, uma 
educação escolar inclusiva, não pode deixar 
de lado o educando, que use de métodos, 
recursos didáticos e aparelhamentos especiais 
que permitam a correção e a ampliação da fala e 
da linguagem, para ocorrer à inclusão de forma 
plena, proporcionando a integração entre a 
educação especial com o método educacional 
vigorante, garantindo a formação de cidadãos 
mais conscienciosos e participativos. 

 Educar crianças com necessidades especiais 
ao lado de outras crianças em escolas comuns 
é admirável, não apenas com intuito de fornecer 
oportunidades de socialização e de modificar o 
pensamento estereotipado das pessoas sobre 
as restrições, mas também para ensinar o 
aluno a dominar habilidades e conhecimentos 
necessários para a vida futura dentro e fora da 
escola (MENDES, 2004, p.228).

Para que a escola realmente colabore com a 
inclusão de alunos com deficiência, é preciso 
que haja certas adaptações e mudanças. Que 
se busquem novas metodologias, tecnologias e 
formas de relacionar alunos surdos e ouvintes, 
alunos surdos e seus educadores, ou seja, que 
seja possível haver a comunicação entre todos 
sem distinção. Somente permitindo essa troca, 
esse convívio entre todos, poder-se-á dizer que 
a escola realmente está caminhando para o 
lado da inclusão. 

 
 Inclusão é algo que vai muito além do ingresso de 

alunos diferenciados no âmbito escolar; pode-se dizer 
que é estar disposto a propiciar atividades pedagógicas 
onde todos os alunos sem exceção participem se 
envolvam não como um grupo idêntico, mas sim como 
pessoas com suas próprias biografias e concepções 
particulares, com suas características que os tornam 
exclusivos. Em meio a isso, dentre muitas especialidades 
que existem, está à figura do surdo, que desenvolveu 
no decorrer de sua vida, táticas a de inquietação e de 
demonstração, que levou até o mundo, constituindo o 
que se denominou como cultura surda (DORZIAT, 2007, 

p. 1).   

Ainda, sobre relacionado inclusão a 
Secretaria da Educação Especial (2004, p. 09): 
”A construção de uma escola inclusiva implica 
em transformações no contexto educacional: 
transformações de ideias, de atitudes, e da 
prática das relações sociais, tanto no âmbito 
político, no administrativo, como no didático-
pedagógico”.  É fundamental que a escola seja 
um ambiente inclusivo e propício para o acesso 
das crianças com necessidades especiais, 
utilizando propostas metodológicas de acordo 
com a necessidade de cada criança.

Os profissionais da educação precisam 
estar preparados para lidar com esse tipo de 
situação para que sejam tomadas medidas 
cabíveis para a resolução do problema.Sabe-
se que a participação da família tem uma 
parte importante, pois muitas vezes a rejeição 
começa dentro da própria casa. De acordo 
com Mantoan (2010):

A escola é um espaço no qual se deve 
favorecer a todos os cidadãos, o acesso 
ao conhecimento e o desenvolvimento de 
competências, ou seja, a possibilidade de 
apreensão do conhecimento historicamente 
produzido pela humanidade e de sua utilização 
no exercício efetivo da cidadania. É no dia-a-dia 
escolar que crianças e jovens, enquanto atores 
sociais têm acesso aos diferentes conteúdos 
curriculares, os quais devem ser organizados 
de forma a efetivar a aprendizagem. Para que 
este objetivo seja alcançado, a escola precisa 
ser organizada de forma a garantir que cada 
ação pedagógica resulte em uma contribuição 
para o processo de aprendizagem de cada 
aluno (SEE, 2004, p.7). 
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O sistema educacional brasileiro vem 
passando por significativas mudanças nas 
últimas décadas, e nesse contexto, o Ministério 
da Educação e a Secretaria de Educação 
Especial (MEC/SEESP, 2007) ressaltam em 
que: “o movimento mundial pela educação 
inclusiva é uma ação política, cultural, social 
e pedagógica”, que foi desencadeada “em 
defesa do direito de todos os alunos de 
estarem juntos, aprendendo e participando, 
sem nenhum tipo de discriminação”:

A educação inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de direitos 
humanos, que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia 
de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da 
escola (BRASIL, 2007, p.1).

A educação inclusiva tem um passado de 
segregação, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 10% das pessoas têm 
algum tipo de deficiência, o que representaria 
15 milhões de brasileiros, de acordo com o 
Censo do IBGE de 2000. Em 2004, a fim 
de aprimorar a formulação de políticas 
públicas, o MEC passou a definir melhor 
as várias categorias de deficiência (BIAGGIO, 
2009, p.21).

Um novo desafio se impõe à prática docente na 
contemporaneidade, o trabalho em equipe, pois 
“o professor sozinho não pode de forma isolada 
transformar um centro educacional em espaço inclusivo, 
mesmo que sua sala de aula seja um espaço inclusivo”, 
é necessário colaboração e articulação entre toda a 
comunidade escolar, especialmente da família (DÍEZ, 
2010, p. 21).

Percebe-se que a inclusão está presente cada 
dia mais em nossos cotidianos, dessa forma, a 
família e a escola devem caminhar lado a lado, 
para que a criança com necessidades especiais 
possa ter um acompanhamento adequado que 
contribuirá para o seu desenvolvimento integral 
e significativo.

É preciso levantar a discussão para o 
caminho percorrido pela educação brasileira 
para concretizar seu “projeto inclusivo”, 
que esbarrou em “equívocos conceituais e 
dificuldades na reorganização pedagógica”, 
os avanços da escola brasileira nessa direção 
têm acontecido de forma lenta, pois ainda há 
“muita resistência por parte das instituições à 
inclusão plena e incondicional, e isso ocorre 
por causa da inexperiência com a diferença” 
(MANTOAN, 2010, p. 13).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com as mudanças que vem se consolidando no Brasil em relação aos tratamentos, 
intervenções e políticas públicas para pessoas com necessidades especiais, ainda é possível 
enxergar muitos desafios a serem transpostos pelos profissionais da educação em relação ao 
atendimento da criança e da família.

A família é entendida como elemento importante na rede de apoio, mas precisa ser qualificada 
para apoiar e auxiliar no tratamento. Nem sempre a relação entre os familiares e os profissionais 
que atendem as crianças é harmoniosa, cabendo ao profissional propor estratégias que amenize 
e convide a família a juntos apoiarem e superarem.

Fazer valer o direito à educação para todos não se limita a cumprir o que está na lei e aplicá-la, 
sumariamente, às situações discriminatórias. O assunto merece um entendimento mais profundo 
da questão de justiça. A escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no fato 
de os homens serem iguais e nascerem iguais. 

A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem maior igual-
dade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada a sociedades demo-
cráticas que estão pautadas no mérito individual e na igualdade de oportunidades, a inclusão 
propõe a desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade que foi rompida por 
formas segregadoras de ensino especial e regular.

As políticas educacionais não estabelecem uma remuneração decente para os professores, 
que são obrigados a trabalhar dois e até três turnos, para conseguirem manter sua sobrevivên-
cia, e a de sua família. 

Ao falarmos em inclusão escolar temos que destacar a importância dessa inclusão para de-
senvolvimento social, para desconstrução de um imaginário social, e a representação deste 
imaginário no inconsciente dos indivíduos. Assim, inclusão escolar permitiria trabalhar os novos 
indivíduos que iram ditar as regras e padrões da nova sociedade que estaria se formando, por 
meio da nova geração. Por meio da convivência com as diferenças as crianças vão construindo 
o processo para inclusão social, um mundo melhor, no qual todos saem ganhando, e com isso, 
possibilitando falar em inclusão social real. 



344

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

REFERÊNCIAS

AMARAL, Lígia Assumpção. Pensar a diferença: Deficiência. Coordenadoria Nacional para In-
tegração da Pessoa Portadora de Deficiência, Brasília, 1994.

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: 
Paralelo, 2002.

BADDELEY, A.; ANDERSON, M. C.; EYSENCK. M. W. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2011.
BARTALOTTI, Celina Camargo. Inclusão Social das Pessoas com Deficiência: Utopia ou possi-

bilidade? Editora PAULUS. 2ª edição. SP, 2010. Pg. 8, 9, 11, 23 até 31.
BRASIL. MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial. Brasília, 1994. 
______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9394, 20 de dezembro de 

1996. Brasília, Ministério da Educação, 1996. 
______ . MEC. Secretaria de Educação Especial: Direito à educação: orientações gerais e mar-

cos legais. Brasília: MEC/SEESP. 1997. 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Decreto Nº 5.296 de 02 de 

dezembro de 2004. 
COULON, A. Etnometodologia e educação. In: FORQUIN, J. C. (Org.). Sociologia da educação: 

dez anos de pesquisas. Petrópolis: Vozes, 1995.
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Ale-

gre: Artmed, 2008.
DORZIAT, Ana. Educação de surdos no ensino regular: inclusão ou segregação? (2007). Dis-

ponível in:http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2004/02/a8.htm. Acesso em: 23 Fev 2020. 
FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Editora IBPEX, 2012. 
FERREIRO, E; TEBEROSKY A. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1979.
FIGUEIRA, Emílio. Educação Inclusiva.  Editora Brasiliense. São Paulo, 2011. Pg. 10, 11, 12, 

13,14, 15,18, 19.
GESUELI, Zilda Maria. Língua (gem) e identidade: A surdez em questão. Educ. Soc., Campinas, 

vol. 27, n. 94, p. 277-292, jan/abr, 2006. 



345

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

GUERRA, Alexandre; MORETTO, Amilton; FONSECA, Ana; CAMPOS, André; FREITAS, Estanis-
lau de; SILVA, Ronnie; RIBEIRO, Thiago. Organizadores: POCHMANN, Marcio; AMORIM, Ricardo. 
Atlas da Exclusão Social no Brasil. 2ª edição. Editora Cortez. São Paulo, 2003. Pg. 09, 73, 74, 
75, 76.

LEBEDEFF, T. B. Aprendendo “a ler” com outros olhos: relatos de oficinas de letramento visual 
com professores surdos. Cadernos de Educação (UFPel), v. 36, p. 175-196, 2010. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Inclusão escolar: pontos e 
contrapontos. 3. Ed. São Paulo: Summus, 2006.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli. Inclusão Escolar. Summus edito-
rial. 4ª edição. SP, 2006 Pg. 16, 17, 36, 37, 39, 40, 41

MENDES, E. G. Construindo um “lócus” de pesquisas sobre inclusão escolar. In: MENDES, 
E.G; ALMEIDA, M. A; WILLIAMS, L. C. de.Temas em educação especial: avanços recentes. São 
Carlos: EDUFScar, pp.221-230, 2004. 

MITTLER, Peter. Educação inclusiva. Contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
POKER, Rosimar Bortolini. Troca simbólica e desenvolvimento cognitivo em crianças surdas: 

uma proposta educacional. UNESP, 2001.363P. Tese de Doutorado.
QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Ale-

gre: ArtMed, 2004.
QUADROS, Ronice Muller, SCHMIEDT, Magali L.P. Ideias para ensinar português para alunos 

surdos. Brasília: MEC, SEESP, 2006.
QUADROS, R. M. de Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre.
Artes Médicas. 1997. 
_______, Ronice Müller de. Temas em educação especial. São Paulo: EDUFScar, 2004. 
_______, Ronice Müller de. Ideias para ensinar português para alunos surdos/ Ronice Muller 

Quadros, Magali L. P.Schmiedt. – Brasília: MEC, SEESP, 2006. 
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica. 
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação 1998. 
STAINBACK, Susan Willian. Inclusão, um guia para Educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 



346

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

DAYANE SOUZA SANTOS

Professora de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I na Rede Municipal da Prefeitura de São Paulo. 
Graduação em Pedagogia;  E-mail: professoradayane@terra.
com.

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



347

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo primordial promover a reflexão acerca do fantástico 
mundo da brincadeira e do processo de ensino – aprendizagem que estão  intimamente asso-
ciados à formação integral do ser humano, assim como as interferências e novos desafios nos 
âmbitos culturais, sociais, políticos, econômicos e midiáticos. Trata-se de uma pesquisa biblio-
gráfica, que apresenta o quanto o brincar é importante na aprendizagem. Através dos diversos 
tipos de brincadeiras, foi possível fazer um levantamento dos benefícios do brincar para o 
desenvolvimento e o aprendizado infantil, para tanto mostramos a importância do brinquedo 
para a criança. O brincar possibilita a estimulação de diversas áreas do conhecimento, atuan-
do no desenvolvimento físico, intelectual, social, emocional e espiritual, podendo ser conside-
rado um agente facilitador do processo educacional. Concluiu-se assim que o brincar e o brin-
quedo tem grande importância para a educação infantil e que deve fazer parte deste universo.

Palavras-chaves: Criança; Brincar; Brinquedo;  Desenvolvimento Infantil.

AS MÚLTIPLAS FACETAS DO BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Tendo em vista as profundas mudanças no cenário político, social, econômico e cul-
tural, levando – se também em consideração as transformações tecnológicas, é pri-
mordial uma reflexão da forma como estes fatores interferem na ação pedagógica do 

professor e na relação ensino – aprendizagem, tendo como eixo central o lúdico, a brincadeira. 

As crianças se movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre seu 
próprio corpo e espaço, assim como se apropriam cada vez mais das possibilidades de intera-
ção com o mundo. A brincadeira é importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 
motor do ser humano, na medida em que  estimula a espontaneidade,  a criatividade e a socia-
lização, além de ser uma rica ferramenta para o aprendizado de vários campos de experiência.

As brincadeiras podem ser simbólicas, de construção ou tradicionais. Ressaltan-
do que as mesmas fazem parte do cotidiano educativo e contribuem significativa-
mente para o desenvolvimento do pensamento, da afetividade, da memória, da ima-
ginação e da criatividade da criança. Elucidando que na rotina da educação infantil, é 
necessário que o educador valoriza o brincar como uma ferramenta que possa ajudá-lo no 
desenvolvimento das crianças, bem como oportunizar diferentes experiências e brincadeiras. 

Neste contexto, quanto mais rico e desafiador for esse ambiente do brincar, mais proporcio-
nará à criança a ampliação de conhecimentos acerca de si mesma, dos outros e do meio em 
que vivem. As brincadeiras realizadas de forma prazerosa  e significativa estimulam a criança a 
superar as dificuldades de ordem motora e psíquica, assim como   o desenvolvimento global.
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O DIREITO DE BRINCAR

O brincar é um direito assegurado na 
Constituição Federal do Brasil e sua importância 
é reconhecida por estudiosos e educadores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) preconiza no seu artigo 4: 
 
“É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária.” 

E, no Artigo 16, parágrafo IV: “O direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos: 
brincar, praticar esportes e divertir-se.”

Perante a legislação toda criança tem direito 
a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade 
e às autoridades públicas garantir a ela o 
exercício pleno desse direito.

De acordo com o Referencial Curricular 
Nacional da Educação (1998):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o 
desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato 
de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar 
por meio de gestos, sons e mais tarde representar 
determinado papel na brincadeira faz com que ela 
desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as 
crianças podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da interação 
e da utilização e experimentação de regras e papéis 
sociais (RCNEI, 1998, p.22).

Brincar é uma necessidade para as crianças, 
pois é fundamental para o seu desenvolvimento 
psicomotor, afetivo e cognitivo, sendo uma 
ferramenta para a construção do seu caráter. As 
brincadeiras aparentemente simples são fontes 
de estímulo ao desenvolvimento cognitivo, 
social e afetivo da criança e também é uma 
forma de autoexpressão.

 

Talvez poucos pais saibam o quanto é 
importante o brincar  para o desenvolvimento 
físico e psíquico do seu filho. A ideia difundida 
popularmente limita o ato de brincar a um simples 
passatempo, sem funções mais importantes 
que entreter a criança em atividades divertidas.

No Referencial Curricular Nacional de 
Educação Infantil (1998), em seu primeiro 
volume, a brincadeira é apresentada como 
uma linguagem infantil.

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. [...] toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das 
ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada 
(RCNEI, 1998, p.27). 

 
O BRINCAR E SUAS 
POTENCIALIDADES

A brincadeira é uma ação livre, iniciada 
e conduzida pela criança, desta forma 
cabe a ela tomar as decisões, elaborando 
situações desagradáveis vividas na realidade, 
proporcionando assim, prazer àquele que 
brinca. Brincando é possível criar um mundo 
imaginário, criando  e recriando situações 
em que estimulam o psíquico do indivíduo, 
influenciando assim no desenvolvimento 
do mesmo. Para Freud o brincar é um meio 
para alguém conhecer as características do 
conhecimento psíquico do sujeito, assim como 
os sonhos e outras formas de manifestação 
dos conteúdos inconscientes.

Winnicott (1975, p. 61), aborda que o natural 
é brincar, os psicanalistas se ocupavam mais 
com o conteúdo da brincadeira do que um 
olhar a criança que brinca e escreve sobre 
o brincar como uma coisa em si. Segundo 
Carvalho (2007, p.3):
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As culturas infantis são constituídas por um conjunto 
de formas, significados, objetos, artefatos que conferem 
modos de compreensão simbólica sobre o mundo. Ou 
seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias 
que expressam o olhar infantil, olhar construído no 
processo histórico de diferenciação do adulto. Os 
brinquedos e brincadeiras elaborados e vivenciados 
pelas crianças ao longo da história da humanidade 
são, portanto, objeto de estudo que surgem à medida 
que entendemos a infância como categoria geracional 
sociologicamente instituída. e produtora de uma cultura 
própria (CARVALHO, 2007, p.3). 

Brincando a criança assimila o mundo do 
seu jeito, sem se preocupar com a realidade 
concreta, uma vez que sua relação com os 
materiais não depende da natureza destes e 
sim da função que atribui a eles. A criança 
aprende brincando, aumenta seu conhecimento 
através dos parceiros e podem vivenciar a 
aprendizagem. Elucidando que a mesma é 
sujeito histórico e de direitos, sendo assim 
constrói gradativamente sua identidade pessoal 
e social (CARVALHO, 2007, p.3). 

Nesta perspectiva, a criança que vivencia 
experiências enriquecedoras brinca, imagina, 
questiona, observa, aprende e constrói sentidos 
sobre a natureza, a sociedade e o meio que 
a cerca. A brincadeira para Vygotsky parte de 
uma concepção sócio interacionista, constitui – 
se assim no estabelecimento de relações inter 
individuais implicando numa aprendizagem 
social. É preciso considerar a brincadeira com 
o tempo e o espaço nos quais a inovação, as 
descobertas e a criação acontecem. 

Para Baron (2002, p. 53), a brincadeira é 
um campo de ação, de tensão, de construção 
e de abertura para que a aprendizagem 
carrie o desenvolvimento; é uma zona de 
experimentação e  criação. As brincadeiras 
apresentam diferentes modalidades: 
simbólicas, de construção e tradicionais. 
Quando as mesmas fazem parte do cotidiano 
educativo, podem contribuir significativamente 
para o desenvolvimento do pensamento, da 
afetividade, da gestualidade, da memória e da 
capacidade criativa da criança. De acordo com 
Oliveira:

Com a criança, o brincar dá continuidade a 
características válidas para outras vivas, mas também 
as prolonga, aperfeiçoa e especializa, havendo se 
convertido numa das estratégias selecionadas pela 
natureza e pelo próprio homem, na formação de sua 
autonomia e sociabilidade, ajudando – ao atravessar 
sua longa infância e adolescência (OLIVEIRA, 2010, 
p.7).

O brincar possibilita à criança elaborar o luto 
pela perda dos cuidados maternos, enfrentar 
desafios e pensar por si mesma, além de aceitar 
as regras sociais e morais progressivamente. 
Atualmente com a expansão tecnológica, novos 
brinquedos e brincadeiras estão surgindo, 
perdendo – se assim brincadeiras clássicas e 
antigas. O brincar pode ser uma atividade livre 
ou dirigida, com regras ou suportes  (OLIVEIRA, 
2010, p.7).

As brincadeiras e jogos são importantes 
recursos para desenvolver os aspectos 
cognitivos, afetivos e sociais do ser humano de 
forma prazerosa e significativa.Em diferentes 
culturas ou épocas, a brincadeira faz com que 
a criança vivencie experiências, crie e recrie 
regras, sendo assim passadas de geração para 
geração e adaptadas conforme a situação. De 
acordo com Vygotsky (1987, p.35):

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual 
imaginação, fantasia e realidade interagem na produção 
de novas possibilidades de interpretação, de expressão 
e de ação pelas crianças, assim como de novas formas 
de construir relações sociais com outros sujeitos, 
crianças e adultos (VYGOTSKY,  1987, P.35). 

Para Winnicott a brincadeira é universal e faz 
parte da saúde da criança e também:

(...) a brincadeira facilita o crescimento, 
e portanto a saúde; o brincar conduz aos 
relacionamentos grupais; o brincar pode 
ser uma forma de comunicação na terapia: 
finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como 
forma altamente especializada do brincar, a 
serviço da comunicação consigo mesmo e 
com os outros (WINNICOTT, 1975, p.63).
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A BRINCADEIRA ADEQUADA PARA 
CADA FAIXA ETÁRIA

De acordo com Piaget (2003), o caráter 
educativo do brincar é visto como uma atividade 
formativa, que pressupõe o desenvolvimento 
integral do sujeito quer seja, na sua capacidade 
física, intelectual e moral, como também a 
constituição da individualidade, a formação 
do caráter e da personalidade de cada um. 
Enquanto que na fase dirigida há a presença 
das brincadeiras como atividades cujo objetivo 
específico é o de promover a aprendizagem 
de um determinado conceito, ou seja, além 
de serem marcados pela intencionalidade do 
educador.

 
Dessa forma, Piaget (2003)  dividiu em fases 

o desenvolvimento humano: 

Período sensório motor (dois primeiros 
anos)

Esta fase dura até os 2 anos. Compreende 
o primeiro estágio do desenvolvimento 
cognitivo, período em que o desenvolvimento 
da inteligência do bebê está associado as 
percepções sensoriais e as atividades motoras, 
desta forma, adora explorar cores, sons, 
texturas e formas.

Experimente oferecer mordedores as 
crianças, para que ele possa explorar a textura 
e a forma do objeto e brinquedos que emitem 
barulhos, como chocalhos leves e bolinhas. 
Também é importante oferecer à criança 
objetos que possa morder, agarrar, manipular, 
rolar, jogar, encaixar e empilhar. Bolinhas de 
pano ou de borracha que caiba na mão, com 
texturas diferentes e bem coloridas.

Oferecer cavalos com rodinhas, carrinhos, 
caminhões, triciclos e qualquer outro objeto 
que ele possa puxar e empurrar são ótimos 
recursos. 

 PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO (DOIS 
AOS SETE ANOS)

O pensamento da criança realiza - se por 
meio do funcionamento simbólico, a inteligência 
passa de prática (baseada nos movimentos no 
período sensório-motor) para representativa 
(a criança passa a manipular a realidade com 
a função simbólica). A função simbólica da 
criança é observada pelos seus desenhos, 
nas brincadeiras de faz de conta, nos jogos 
simbólicos, nos brinquedos de montar e 
desmontar, em bonecos com roupas fáceis 
de serem tiradas e vestidas, nos instrumentos 
musicais e nas várias manifestações da 
imaginação. Por meio da função simbólica, 
a criança expressa suas emoções, conflitos, 
vivências, expõe situações observadas e imita 
situações.

Com o desenvolvimento da linguagem, 
a criança passa a incorporá-la na sua 
representação simbólica. Essas características 
podem ser observadas no cotidiano das 
crianças em suas ações e respostas. Elucidando 
que a interação com outras crianças, jogos e 
atividades em grupo são importantes para que 
as crianças comecem a contextualizar valores 
éticos.

Operações Concretas (sete aos doze 
anos)

Segundo Piaget (1983, p.18), este período 
se inicia por volta dos 7 a 8 anos. No decorrer 
dessa etapa, a criança começa a raciocinar 
logicamente, organiza seus pensamentos, 
desenvolvendo novas formas de raciocínio 
como classificações, seriações e as quatro 
operações, mas o seu raciocínio é, ainda, 
limitado pelas próprias experiências concretas.

Um aspecto relevante dessa etapa é a 
aquisição da noção de reversibilidade, tempo, 
espaço, velocidade, ordem, casualidade. Desta 
forma, a criança é capaz de se apropriar de 
diferentes aspectos da realidade e do mundo 
concreto que a cerca.  A criança já é capaz 
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de entender que existem regras universais, 
assim atividades que exigem mais raciocínio 
lógico, como jogos de cartas e tabuleiro, 
revistas de passatempo e quebra-cabeças 
mais elaborados. Os jogos que propõem 
encontrar soluções para pequenos problemas 
são excelentes. 

Operações formais (doze anos a idade 
adulta)

Neste período o jovem é capaz de pensar 
por hipótese e imaginar o que se sucederá, 
caso se concretize essa hipótese, apenas no 
nível abstrato, mesmo em situações que não 
experimentou diretamente. Surge o pensamento 
hipotético, possibilitando ao jovem adentrar no 
mundo das fórmulas matemáticas, químicas e 
físicas (PIAGET, 1983).

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. 
Nesta fase é fundamental estimular a leitura de 
livros, revistas, histórias em quadrinhos, jogos 
com desafios e atividades esportivas.

BRINCAR E APRENDER: UM ELO DE 
MUITAS POSSIBILIDADES

O brinquedo com fins pedagógicos e como 
instrumento de desenvolvimento infantil, possui 
uma função primordial, pois segundo Kishimoto:

O brinquedo educativo data dos tempos do 
Renascimento, mas ganha força com a expansão da 
educação infantil, especialmente a partir deste século. 
Entendido como recurso que ensina, desenvolve e 
educa de forma prazerosa, o brinquedo educativo 
materializa-se no quebra-cabeça, destinado a ensinar 
formas ou cores, nos brinquedos e tabuleiros que 
exigem a compreensão dos números e das operações 
matemáticas, nos brinquedos de encaixe, que trabalham 

noções de sequência de tamanho e de forma, nos 
múltiplos brinquedos e brincadeiras, cuja concepção 
exigiu um olhar para o desenvolvimento infantil e a 
materialização da função psicopedagógica: móbiles 
destinados à percepção visual, sonora ou motora, 
carrinhos munidos de pinos que se encaixam para 
desenvolver a coordenação motora, parlendas para 
a expressão da linguagem, brincadeiras envolvendo 
músicas, danças, expressão motora, gráfica e simbólica 
(KISHIMOTO, 2007, p. 36).

Para Oliveira (2002, p. 160): 

Por meio da brincadeira, a criança pequena exercitar 
capacidades nascentes, como as de representar o 
mundo e de distinguir entre pessoas, possibilitadas 
especialmente pelos jogos de faz-de-conta e os de 
alternância respectivamente. Ao brincar, a criança 
passa a compreender as características dos objetos, 
seu funcionamento, os elementos da natureza e os 
acontecimentos sociais. Ao mesmo tempo, ao tomar 
o papel do outro na brincadeira, começa a perceber 
as diferenças perspectivas de uma situação, o que lhe 
facilita a elaboração do diálogo interior característicos 
de seu pensamento verbal (OLIVEIRA, 2002, P. 160). 

O brincar possibilita o conhecimento e o 
estímulo de habilidades no âmbito da linguagem, 
da cognição, dos valores e da sociabilidade, 
estando estes presentes diariamente no 
mundo da criança. Vygotsky observa que uma 
criança pequena age de acordo, apenas, com 
seu campo perceptivo imediato, e, por conta 
disso, seu comportamento é restringido pelas 
situações ambientais (a situação na qual ocorre 
a brincadeira, os objetos presentes etc.). No 
faz-de-conta, a criança substitui um objeto real 
por outro objeto, uma ação real por outra ação. 
Os objetos e ações reais são subordinados ao 
campo do significado. 

Mas essas ações ainda ocorrem no faz-de-
conta como ocorrem na realidade. E os objetos 
que substituem outros objetos ou coisas são 
similares aos objetos ou coisas reais.. a criança 
em idade pré-escolar ainda necessita de um 
pivô, de um suporte para lidar com o campo do 
significado. Daí porque os temas mais comuns 
das brincadeiras de faz-de-conta de crianças 
nessa faixa etária são temas vinculados a 
seu cotidiano: a criança brinca assumindo os 
papéis de personagens que lhe são familiares 
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(mãe, pai, filho, motorista etc.); os animais 
e os objetos representados fazem parte da 
realidade que a criança conhece. Segundo 
Velasco (1996, p. 78): 

Brincando a criança desenvolve suas capacidades 
físicas, verbais ou intelectuais. Quando a criança 
não brinca, ela deixa de estimular, e até mesmo de 
desenvolver as capacidades inatas podendo vir a ser 
um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando 
brinca a vontade tem maiores possibilidades de se 
tornar um adulto equilibrado, consciente e afetuoso 
(VELASCO, 1996, P. 78).

É necessário ressaltar o cuidado nas 
práticas pedagógicas com relação ao brincar, 
especialmente o jogo, que é utilizado como um 
recurso ou pretexto para o ensino de variados 
conteúdos, perdendo assim o sentido do 
lúdico, o brincar propriamente dito, desta forma 
sendo utilizada como forma de sistematizar 
o conhecimento. Elucidando que podemos 
incorporar a ludicidade nas atividades 
pedagógicas de inúmeras maneiras, visto que 
a brincadeira é configurada de forma livre, 
espontânea e sem resultados determinados a 
serem atingidos.

Para Velasco (1996), as brincadeiras 
abordam o desenvolvimento, a socialização 
e a aprendizagem. É nesse momento que a 
criança tem prazer em realizá-las, pois permite 
a ela todo o desenvolvimento sem esforço. 
Independente da época e da cultura, as 
crianças sempre brincaram e brincam, ou seja, 
elas vão brincar e aprender da forma que mais 
gostam. 

Como ressalta Machado (2003, p.37):

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 (MACHADO, 2003, P.37).

No ato de brincar seja na rua, em casa, na 
escola , sozinha ou em grupo a criança fala, 
pensa e elabora várias hipóteses, contribuindo 
de forma significativa para seu desenvolvimento. 
É muito difícil diferenciar o jogo, o brinquedo 
e a brincadeira, visto que são complexos. No 
entanto, podemos destacar o brinquedo sendo 
o objeto da brincadeira. Assim na brincadeira 
a criança concretiza as regras do jogo.  Para 
Antunes:

Essa relação entre os jogos e a aprendizagem 
significativa destaca que a boa escola não é 
necessariamente aquela que possui uma quantidade 
enorme de caríssimos brinquedos eletrônicos ou jogos 
ditos educativos, mas que disponha de uma equipe 
de educadores que saibam como utilizar a reflexão 
que o jogo desperta, saibam fazer de simples objetos 
naturais uma oportunidade de descoberta e exploração 
imaginativa (ANTUNES, 2003, p. 31).

É importante que o educador proporcione 
momentos e condições necessárias, para 
o momento do brincar ou do jogo em si, 
contribuindo assim para o desenvolvimento da 
criança seja nos aspectos cognitivos, afetivos, 
motores ou sociais.

Assim Antunes (2003, p. 13), ressalta que 
o “importante não é apenas conhecer jogos e 
aplicá-los, mas essencialmente refletir sobre 
suas regras e, ao explicitá-las, delas fazer 
ferramentas de afeto, instrumento de ternura, 
processo de realização do eu pela efetiva 
descoberta do outro”. 

É de suma importância a relação do professor 
com os alunos, a interação intencional, a 
liberdade, o prazer no ato de brincar e a 
espontaneidade, não se esquecendo de 
oferecer materiais e espaços adequados que 
possibilitem estimular o desenvolvimento da 
criança. Neste contexto, a brincadeira é muito 
mais que uma situação onde a criança adquire 
uma nova significação, experimenta e explora 
diversas situações lúdicas, mas sim momentos 
que auxiliam na construção e apropriação do 
conhecimento universal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constituindo a principal base deste trabalho de embasamento teórico, o brincar e a brincadei-
ra, o principal objetivo do mesmo foi promover a reflexão acerca do mundo mágico do brincar 
que está intimamente associado à formação integral do ser humano: cognitivo, social, motor e 
afetivo.

Ressaltando que a brincadeira é uma fonte inesgotável de assuntos para compreender a si e 
ao mundo. Propicia de forma enriquecedora o crescimento interior e é capaz através dos jogos 
de faz de conta e na relação com os brinquedos decodificar  sentimentos e emoções. A lin-
guagem simbólica do faz de conta pode auxiliar a criança a lidar melhor com sua insegurança, 
auto – estima e formação da personalidade, além de despertar a vontade de pensar, investigar 
e questionar determinadas situações.

Assim a presente pesquisa faz uma referência a documentos que garantem o direito de brincar 
na infância como a Constituição Federal do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o 
Referencial Curricular Nacional da Educação. Desta forma as mesmas enfocam a necessidade, 
assim como as potencialidades destas para o desenvolvimento global do indivíduo. 

O brincar é muito importante para o ser humano, desde o nascimento, visto que o bebê já se 
movimenta, explora o ambiente e as sensações do mundo ao seu redor, estruturando assim es-
quemas do seu comportamento, pois é por meio do movimento e do brincar que o ser humano 
interage com o meio e se autoconhecer.

 A brincadeira adequada para cada faixa etária, é possível observar o desenvolvimento e as 
principais características de cada faixa etária, assim como os brinquedos e brincadeiras adequa-
das a cada fase de desenvolvimento das crianças.

 Elucidando que as brincadeiras e os jogos são importantes também para o mundo ima-
ginário, o mundo da fantasia da criança, já que é possível transcender do mundo real, além de 
ser um rico instrumento socializador e de assimilação de regras. Possibilita a estimulação da 
criatividade e a resolução de conflitos de ordem interna.

O professor deve propiciar experiências à criança, que envolvam os jogos e as brincadeiras, 
que são suportes de grande valia neste processo de aprimoramento, tendo em vista que a 
educação pelo movimento deve ser prazerosa, com o objetivo de um desenvolvimento global e 
preciso do mesmo. É importante que se mude a ideia de que brincar é só para passar o tempo 
das crianças, ressaltando que o brinquedo, as brincadeiras livres ou dirigi-
das assim como os jogos, são ferramentas primordiais na construção do 
conhecimento e do desenvolvimento do ser humano.
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RESUMO: Este artigo trata da importância do jogo na educação infantil. O objetivo geral 
foi o de apresentar o jogo como um importante aspecto da infância, essencial para o de-
senvolvimento integral da criança. A fim de alcançar este objetivo geral, foram traçados os 
seguintes objetivos específicos: apontar as características dos jogos na infância; fazer uma 
comparação entre três grandes teóricos do jogo; mostrar como o jogo faz parte do desenvol-
vimento social, afetivo, cognitivo e motor da criança. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, com análise descritiva dos conceitos apresentados. Verificou-se que os jogos 
estimulam a criança a se relacionar com os outros, além de desenvolver suas habilidades 
cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Pais e professores não podem desprezar o valor dos 
jogos na infância, sob pena de poder provocar prejuízos na formação integral das crianças.

Palavras-chaves: Jogo; Formação Integral; Educação Infantil.

O PAPEL DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Educar as crianças por meio do jogo e do brincar é uma questão que merece ser con-
siderada profundamente. O jogo bem orientado é uma fonte de grandes benefícios. 
Os adultos tendem a pensar que o jogo das crianças é muito incipiente, sem objetivo 

e sem validade. Mas isto é um engano. Brincar e jogar é a atividade que engloba tudo na vida 
da criança: trabalho, entretenimento, aquisição de experiências, exploração do mundo ao seu 
redor etc. A criança não separa o trabalho do jogo e vice-versa. Jogar faz a criança entrar 
em contato com as coisas e aprender, inconscientemente, sua utilidade e suas qualidades.

 
 Os estudos da história dos jogos demonstram as funções da atividade lúdica da in-

fância: biológica, cultural, educacional, social etc. Os jogos marcam as fases de cres-
cimento do ser humano: infância, adolescência e vida adulta. O jogo é tão intrínseco 
à infância que as crianças não precisam de ninguém para explicar-lhes a importân-
cia e a necessidade de jogar e brincar, elas carregam este conhecimento dentro delas.

 
 Sendo assim, este artigo tem o objetivo geral de apresentar o jogo como um importante 

aspecto da infância, essencial para o desenvolvimento integral da criança. A fim de alcançar 
este objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: apontar as característi-
cas dos jogos na infância; fazer uma comparação entre três grandes teóricos do jogo; mos-
trar como o jogo faz parte do desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e motor da criança. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com análise descritiva dos conceitos 
apresentados. O tema foi organizado de forma a levar o leitor a conhecer, entre outros aspectos, as 
características e teorias sobre o jogo, suas implicações para o desenvolvimento da criança e infor-
mações para futuros professores e pais sobre como é importante o jogo no desenvolvimento infantil. 

 A infância, o jogo e a brincadeira emergem em uníssono na evolução do homem e carac-
terizaram a primeira fase de preparação para a ação produtiva que as crianças devem ter quan-
do atingirem a idade adulta. É imprescindível que pais e professores não ignorem o assunto. 
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CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS NA 
INF NCIA

 O jogo é uma atividade que o ser humano 
pratica ao longo de sua vida e que ultrapassa as 
fronteiras do espaço e do tempo. É uma atividade 
fundamental no processo evolutivo, incentivando 
o desenvolvimento do comportamento social. 

No ambiente escolar, o jogo satisfaz 
certas necessidades psicológicas, sociais e 
pedagógicas e permite o desenvolvimento de uma 
ampla variedade de habilidades e conhecimentos 
que são fundamentais para o aprendizado 
e que podem determinar o comportamento 
pessoal dos alunos (TEZANI (2012).

O jogo é a atividade fundamental da criança, 
é a atividade característica da infância, 
essencial para o desenvolvimento adequado; 
por isso a escola deve oferecer tempo e 
espaço suficientes de acordo com as idades 
e necessidades.  Tem que ser considerado 
como uma atitude, como uma forma de 
interagir com a realidade  (TEZANI (2012).

O objetivo do jogo é intrínseco; a criança 
não brinca com nenhum outro objetivo a 
não ser brincar. Trata-se do jogo pelo jogo. 
É espontâneo, não requer motivação ou 
preparação. É motivador em si mesmo, qualquer 
atividade convertida em um jogo é atraente 
para a criança. “O jogo, à margem da escola, 
motiva as crianças a explorar e experimentar 
em casa, no jardim, na rua, nas lojas, no 
bairro, etc.”, conforme Tezani (2012, p. 20). 

O jogo é escolhido livremente; meninos e 
meninas não se sentem obrigados a jogar, 
porque se fosse esse o caso, eles pararam 
de jogar. É uma atividade espontânea, 
não condicionada por reforços ou eventos 
externos. O interesse e a decisão pessoal são 
o motor da atividade lúdica. Ninguém pode 
ser forçado a jogar, isso é contra a essência 
do jogo. Em seu desenvolvimento, há um 
desdobramento de todas as capacidades 
físicas e psíquicas  (TEZANI (2012).

O adulto pode obter informações sobre a 
evolução das crianças observando como elas 
brincam. Não há necessidade de material para 

jogar. É um recurso educacional que favorece 
a aprendizagem em suas muitas facetas. 

sicologicamente, considera-se que, em 
algumas ocasiões, o jogo tem uma função 
catártica, já que pode servir para liberar 
tensões. O jogo das crianças difere do adulto 
na medida em que este busca, no jogo, um 
meio de se distrair, relaxar, relacionar-se e, 
às vezes, descansar de outras atividades. 
Talvez a diferença entre o jogo das crianças 
e o dos adultos possa ser resumida neste 
pensamento: “as crianças brincam para 
encontrar a realidade; os adultos brincam 
para evitá-la! ” (MOYLES, 2002, p. 33). 

O jogo muda com a idade, então existem 
diferentes formas de brincar que aparecem 
à medida que a criança amadurece. As 
características de seus jogos vão evoluir e se 
consolidar progressivamente, seguindo um 
ritmo que é individual e que permite à criança 
ganhar novas habilidades e competências. 

 
OS TEÓRICOS DO JOGO: KARL GROOS, 
JEAN PIAGET E LEV SEMYONOVICH 
VYGOTSKY

Etimologicamente, o termo jogo vem do latim 
jocum (piada, diversão) e ludus, (atividade 
recreativa, lúdica). Dentre os autores que 
estudam o jogo, destaca-se a definição de 
Huizinga (1990), para quem o jogo pode absorver 
completamente o jogador, sem que nele exista 
qualquer interesse material, é executado em um 
determinado tempo e espaço, tem uma ordem 
sujeita a regras e dá origem a associações entre 
os jogadores que buscam o mesmo objetivo.

 Para Kishimoto (1994), o jogo é uma atividade 
estruturada, com regras estabelecidas que 
devem ser seguidas por todos os participantes. 
Parece evidente que diferentes formas de 
jogo representam desafios diferentes e é 
precisamente essa variedade que torna o 
jogo tão difícil de definir. Diferentes filósofos 
e psicólogos refletem a importância do 
jogo por meio de suas teorias. Aqui, foram 
selecionados três destes filósofos.  
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Rodrigues et al (2003) apontam a Teoria 
do Jogo e Antecipação Funcional de Karl 
Groos (1898). Este filósofo e psicólogo foi 
o primeiro a verificar o papel do jogo como 
fenômeno de desenvolvimento do pensamento 
e da atividade. Baseou-se nos estudos de 
Darwin que indicam que as espécies melhor 
adaptadas às condições mutáveis   do meio 
ambiente sobrevivem. Portanto, em seu 
entendimento, o jogo é uma preparação para 
a vida adulta e a sobrevivência. Portanto, é 
extremamente importante na educação infantil. 

Para Groos (1898), conforme aponta 
Rodrigues (2003), o jogo é uma função pré-
exercício necessário para a vida adulta, porque 
contribui para o desenvolvimento de funções 
e capacidades que preparam a criança para 
realizar as atividades que irá desempenhar 
quando ela for maior. Esta tese de 
antecipação funcional vê no jogo um exercício 
preparatório necessário para a maturação 
que não é alcançada até o final da infância, 
e que, em sua opinião, serve justamente 
para brincar e se preparar para a vida. 

Este teórico estabeleceu um preceito: o 
gato brincando com a bola aprenderá a 
caçar ratos e a criança brincando com as 
mãos aprenderá a controlar seu corpo. Além 
desta teoria, ele propõe outra sobre a função 
simbólica. Do seu ponto de vista, as crianças, 
quando jogam e brincam, estão mergulhadas 
na realidade do “como se”, então a boneca 
é como se fosse um filho, um carrinho de 
brinquedo é como se fosse de verdade, etc. 

Para Jean Piaget (1989), o jogo faz parte 
da inteligência da criança, pois representa 
a assimilação funcional ou reprodutiva da 
realidade de acordo com cada estágio evolutivo 
do indivíduo. As habilidades motoras sensoriais, 
simbólicas ou de raciocínio, como aspectos 
essenciais do desenvolvimento do indivíduo, são 
o que condiciona a origem e a evolução do jogo. 

 
Piaget (1989) associa três estruturas 

básicas do jogo com as fases evolutivas 
do pensamento humano: o jogo como um 
exercício simples (fase inicial); o jogo simbólico 
(abstrato, fictício) e o jogo regulado (coletivo, o 

resultado de um acordo entre os componentes 
do grupo). Piaget (1989) focou especialmente 
na cognição sem prestar muita atenção às 
emoções e motivações das crianças. O tema 
central de seu trabalho é uma inteligência ou 
uma lógica que assume diferentes formas 
à medida que a pessoa se desenvolve. 

Piaget (1989) apresenta uma teoria do 
desenvolvimento em etapas. Cada estágio 
assume a consistência e a harmonia de todas 
as funções cognitivas em relação a um certo 
nível de desenvolvimento. Implica também 
descontinuidade, fato que pressupõe que 
cada estágio sucessivo é qualitativamente 
diferente do anterior, mesmo levando em 
conta que durante a transição de um estágio 
para outro, elementos do estágio anterior 
podem ser construídos e incorporados. 

Piaget (1989) divide o desenvolvimento 
cognitivo em quatro estágios: o estágio sensório-
motor (do nascimento aos dois anos), o estágio 
pré-operatório (de dois a seis anos), o estágio 
operatório ou o estágio concreto (de seis ou 
sete anos para onze) e o estágio do pensamento 
operacional formal (de doze anos em diante). 

A principal característica do estágio sensório-
motor é que a capacidade da criança de 
representar e compreender o mundo e, portanto, 
de pensar, é limitada. No entanto, a criança 
aprende coisas do ambiente por meio de 
atividades, exploração e manipulação constante. 
As crianças aprendem gradualmente sobre a 
permanência dos objetos, isto é, a continuidade 
da existência de objetos que eles não veem. 

Durante a segunda etapa, a fase pré-
operatória, a criança representa o mundo à sua 
maneira (jogos, imagens, linguagem e desenhos 
fantásticos) e age sobre essas representações 
como se acreditasse nelas. No estágio operatório 
ou concreto, a criança é capaz de assumir 
um número limitado de processos lógicos, 
especialmente quando é oferecido material 
para ela manipular e classificar, por exemplo.

 
O entendimento ainda depende de 

experiências concretas com certos fatos 
e objetos e não de ideias abstratas ou 
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hipotéticas. A partir dos 12 anos, as pessoas 
entram no estágio do pensamento operacional 
formal e, desse momento em diante, têm 
a capacidade de raciocinar logicamente 
e formular e testar hipóteses abstratas. 

 
Piaget (1989) vê o desenvolvimento como 

uma interação entre a maturidade física 
(organização das mudanças anatômicas 
e fisiológicas) e a experiência. É por meio 
dessas experiências que as crianças 
adquirem conhecimento e compreensão. Daí 
o conceito de construtivismo e o paradigma 
entre a pedagogia construtivista e o currículo.

 
De acordo com essa abordagem, o currículo 

começa com os interesses da aprendizagem, 
que incorpora informações e novas experiências 
em conhecimentos e experiências anteriores. 
A teoria de Piaget (1989) coloca a ação e a 
resolução de problemas autodirecionados 
diretamente no centro do aprendizado e 
do desenvolvimento. Ou seja, pela ação a 
criança aprende como interagir com o mundo.

 
De acordo com Lev Semyonovich Vygotsky 

(2007), o jogo surge como uma necessidade 
de reproduzir o contato com o mundo. A 
natureza, a origem e o fundamento do jogo 
são fenômenos sociais, e por meio do jogo 
mecanismos que vão além dos instintos 
internos individuais são apresentados. 

Para esse teórico, existem duas linhas 
de mudança evolutiva que convergem 
no ser humano: uma mais dependente 
da biologia (preservação e reprodução 
da espécie), e outra mais sociocultural 
(para integrar a forma organizacional 
de uma cultura e de um grupo social).

 Finalmente, Vygotsky (2007) afirma que o 
jogo é uma atividade social, na qual, graças 
à cooperação com outras crianças, seus 
papéis ou papéis que complementam os seus 
são alcançados. Além disso, este autor lida 
sobretudo com o jogo simbólico e indica como 
a criança transforma, com sua imaginação, 
alguns objetos em outros que, para ela, 
têm um significado diferente, por exemplo, 
transforma uma vassoura em um cavalo. 

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS 
ENTRE AS TEORIAS

Como similaridade importante, podemos 
destacar o fato de que Vygotsky (2007) 
e Piaget (1989) mantêm a concepção 
construtivista de aprendizagem. No entanto, 
ao passo que Piaget (1989) afirmou que as 
crianças dão sentido às coisas especialmente 
por suas ações em seu ambiente, Vygotsky 
(2007) enfatizou o valor da cultura e do 
contexto social, quando se trata de guiá-los 
e ajudá-los no processo de aprendizagem.

Vygotsky (2007) assumiu que a criança 
tem necessidade de agir de forma eficaz 
e independente e tem a capacidade de 
desenvolver um estado mental mais elevado 
de funcionamento ao interagir com a cultura 
(como ao interagir com outras pessoas). 
A criança tem um papel ativo no processo 
de aprendizagem, mas não age sozinha. 

A teoria de Piaget (1989) trata especialmente 
do desenvolvimento por etapas e do 
egocentrismo da criança. Outros teóricos, 
como Vygotsky (2007) e Groos (1898), 
em seus estudos demonstram que 
Piaget (1989) subestimar as habilidades 
cognitivas de crianças em diferentes áreas. 

Também é importante notar que, para Karl 
Groos (1898), o jogo representa estágios 
biológicos no ser humano e que são reações e 
necessidades naturais e inatas que o preparam 
para seu estágio adulto; ao passo que Vygotsky 
(2007) indica que as crianças no último estágio 
da pré-escola desempenham com competência 
o jogo, vivenciando o caráter social e cooperativo 
que consiste em se colocar no lugar do outro. 

Isto é o que mais tarde vai gerar o 
pensamento operacional que permite a 
superação do egocentrismo infantil. O jogo, 
referente a essas perspectivas teóricas, pode 
ser entendido como um espaço, associado 
à interioridade, com situações imaginárias 
para atender às demandas culturais 
(VYGOTSKY, 2007), e para potencializar a 
lógica e a racionalidade  (PIAGET, 1989). 
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Apesar das precisões conceituais dos 
diferentes teóricos, todos concordam com a 
importância do jogo no aspecto psicológico, 
pedagógico e social do ser humano. 

PREFERÊNCIA PELA TEORIA DE 
VYGOTSKY
  
Dentre as três teorias acima mencionadas 

e analisadas, elege-se a de Vygotsky 
(2007), que desenvolve o tema do jogo de 
forma mais assertiva e cujos preceitos são 
mais comumente utilizados na educação, 
uma vez que esta teoria é a que explica o 
desenvolvimento e estabelece que o jogo 
facilita a transição de aquisições incipientes e 
imaturas para outras concretas e permanentes. 

A ideia fundamental do trabalho de Vygotsky 
(2007) é que o desenvolvimento dos seres 
humanos só pode ser explicado em termos 
de interação social, sendo justamente este o 
elemento fundamental para o desenvolvimento 
de atividades lúdicas, que devem cumprir 
dois fins: o aprendizado e o reforço das 
relações entre os alunos e seu ambiente.

 Vygotsky (2007) aponta que a inteligência 
se desenvolve graças a certos instrumentos 
ou ferramentas psicológicas que as 
crianças encontram em seu ambiente, o 
que, particularmente, acreditamos ser 
condizente com a educação infantil. 

JOGO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
AFETIVO, COGNITIVO E MOTOR

 O desenvolvimento infantil está direta e 
totalmente ligado ao jogo, pois além de ser uma 
atividade natural e espontânea à qual a criança 
dedica o máximo de tempo possível, por meio 
dele ela desenvolve sua personalidade e 
habilidades sociais, intelectuais e psicomotoras 
e, em geral, proporciona-lhe as experiências 
que a ensinam a viver em sociedade, a 
conhecer suas possibilidades e limitações, 
a crescer e amadurecer (PAVAM, 2005). 

Qualquer habilidade da criança se desenvolve 
mais efetivamente no jogo que fora dele. 
Pelo jogo a criança irá descobrir e conhecer 

o prazer de fazer as coisas e estar com os 
outros. É um dos meios mais importantes que 
ela tem para expressar seus mais variados 
sentimentos, interesses e hobbies (o jogo é 
uma das primeiras línguas da criança, uma de 
suas formas mais naturais de expressão). Está 
ligado à criatividade, resolução de problemas, 
desenvolvimento de linguagem ou papéis 
sociais; isto é, com numerosos fenômenos 
cognitivos e sociais. Tem, entre outros, uma 
função educacional clara, na medida em 
que ajuda a criança a desenvolver suas 
capacidades motoras, mentais, sociais, afetivas 
e emocionais; além de estimular seu interesse 
e seu espírito de observação e exploração 
para entender o que a rodeia  (PAVAM, 2005). 

 
O jogo torna-se um processo de descoberta 

da realidade externa pelo qual a criança está 
gradualmente se formando e reestruturando 
seus conceitos sobre o mundo. O jogo respeita 
a individualidade de cada criança e está ligada 
a vários aspectos do desenvolvimento. É 
preciso lembrar que o grau de desenvolvimento 
adquirido não é determinado unicamente pela 
idade cronológica, uma vez que o processo de 
aprendizagem e amadurecimento é diferente 
nas crianças da mesma idade. Algumas crianças 
antecipam o domínio de certas habilidades e 
podem demorar a adquirir outras  (PAVAM, 2005). 

Na medida em que os jogos e brinquedos 
favorecem a comunicação e o intercâmbio, 
eles ajudam a criança a se relacionar com os 
outros, a se comunicar com eles e a prepará-
los para sua integração social. Nos primeiros 
anos, o menino e a menina jogam sozinhos, 
eles mantêm uma atividade muito individual; 
mais tarde, a atividade das crianças é realizada 
em paralelo, elas gostam de estar com outras 
crianças, mas uma ao lado da outra, sem 
interação. É o primeiro nível de participação 
coletiva ou atividade associativa, quando não 
há divisão real de papéis ou organização 
nas relações sociais em questão. Nesta fase, 
cada jogador age um pouco como quer, 
sem subordinar seus interesses ou ações 
aos integrantes do grupo  (PAVAM, 2005). 

Mais tarde acontece a atividade competitiva, 
na qual o jogador se diverte interagindo com 
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um ou vários parceiros. A atividade lúdica 
é geralmente semelhante para todos, ou 
pelo menos inter-relacionada, e centrada no 
mesmo objeto ou no mesmo resultado. E 
uma rivalidade lúdica pode aparecer ou, pelo 
contrário, em um nível superior, pode prevalecer 
o respeito por uma regra comum, num bom 
entendimento recíproco  (PAVAM, 2005). 

Em último lugar, há a atividade cooperativa 
em que o jogador se diverte com um grupo 
organizado, que tem um objetivo coletivo 
pré-determinado. O sucesso dessa forma 
de participação requer uma divisão de ação 
e uma distribuição dos papéis necessários 
entre os membros do grupo; a organização 
da ação supõe uma compreensão recíproca 
e uma união de esforços por parte de 
cada um dos participantes (RAU,  2012).

Existem também certas situações de um 
jogo que permitem formas às vezes individuais 
e às vezes coletivas de participação; as 
características dos objetos ou o interesse e 
motivação dos jogadores pode variar o tipo de 
comportamento social envolvido (RAU,  2012).

 
A criança pode superar seu egocentrismo e 

entender o ponto de vista dos outros. As pesquisas 
e estudos sugerem que o jogo está relacionado 
ao aumento da cooperatividade, da empatia 
e do autocontrole, reduzindo a agressão e, 
sobretudo, obtendo um melhor desenvolvimento 
social e emocional, conforme Rau (2012).

Em relação à dimensão cognitiva, verifica-
se que a ação nos brinquedos facilita que as 
crianças adquiram as estruturas cognitivas 
básicas. Pelo jogo simbólico, a capacidade 
de representação é colocada em operação 
e o pensamento é desenvolvido, segundo 
Pavam (2005). No jogo, criam-se múltiplas 
situações que supõem verdadeiros conflitos 
cognitivos, contribuindo para a formação 
da linguagem, promovendo a comunicação 
e desenvolvendo o pensamento abstrato. 

 
O jogo estimula a atenção, a memória, a 

imaginação, a criatividade, a discriminação 
entre fantasia e realidade, favorece o 
pensamento científico e o matemático. Pelo 

jogo a criança também desenvolve suas 
faculdades analíticas, tornando-se capaz de 
sintetizar e acessar a lógica que lhe permitirá 
desenvolver competências que serão úteis 
para a aprendizagem escolar (observação, 
criatividade, perseverança), classificação de 
objetos, esquerda e direita ou de imagens para 
reconstruir uma ação facilitam a preparação da 
combinação de letras e palavras para formar 
uma ideia. Os jogos que permitem quantificar, 
ordenar e aqueles que são de paridade são 
preparatórios para matemática e ajudam as 
crianças a descobrir operações (RAU,  2012).

O desenvolvimento motor da criança é um 
fator determinante para sua evolução geral. A 
atividade psicomotora proporciona à criança 
sensações corporais agradáveis, além de 
contribuir para o processo de maturação, 
separação e independência motora. Por esta 
atividade, ela conhece seu esquema corporal, 
desenvolvendo e integrando aspectos 
neuromusculares como coordenação e 
equilíbrio, desenvolvendo habilidades sensoriais 
e adquirindo destreza e agilidade (RAU,  2012).

 Certos jogos e brincadeiras são um 
apoio importante para o desenvolvimento 
harmonioso das funções psicomotoras, como 
as habilidades motoras finas, precisão e 
destreza manual, equilíbrio, força, manipulação 
de objetos, domínio dos sentidos, discriminação 
sensorial, coordenação visomotora, 
capacidade de imitação (RAU,  2012).

 A criança, pelo brincar, irá adquirir novos 
movimentos ou aperfeiçoar aqueles que já sabe 
executar. A coordenação motora grossa, que 
envolve a aquisição e coordenação de todos 
os movimentos do corpo, quando a criança se 
arrasta, rasteja, anda, corre, pedala ou escala 
e a coordenação motora fina: movimentos 
que exigem maior precisão, concentração 
e habilidade manual (RAU,  2012).

 Em suma, o jogo, direta ou 
indiretamente, ajuda a criança a alcançar um 
desenvolvimento integral, adaptando seus 
comportamentos para uma integração social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo deve deixar de ser considerado uma atividade banal e não muito séria. Atualmente, o 
jogo não é apenas aceito, mas é considerado um dos principais elementos educacionais e for-
madores de nossa personalidade.

A avaliação do jogo por profissionais da educação é um fato generalizado e há cada vez mais 
trabalhos teóricos que destacam as diferentes possibilidades que o jogo oferece como meio de 
aprendizagem, de transmissão de valores, de relacionamento social, integração, etc.

Perguntar por que a criança joga é como perguntar por que a criança é uma criança. A criança 
é um ser que joga e tudo o que a rodeia faz parte do jogo, é uma atividade da criança, consti-
tutiva de sua personalidade. 

Por meio da pesquisa, foram vistos conceitos e teorias que tentam definir e explicar a impor-
tância do jogo no desenvolvimento da criança, mas todas as explicações de por que ela joga e 
brinca parece supor que a criança brinca por algum motivo. 

 
Talvez seja difícil para o adulto reconhecer que a criança joga simplesmente pelo prazer do 

jogo, sem nenhuma finalidade específica. No entanto, mesmo que a criança jogue por jogar, brin-
car por brincar, sem que ela saiba estão se desenvolvendo habilidades que serão extremamente 
importantes no futuro. 

É conveniente usar o jogo no ensino e sua importância não se resume ao conteúdo acadê-
mico, mas à formação integral da criança. O jogo adquire grande importância no tratamento de 
questões transversais, pelos valores que são transmitidos por meio dele: cooperação, respeito, 
solidariedade, esforço, etc. 

O jogo é hoje em dia uma ferramenta fundamental, que tem valor educativo e formativo mais 
do que demonstrado. A criança que cresce em um ambiente desprovido de brincadeira, poderá 
ter afetado o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor e social.
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RESUMO: Este artigo pretende refletir sobre o fazer musical no contexto educacional, mais 
especificamente qual o lugar da música na escola e como um trabalho musical efetivo pode 
potencializar a formação integral dos educandos. Para tanto, apresentará algumas conside-
rações sobre o trabalho envolvendo a música em sala de aula, com ênfase no papel que a 
música desempenha na aprendizagem das crianças. Problematizar questões relevantes para 
o ensino de música de um modo geral, com o intuito de, ao romper com um ensino para 
o qual a música e a arte de maneira geral ainda são vistas de modo equivocado, estimular 
práticas mais reflexivas e significativas que compreendam a música como uma linguagem.

Palavras-chaves: Fazer Musical; Trabalho Efetivo; Práticas

O FAZER MUSICAL
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INTRODUÇÃO
Entre a concepção de Educação Musical e o fazer musical na escola há um distanciamento 

significativo. Isso porque, além de não considerar a música como linguagem e atribuí-la na mo-
dalidade infantil um caráter ritual e restrito ao manuseio de instrumentos, teoria e prática se con-
tradizem na problemática do Ensino Fundamental, quando na prática efetiva, as expectativas de 
aprendizagem estão voltadas às áreas do conhecimento que envolve a apreensão da língua e da 
matemática por exemplo e consequentemente hierarquizam a linguagem artística, suprimindo-a, 
deixando-a em segundo plano. 

A música é um assunto extremamente importante para todas as crianças aprenderem e pode 
levar a um melhor desenvolvimento cerebral, aumento da conexão humana e até alívio do estres-
se. Quando a música é removida das escolas, as crianças não recebem mais esses benefícios, 
a menos que se matriculem em aulas particulares, o que é muito caro para algumas famílias.

De acordo com Góes (2009):

A presença da música na vida dos seres humanos é incontestável. Ela tem acompanhado a história da humani-
dade, ao longo dos tempos, exercendo as mais diferentes funções. Está presente em todas as regiões do globo, 
em todas as culturas, em todas as épocas, ou seja, a música é uma linguagem universal, que ultrapassa as bar-
reiras do tempo e do espaço (GÓES, 2009, p. 2).

Vários estudos descobriram que o envolvimento com as cantigas de roda pode levar a uma 
melhoria no desenvolvimento cerebral em crianças, pois trabalha com toda parte cognitiva da 
criança, favorecendo seu desenvolvimento integral.

A cantiga de roda também é uma ótima maneira de aprimorar as habilidades de compreensão 
de leitura em crianças.

Segundo Arribas (2006):

[...] o ritmo, na música é a maneira de suceder-se alternarem-se os sons (sílabas, pulsações), e destes, seus 
acentos fortes e fracos, suas durações curtas ou longas. A melodia, procedente a linguagem, é a linha horizontal 
da música (um som após o outro) A harmonia é a fusão e a simultaneidade dos sons, é a verticalidade da música 
(ARRIBAS, 2006, p. 245).

As crianças são naturalmente muito sociais, e é importante incentivá-las a construir relacio-
namentos, proporcionando-lhes experiências para compartilhar umas com as outras. Criar uma 
banda escolar ou um pequeno grupo, ou incentivar a participação em um coro, permitirá que as 
crianças trabalhem juntas em direção a um produto final (como uma apresentação de final de 
ano). Isso incentiva o vínculo e fornecerá aos alunos algo para relembrar juntos no futuro.

Já foi provado repetidamente que ter pessoas de todas as idades tocando ou ouvindo música 
juntos ajudará a criar laços. Ter um círculo improvisado de bateria ou ouvir e apreciar uma peça 
de música gravada pode conectar as pessoas através do som, canto e até movimento ou dan-
ça. Experiências musicais como essas podem trazer de volta uma memória agradável ou criar 
novas.
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O avanço das crianças nas etapas subsequentes de escolarização acaba por suprimir toda e 
qualquer atividade voltada ao lúdico, à brincadeira, ao fazer artístico, e a música, presente com 
algumas ressalvas na Educação Infantil, acaba por desaparecer nas séries iniciais do ensino 
fundamental. 

A música também ensinará as crianças a desenvolver habilidades e disciplina de gerencia-
mento de tempo. Se for esperado que os alunos aprendam seus instrumentos e pratiquem fora 
da escola, eles desenvolveram a capacidade de criar um cronograma de exercícios e equilibrar 
todas as outras atividades que eles estiverem realizando em suas vidas.

A música é uma das mais antigas e valiosas formas de expressão da humanidade e está sempre na vida das 
pessoas. Antes de Cristo, na Índia, China, Egito e Grécia já existiam uma rica tradição musical. Na antiguidade, 
filósofos gregos consideravam a música como uma dádiva divina para o homem” (GONÇALVES, 2012, p.3 apud 
SARAIVA, 2013, p. 11).

Aprender disciplina e gerenciamento de tempo desde tenra idade terá inúmeros benefícios no 
futuro de uma criança. Por exemplo, se uma criança desenvolver disciplina no ensino fundamen-
tal, será muito mais capaz de equilibrar a carga de trabalho que receberá no ensino médio e se 
sobressair nas aulas.

Nesse artigo, a questão que interessa problematizar é o fazer musical no contexto educacional, 
mais especificamente qual o lugar da música na escola e como um trabalho musical efetivo pode 
potencializar a formação integral dos educandos. Para tanto, apresentamos algumas considera-
ções sobre o trabalho envolvendo a música em sala de aula, com ênfase no papel que a música 
desempenha na aprendizagem da criança pequena. Problematiza-se questões relevantes para o 
ensino de música de um modo geral, com o intuito de, ao romper com um ensino para o qual a 
música e a arte de maneira geral ainda são vistas de modo equivocado, estimular práticas mais 
reflexivas e significativas que compreendam a música como uma linguagem.
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Expondo a importância da musicalidade na 
educação infantil, da criação do hábito de 
compor no cronograma e planejamento escolar, 
meios que permitam a execução desta prática, 
permitindo que o processo de ensinamento 
seja tratado de forma mais prazerosa e 
significativa a criança, auxiliando-a na melhora, 
reestruturação e aquisição de suas funções 
motoras, linguísticas e cognitivas. Colaborando 
para que a instituição infantil passe a considerar 
seu aluno como um ator importante nas 
relações simbólicas que construirão a cultura 
escolar. 

A dança dentro das ferramentas lúdicas é um 
meio transparente de contribuir no processo, 
onde a criança em uma contínua construção, 
aprimora sua sensibilidade, percepção, 
concentração e criatividade. Trabalhando de 
forma espontânea os conteúdos e conceitos, 
para um aprendizado completo, ajudando na 
aquisição das habilidades motoras, cognitivas 
e sociais auxiliando as crianças a interagirem 
com o mundo ampliando seu conhecimento, 
trazendo uma construção plena à criança de 
suas capacidades e potencialidades. 

A arte se faz presente durante o percurso 
da nossa formação humana, a sua presença 
nas relações do homem traz uma importante 
contribuição para que possamos nos expressar 
com mais clareza em nossas relações, 
propiciando maior facilidade para se falar das 
emoções, desejos e anseios. 

Traçando e moldando, um novo caminho 
para o exercício da cidadania, pois quando 
conseguimos superar as barreiras que 
intimidam nossa expressão, podemos criar 
novas formas de mediarmos com a realidade 
de forma crítica. 

Colaborando para a educação formal, 
interferindo positivamente na qualidade do 
ensino, por possibilitar uma diversidade das 
manifestações artísticas em suas facetas e 
linguagens, seja por meio da arte, música, 
dança ou teatro. 

Auxiliando e integrando as diversas disciplinas, 
por uma forma lúdica diferenciada, trazendo 
aos momentos didáticos uma possibilidade 

de melhor assimilação e entendimento dos 
conceitos. 

Apoiando em conjunto com a LDB o 
discurso da precisão do ensino da educação 
pela linguagem artística na escola, temos 
os elementos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais da Artes, que contemplam a fruição 
das crianças ao propor atividades de contato com 
a obra, promovendo uma maior compreensão 
dos significados que as produções e obras 
artísticas podem nas suas diversas linguagens 
podem contribuir para a sua formação. Nesse 
sentido, parte-se do pressuposto que a dança 
deve ser aplicada como forma de expressão da 
linguagem na educação infantil, por apresentar 
de forma lúdica os conhecimentos a criança, 
dando possibilidade para uma maior interação 
com as diversas formas de artes, sendo um 
instrumento de ensino que auxilia e possibilita 
a descoberta de novos saberes artísticos e 
formar de se comunicar e de aprender.

Como qualquer outra manifestação artística, 
a música acompanha historicamente o 
desenvolvimento da humanidade, ela está 
presente na vida dos seres humanos há anos,

Nas sociedades primitivas, música e dança expressar 
alegrias, tristezas, inquietações e animosidades da 
comunidade. As pessoas cantavam e dançavam, 
exteriorizando emoções, a música era constante e 
indispensável à vida grupal. Mesmo quando não 
apresentam formas de expressão sofisticadas, as 
manifestações musicais constituem uma linguagem 
com traços característicos de cada sociedade (ROSA, 
1990, p.13).

É inegável a importância da música para 
a humanidade, isso porque é considerada 
uma expressão humana que possui diversas 
finalidades, como por exemplo, exprimir 
sentimentos e emoções.  Usamos a música 
para nos alegrar, para nos movimentar, relaxar, 
concentrar, enfim, a música inegavelmente 
colabora para o indivíduo ser mais feliz, além 
disso, e ela está presente em todos os tempos 
e todos os grupos sociais, no entanto se 
manifesta de modos diferentes, conforme o 
momento da história de cada povo. Através 
da música e da arte de modo geral, torna- 
se possível a reflexão acerca do mundo, da 
história de vida do indivíduo.
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Como resultado de longas e incontáveis 
vivências individuais com a música e de 
civilizações musicais diversas sabe- se 
que a mesma é constituída, a partir das 
especificidades culturais de cada povo e, em 
casos especiais, de alguns indivíduos. Na 
Grécia, por exemplo, era compreendida como 
fator fundamental de formação dos cidadãos, 
seu ensino já se iniciava na infância. 

Todos ouvem, gostam, apreciam, 
compartilham, ela traz ao indivíduo sensações 
de alegria, tristeza, vitória, recordações, 
saudades, etc.; exteriorizando emoções, 
conseguindo integrar- se ao íntimo e adquire 
significações dos modos pelos quais o 
indivíduo participa da atividade humana.

Assim, afirma Brito (2003, p. 31), é difícil 
encontrar alguém que não se relacione 
com a música […]: escutando, cantando, 
dançando, tocando um instrumento, em 
diferentes momentos e por diversas razões […] 
Surpreendemo-nos cantando aquela canção 
que parece ter “cola” e que não sai da nossa 
cabeça e não resistimos a, pelo menos, mexer 
os pés, reagindo a um ritmo envolvente […].

Como uma prática cultural e humana, a música 
“passa uma mensagem e revela a forma de 
vida mais nobre, a qual a humanidade almeja” 
(Faria,2001, p. 4). Ela demonstra emoção, não 
ocorrendo apenas no inconsciente, mas toma 
conta das pessoas, envolvendo-as trazendo 
lucidez à consciência. No que diz respeito ao 
fazer musical, este varia de cultura para cultura, 
Penna (2010) corrobora que:

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

Com base nestas proposições, podemos 
diferenciar o aspecto “Universal” muitas 
vezes equivocadamente atribuído à Música e 
diferenciá-los, no que concerne à música como 
linguagem e como fenômeno. É possível afirmar 
que a música é um fenômeno universal, isso 
porque ela está presente em todos os tempos 
e grupos sociais, entretanto não é considerada 
uma linguagem universal, porque a música de 

determinado povo pode causar estranheza no 
grupo do outro por não fazer parte da vivência 
daquele ou desse grupo por ser práticas 
musicais distintas. Nessa perspectiva, entende-
se que a música é um fenômeno universal, mas 
como linguagem é culturalmente construída.

Para conceituar Música, portanto, é necessário 
compreendê-la como produto histórico e 
cultural, determinado pelo contexto social de 
diferentes formas, concepções e visões de 
mundo. Ciência, Arte, Linguagem, não há um 
conceito fixo e imutável, uma definição absoluta 
para o que seja Música, mas uma variedade 
de interpretações, de acepções, que estão a 
todo tempo reconstruindo, ressignificando-se, 
de tempos em tempos, atribuindo à Música, o 
que acreditamos ser o seu caráter mais rico, 
sua infinitude, sua pluralidade, sua variedade, 
dinâmica, enfim, suas possibilidades ilimitadas.

De acordo com o Novo dicionário Aurélio 
da língua portuguesa, música é a “Arte e 
ciência de combinar sons de modo agradável 
ao ouvido.” E ainda, “Qualquer conjunto de 
sons”. Podemos perceber que, a primeira 
definição, está reduzida a sensação positiva 
que provoca a música a quem está ouvindo 
enquanto que na segunda definição, há um 
caráter depreciativo, que imprime pouco valor 
à música como linguagem, sem especificidade, 
estética, singularidade, etc.

“A música é uma linguagem, posto que é 
um sistema de signos”, afirma Hans- Joachim 
Koellreutter, organiza intencionalmente, os 
signos sonoros e o silêncio, no continuum 
espaço- tempo. Para Koellreutter, na música 
se faz presente um jogo dinâmico de relações 
que simbolizam, em microestruturas sonoras, 
a macroestrutura do universo. Ele considera 
que a linguagem musical pode ser um meio 
de ampliação da percepção e da consciência, 
porque permite vivenciar e conscientizar 
fenômenos e conceitos diversos.

Elce Pannain, em Evolução da teoria musical 
(1975), define Música como “Arte de combinar 
sons e formar com eles melodia e harmonia”. 
Percebemos também nesta definição um 
reducionismo, isso porque, apesar de melodia 
e harmonia serem elementos musicais, nem 
toda música é constituída por eles. A esse 
respeito, BRITO (2003), aponta que,
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Música não é melodia, ritmo ou harmonia, ainda que 
esses elementos estejam muito presentes na produção 
musical com a qual nos relacionamos cotidianamente. 
Música é também melodia, ritmo, harmonia, dentre outras 
possibilidades de organização do material sonoro. O 
que importa, efetivamente, é estarmos sempre próximos 
da ideia essencial à linguagem musical: a criação de 

formas sonoras com base em som e silêncio (p. 26).
É claro que, alguns elementos imediatamente 

remetem ao imaginário comum ao falarmos 
em música, como por exemplo, som, ritmo, 
melodia, poesia, como também as sensações 
que a música nos provoca, como, prazer, 
alegria, tristeza, nostalgia, etc. Mas, para além 
do senso comum, é importante a percepção 
da música como parte da nossa vida enquanto 
seres humanos, desde a mais tenra idade, 
como uma linguagem que deve ser valorizada 
no contexto social e educacional, imprescindível 
para a formação do indivíduo.

Antes mesmo do nascimento a criança já 
está em contato com o universo sonoro, “pois 
na fase intrauterina os bebês já convivem com 
um ambiente de sons provocados pelo corpo 
da mãe, como o sangue que flui nas veias, a 
respiração e a movimentação dos intestinos. A 
voz materna também constitui material sonoro 
especial e referência afetiva para eles.” (BRITO,  
2003, p. 35).

Acerca das sensações, Stefani (1987), 
aponta que,

A música afeta as emoções, pois as pessoas vivem 
mergulhadas em um oceano de sons. Em qualquer 
lugar e qualquer hora respira-se a música, sem se dar 
conta disso. A música é ouvida porque faz com que 
as pessoas sintam algo diferente, se ela proporciona 
sentimentos, pode-se dizer que tais sentimentos de 
alegria, melancolia, violência, sensualidade, calma 
e assim por diante, são experiências da vida que 
constituem um fator importantíssimo na formação do 
caráter do indivíduo (STEFANI, 1987). 

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

A música não é só uma técnica de compor sons 
(e silêncios), mas um meio de refletir e de abrir a 
cabeça do ouvinte para o mundo. (...) Com sua recusa 
a qualquer predeterminação em música, propõe o 
imprevisível como lema, um exercício de liberdade 
que ele gostaria de ver estendido à própria vida,pois 
‘tudo o que fazemos’ (todos os sons, ruídos e não sons 
incluídos) ‘é música’ (CAGE, 1985, p.5).

Pode-se dizer, portanto, que a música está 
em tudo,

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

BRITO, (2003), aborda também a importância 
da música como objeto de expressão cultural 
de um povo e sua história, quando fala das 
“muitas músicas da música”, 

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

Não se pode deixar de considerar ainda, 
a influência das descobertas, inovações e 
transformações tecnológicas, que, no decorrer 
da história determinaram as formas de se 
compreender o que é Música como também 
ampliaram os meios para o fazer musical.
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UM POUCO DE HISTÓRIA A RESPEITO 
DA INTRODUÇÃO DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO

O surgimento e a transformação dos sistemas 
de notação, a criação dos instrumentos 
musicais, a introdução de instrumentos 
eletrônicos, a revolução da informática, e todo 
o desenvolvimento tecnológico da primeira 
metade do século XX, provocaram mudanças 
que prevalecem até a atualidade em todos os 
gêneros e estilos musicais.

Cabe conceituar ainda, segundo Brito, 
(2011),

A música sinaliza a integração ser humano/ambiente/
cultura. É acontecimento que se atualiza pela ênfase no 
sentido da audição, pela transformação no modo de 
se relacionar com o sonoro, com o universo de sons 
e silêncios, remetendo para o território da experiência 
estética (BRITO, 2011).

Para compreendermos o contexto atual do 
trabalho com a música na Educação Pública 
no País, é importante lembrar a trajetória das 
políticas educacionais que, a partir dos anos 90, 
provocaram grandes mudanças e conquistas 
para o ensino, no que diz respeito à formação 
integral do indivíduo, e o papel da educação 
musical nesse processo. 

Em 1996, a Elaboração e implementação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei 9.394/96) estabelece os deveres do 
estado com a Educação no país, assim como 
determinou o modo organizacional, as metas e 
as concepções que nortearam a Educação de 
um modo geral:

Título III da LDB, do direito à 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 traz em seu texto 
a preocupação com a formação integral do 

educando, e torna-se um marco legal para a nova 
concepção de educação e para determinações 
de qualidade a serem garantidas pelo poder 
público, 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania 
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. 

Em 1997, o Ministério da Educação e do 
Desporto elabora os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, trazendo uma proposta para o 
trabalho musical nas escolas de ensino 
fundamental, numa perspectiva de formação 
que dê oportunidades de participação efetiva 
dos alunos como ouvintes, intérpretes, 
compositores e improvisadores. Nesse sentido, 
a música é concebida como fundamental na 
formação de cidadãos e a escola, como lugar 
de interação, de incentivo à participação 
em variadas manifestações musicais, 
proporcionando uma vivência cultural rica e 
ampla.

Para que a aprendizagem da música possa ser 
fundamental na formação de cidadãos é necessário 
que todos tenham a oportunidade de participar 
ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e 
improvisadores, dentro e fora da sala de aula (BRASIL, 
1997, p.77).

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

Dois anos após a publicação da LDB e 
atendendo às determinações desta lei, o 
Ministério da Educação pública o Referencial 
Nacional Curricular para a Educação infantil, 
referente a creches, entidades equivalentes, 
pré-escolas e integra a série de documentos 
dos Parâmetros Curriculares. O objetivo deste 
referencial era auxiliar o professor, na realização 
do trabalho pedagógico diário com as crianças 
pequenas.

Concebido de maneira a servir como um guia 
de reflexão de cunho educacional sobre objetivos, 
conteúdos e orientações didáticas para os profissionais 
que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos 
respeitando seus estilos  pedagógicos e a diversidade 
cultural brasileira  (BRASIL, MEC, 1998). 
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A elaboração deste documento, inseriu no debate 
acerca das propostas curriculares para a Educação 
Infantil, a promoção do desenvolvimento integral das 
crianças de 0 a 5 anos, garantindo a cada uma delas o 
acesso a processos de construção de conhecimentos, 
a aprendizagem de diferentes linguagens promovidas 
pela atividade essencialmente lúdica.

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

Nos documentos do RCNEI, a vivência musical 
pode proporcionar à criança, a integração de 
experiências que passam pela prática e pela 
percepção, como por exemplo: aprender, ouvir 
e cantar uma canção, realizar jogos de mão 
ou brincar de roda. Dessa maneira por meio 
do desenvolvimento e da compreensão dessas 
atividades, as crianças atingem patamares cada 
vez mais sofisticados de compreensão de mundo, 
ressignificando-o, apreendendo-o.

Apesar de quase duas décadas de 
implementação da LDB, e de todos os documentos 
institucionais relacionados ao currículo da 
Educação Básica, ainda hoje notamos certa 
dificuldade no trabalho efetivo com a música 
na sala de aula. Seja devido à concepção 
equivocada de atribuir a música na Educação 
infantil um caráter meramente ritual ou restrito ao 
uso de instrumentos (bandinhas), ou na omissão 
por parte das Escolas de Ensino fundamental que 
privilegiam apenas o conhecimento científico, o 
ensino desta língua portuguesa e matemática, 
em detrimento da linguagem artística.

O que ocorre, na prática com essa mudança, 
é a obrigatoriedade do Estado a oferecer acesso 
ao ensino fundamental para as crianças já aos 
seis anos, que de certa forma parece ser uma 
conquista considerando o elevado número de 
crianças nesta faixa etária fora da escola por 
falta de oferta de vagas. Porém, essa medida 
diminui o tempo de vivência na Educação Infantil 
antecipando a escolarização das crianças. 

A lei nº 11.769, representa um importante marco 
referencial para a institucionalização e valorização 
do ensino da música efetivamente. Sancionada 
em 18 de agosto de 2008, o ano de 2012 seria 
a data limite para que a música constasse como 
conteúdo obrigatório na grade curricular de todas 
as instituições de Educação Básica. 

Na prática, o que esta lei pode garantir é 
um olhar para as necessidades de formação 
dos educandos no sentido pleno, de acesso e 
manipulação da arte e do patrimônio cultural, 

de modo que os princípios estéticos da 
educação sejam considerados, valorizados e 
garantidos a todos, desde a Educação Infantil e 
complementando-se no Ensino Fundamental.

O trabalho com música deve considerar, portanto, que 
ela é um meio de expressão e forma de conhecimento 
acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que 
apresentem necessidades especiais. A linguagem 
musical é excelente meio para o desenvolvimento 
da expressão, do equilíbrio, da autoestima e 
autoconhecimento, além de poderoso meio de 
integração social (BRASIL, 1998, p.49).

No que diz respeito à Educação Infantil e ao 
trabalho realizado com a música nesta modalidade 
de ensino, é preciso lembrar que as crianças 
entram em contato com a cultura musical muito 
cedo, portanto há que se potencializar o acesso 
à Educação musical nos espaços escolares da 
infância, e considerar também a importância de 
continuidade, de integração do ensino musical 
no contexto das séries iniciais rompendo com os 
paradigmas que tratam a música como produto 
pronto em vez de conhecimento a ser construído.

A presença da música na educação infantil, 
traz também algumas questões complexas, 
como a restrição, pelo seu caráter ritual, em: 
canções de rotina, formação de hábitos, atitudes e 
comportamentos, alguns deles alheios às questões 
próprias da linguagem musical, acompanhadas 
por gestos corporais, imitados pelas crianças de 
forma mecânica e estereotipada. E no trabalho 
com o fazer musical restrito ao uso de bandinhas, 
muitas vezes feitas com material inadequado e 
de qualidade questionável. Tudo isso, ocorrendo, 
“deixando pouco ou nenhum espaço às atividades 
de criação ou às questões ligadas à percepção 
e conhecimento das possibilidades e qualidades 
expressivas dos sons” (BRASIL, 1998, p. 47).

Há que se considerar ainda, a concepção 
inadequada de educação infantil, como pré-
escolarização, presente em muitas instituições, 
estritamente pautadas na alfabetização e nos 
conhecimentos matemáticos, deixando de lado 
o lúdico, o brincar, o movimento, o fazer musical 
e artístico, reproduzindo práticas conteudistas e 
suprimindo etapas imprescindíveis no processo de 
aprendizagem. Dessa forma pode-se romper com 
a visão que culpabiliza somente a modalidade 
ensino fundamental pelo desaparecimento do 
trabalho musical nas escolas, tendo em vista que, 
muitas escolas de educação infantil antecedem 
este processo, contrariando a sua própria 
identidade infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música é uma linguagem particular e específica, que se traduz em formas sonoras carre-
gadas de expressão, sentimentos, pensamentos e sensações. Uma das principais formas de 
expressão humana, e está presente em todas as culturas, nas mais variadas situações rituais de 
um povo, imprimindo através de sua manifestação a marca deste povo, de seu tempo, de sua 
história. É, portanto, este aspecto ritual e cultural da manifestação musical que explica a sua im-
portância no contexto educacional, mas o trabalho efetivo e significativo com música na escola 
tem, historicamente, encontrado certa dificuldade.

Apesar de toda a normatização a qual a Educação Básica está submetida, e às conquistas 
acerca das concepções de uma Educação voltada à formação integral dos educandos, ainda 
assistimos na atualidade, uma grande dificuldade de integrar a linguagem musical ao contexto 
educacional, principalmente no que diz respeito às séries iniciais do ensino fundamental consi-
derando os privilégios e às expectativas em relação a leitura, a escrita e a linguagem matemática 
em detrimento de outras áreas do conhecimento, principalmente à linguagem artística.

Na medida em que os anos de escolarização avançam, o trabalho com a música na escola 
tende a desaparecer, assim como qualquer fazer artístico, como o trabalho corporal, o brincar, 
o lúdico, o simbólico, o desenho, tão explorados no contexto da educação infantil, mas que se 
perdem ao chocar-se com o processo de alfabetização. Poucas escolas conseguem integrar o 
ensino e manifestação da arte no seu currículo, e limitam-no a transmissão de conteúdos frag-
mentados. 

É necessário, portanto, repensar e definir o lugar da música na escola, como produto cultural e 
histórico ao qual as crianças têm direito ao acesso, valorizar práticas musicais desde a educação 
infantil, mas com uma relação de complementaridade nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
que supere o caráter ritual e reduzido aos instrumentos tão precariamente estruturados. Que as 
crianças possam, refletir sobre sons e silêncios, que acessem instrumentos de qualidade, que 
conheçam os elementos musicais, e toda a produção cultural do seu país e de tantos outros 
povos, que possam construir instrumentos e compreender a música como linguagem, como ex-
pressão, que haja momentos em que a criança possa apreciar e outros em que possa produzir, 
e enfim, nesse exercício, reflexivo, apreciativo e criativo elas possam fazer-se protagonistas na 
construção de seu conhecimento não apenas musical, mas de mundo.
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RESUMO: A reflexão contida neste artigo se deu após observar a forma com que o movi-
mento definido aqui como jogo, está presente e influência o desenvolvimento e a forma-
ção do indivíduo, principalmente na sua infância. Ao observar a maneira com que os alunos 
brincam, como jogam, criando regras, produzindo assim os saberes infantis que auxiliam no 
desenvolvimento de suas habilidades matemáticas específicas, percebe-se que é de suma 
importância que o educador compreenda o processo que a criança passa para a constru-
ção e desenvolvimento de sua inteligência, observando o trabalho realizado em sala de 
aula dando-lhe um caráter de estudo, partindo da hipótese que o jogo e a brincadeira são 
atividades psicomotoras auxiliadoras do desenvolvimento do conceito matemático in-
fantil, sendo capazes de auxiliar nas dificuldades corrigindo problemas de aprendizagem 
é de suma importância para que se possam valorizar as brincadeiras lúdicas observando-
-as com olhares críticos, para que as mesmas possam ser observadas com caráter pedagó-
gico específico para favorecer o desenvolvimento completo do indivíduo em formação. A 
investigação das práticas do brincar e do jogo foram analisadas com cuidado para melhor 
situar a posição do educador de que o desenvolvimento de atividades lúdicas auxiliam na 
formação e desenvolvimento  do indivíduo, levando em conta todo o processo educativo .

Palavras-chaves: Criança; Aprendizagem;  Jogos.  Desenvolvimento.

OS JOGOS DE TABULEIRO MODIFICANDO 
O DIA-A-DIA DA SALA DE AULA VISANDO 
UMA EDUCAÇÃO SIGNIFICATIVA
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa analisar o jogo de tabuleiro como ferramenta útil dentro de sala de 
aula Ao jogar ou brincar, a criança se vê em situações esporádicas que a colocam em 
contato com o mundo e auxiliam em sua formação, é através dos estímulos oferecidos 

e do grau de ludicidade estabelecido, que propiciam às crianças seu desenvolvimento integral.

Os procedimentos utilizados para realizar atividades propostas, a busca de soluções 
e as regras criadas, acabam se tornando meios eficientes de resolver problemas, per-
mitindo a evolução individual de cada um.  Os jogos que foram oferecidos no presen-
te estudo, apesar de realizados em grupo, respeitam a idade de cada criança. A prá-
tica de jogos com atividade física não deve ser exigida além do ponto em que esta 
possa chegar, oferecendo atividades que aperfeiçoem a construção de sua inteligência.  

Portanto, dentro da prática educacional seja ela matemática ou não, quando se fala 
em jogo, movimento, brincadeira e a experiência corporal deste estão nos referindo ao as-
pecto sensório motor. Dentro de cada prática corporal existe um saber fazer que se en-
contre em constante mudança e que possibilita a construção de novos conhecimentos.

Após o período de reflexão do processo educativo contemplado no lúdico aqui con-
tido, obteve-se êxito com as atividades propostas, haja vista que as crianças conse-
guiram se desenvolver, assimilando limites e regras, utilizando-se dos saberes ma-
temáticos ensinados através das atividades lúdicas. Isto nos leva a pensar se é 
possível por meio do jogo entender como ocorre à apreensão das regras, e dos conceitos 
matemáticos pela criança, observando qual a importância desta para seu desenvolvimento.
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OS JOGOS DE TABULEIRO 
MODIFICANDO O DIA-A-DIA DA SALA 
DE AULA VISANDO UMA EDUCAÇÃO 
SIGNIFICATIVA

O conhecimento do corpo e as técnicas 
utilizadas envolvem a reprodução dos 
exercícios e aguça o pensamento operativo, 
que incentivam o indivíduo a utilizar-se do 
raciocínio lógico dedutivo, construindo por 
meio das ações simbólicas e operativas sua 
inteligência PIAGET apud FRIEDMANN (1996), 
diante disto, o desenvolvimento da inteligência 
ocorre em quatro estágios: sensório-motor, pré-
operacional, operações concretas e operações 
formais, necessitando valorizar a forma adequada 
de transmitir o conhecimento para a criança.

É preciso, portanto, adequar o grau de 
dificuldade das atividades ao grau de 
complexidade que se quer alcançar, para que 
a criança em formação consiga assimilar as 
atividades e resolver os problemas de acordo 
com o surgimento destes. É preciso oferecer-lhes 
caminhos para que realizem esta construção.

Freire (1989) refere-se à inteligência como 
um misto de atividades mentais e corporais, 
contribuindo para a formação do pensamento. 
O trabalho psicomotor possibilita a criança, 
desenvolver-se por completo, aprendendo  
 

 
 
 

 
 

 
 

todos os fatores necessários, revivendo 
o processo da brincadeira, repetindo os 
exercícios desenvolvendo a atenção. Na 
educação psicomotora é possível trabalhar 
e desenvolver atividades que auxiliam o 
movimento e trabalham a perceptividade, o 
sistema sensorial e o sistema nervoso central. 

O brincar representa um importante fator 
no desenvolvimento social da criança, pois 
por meio da brincadeira o ser humano 
amplia sua capacidade de interagir em um 
mundo extremamente simbólico, além disso, 
pode-se tornar um recurso na construção da 
identidade da autonomia infantil, contribuindo 
ainda no desenvolvimento da linguagem.

Ao jogar ou brincar, a criança está criando 
a possibilidade de abrir uma janela para seu 
emocional, pois na infância encontra-se o 
período possível da fantasia, é, portanto, 
neste período que a criança necessita ter 
contato com as diferentes formas de jogos 
e brincadeiras, pois estas experiências são 
apropriadas para o desenvolvimento e precisam 
ser proporcionadas, pois a imaginação 
infantil é caracterizada por seu campo fértil.

Com o brincar e o jogar a criança expressa suas 
dificuldades, atribuindo vida a seres inanimados. 
Elas conseguem buscar o prazer no ato 
realizado como também expressar um possível 
problema emocional que esteja vivenciando, 
uma vez que não consegue falar sobre ele. 
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Segundo Piaget apud Friedmann (1996,p.19) 
“a criança aprende brincando”. O jogo 
caracteriza-se pelos signos que são oferecidos 
por ele, como a alegria o prazer, o sorriso. 
O ato de brincar oferece novas experiências 
que influenciam comportamentos posteriores, 
recebendo vários significados já que jogar 
é uma ação voluntária, que satisfaz o ego 
estimulando o desenvolvimento do indivíduo, 
trazendo-lhe várias contribuições em relação 
aos seus aspectos corporais, morais, 
sociais, oportunizando o desenvolvimento 
de ideias, imaginação e comportamento 
individual através da vivência de cada um.

Segundo Kishimoto (2002), ao utilizar o jogo 
como apoio, estamos colaborando para  o 
sucesso de seu desenvolvimento, criando um 
ambiente onde as atividades lúdicas favorecem 
de forma eficiente a construção da inteligência da 
criança, a união do lúdico ao processo educativo 
oportunizando o acesso e desenvolvimento de  
várias habilidades ligadas ao conhecimento.

Ao incluir o brincar nas práticas pedagógicas, 
é preciso ter em mente,  que se alcance o ideal 
estabelecido, mediando o processo educativo e 
a necessidade das crianças. Nos primeiros anos 
de escolaridade, a criança sente necessidade 
de movimento, e as propostas do jogo como 
meio pedagógico, oferece a elas experiências 
novas e que entusiasmam, facilitando o 
processo de construção da aprendizagem, 
aprende-se com prazer e de forma eficiente.

A prática de brincar com jogos em geral e 
em  jogos de tabuleiro tem um lugar específico 
na construção dos saberes específicos, 
estabelecendo uma ponte entre a imaginação 
e a realidade. Neste processo, a criança toma 
as iniciativas, planeja, substitui, com intuito 
de reproduzir fenômenos observados por 
ela, refazendo passos de sua vida  revivendo 
conflitos vividos e sanando-os. 

O sistema também determina quem 
ganha e perde, o que na estrutura 
psicológica em formação da criança às 

vezes é muito mais importante que jogar.  Neste 
ato de ganhar, perder, jogar, o indivíduo cria 
uma relação positiva e aberta com a cultura. 
A brincadeira está ligada, diretamente, com 
o meio cultural ao que a pessoa está inclusa, 
pois ela recebe influências da cultura existente 
e esta, se manifesta em diferentes épocas. 

Ao falar de jogo, Vygotsky (1962) apud 
Friedman (2006) deixa claro que a criança ao 
brincar está aprendendo, pois é ao jogar que ela 
se transporta para além do seu comportamento 
habitual, vivenciando todas as experiências. O 
autor defende também, que o jogo possui três 
características importantes: a imaginação, a 
imitação e a regra que estão presentes em todo 
tipo de brincadeira: faz de conta, tradicionais 
ou com regras. Tanto Vygotsky quanto Piaget 
acreditam que o jogo permite que a criança 
realize várias operações mentais, criando ideias.
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Enquanto a criança joga sua atenção está 
concentrada, e esta se apropria de elementos 
da realidade que está vivenciando, dando-lhe 
novos significados, dando total caráter educativo 
ao jogo. Por todas estas qualidades, o jogo foi 
estudado por vários psicólogos, educadores, 
antropólogos e linguistas, recebendo várias 
concepções, porém a cultura lúdica é, antes 
de tudo, um conjunto de procedimentos 
que por meio do jogo, oferece atividades 
que atribuem novos significados ao ensino, 
transformando-se em facilitador da construção 
do processo de aprendizagem, favorecendo 
as ideias utilizadas na vida cotidiana.

Dispor desta cultura tão rica de referências, 
que permitem construir e interpretar através do 
jogo, é aprender; não dispor destas referências 
é não brincar. Então, jogar torna-se uma questão 
de interpretação e a cultura lúdica, oferece 
referências corretas para esta interpretação. 

Numa visão piagetiana, observa-se que 
o conhecimento é construído durante as 
integrações do sujeito com o mundo. Friedman 
(1996), destaca em seus estudos que Piaget 
partiu da observação de como o indivíduo 
constrói o seu 

conhecimento, ao papel ativo do sujeito, 
onde este mantém contato com o 
meio e internaliza os conhecimentos 
construídos, tornando-se ativo no processo. 

Segundo Friedmann (1996), citando Piaget, 
os jogos de tabuleiro constitui os jogos de 
regra, sendo constituído de combinações 
sensoriais motoras intelectuais, com 
competições e cooperação entre indivíduos 
regulamentados por códigos, transmitidos 
de geração em geração ou por acordos 
momentâneos. Para Kishimoto (2001), a teoria 
de Vygotsky mostra-se muito mais completa 
que a de Piaget, em relação ao jogo e o 
desenvolvimento sensório-motor da criança.

O brincar da criança, é, portanto um misto de 
imaginação e ação. Este estudo observa ainda 
que existem dois elementos importantes no ato 
de brincar, a situação imaginária e as regras.

Segundo Vygotsky, à medida que as crianças 
se desenvolvem, ocorrem modificações no 
seu sistema cognitivo. Assim a situação na 
qual anteriormente predominavam regras não 
explícitas, com o desenvolvimento da criança 
passam à explícitas em situações imaginárias. 

Deixando claro portanto, que as brincadeiras 
são atividades predominantemente para o 
desenvolvimento dos seus primeiros anos. 
Sendo assim, o jogo tem papel especial uma 
característica marcante no desenvolvimento da 
criança, pois esta dedica maior tempo a ele, e 
por seu intermédio que libera e canaliza suas 
energias, tendo o poder de transformar uma 
realidade difícil, proporcionando-lhes condições 
de liberar fantasias (MACEDO, 1997).

É fundamental que por meio do jogo, a 
criança descubra as respostas por si mesmas, 
por meio  de situações desafiadoras que 
estimulem a criatividade, como também 
é necessário considerar as brincadeiras 
que as crianças trazem de casa ou da rua, 
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organizadas independente da participação 
de um adulto, pois estas servem como 
diagnóstico do que elas conhecem e dizem 
respeito tanto ao meio físico como social o 
qual o indivíduo se insere (MACEDO, 1997).

A escola resgata seus conhecimentos, 
possibilitando as interferências necessárias 
para que a sociedade seja formada de 
indivíduos criativos, dinâmicos, sensíveis, 
inventivos, descobridores e encorajadores 
de sua autonomia, com pensamentos 
críticos, chegando a níveis mais elevados 
do conhecimento (MACEDO, 1997).

A aprendizagem, no entanto, depende da 
motivação de interesse dispensado pela 
criança. Esses são aspectos importantes para 
que as crianças sejam introduzidas na atividade 
realizada, sentindo-se segura para realizá-la.

A criança diante desta ferramenta pedagógica 
é sujeito do seu processo, ela constrói por si 
seus valores e regras no dia a dia para que se dê 
as suas interações com o mundo físico e social. 
Observa-se que o processo de aprendizagem 
existente no ato de brincar contempla dois 
pontos importantes do processo, o de permitir 
que a criança desenvolva o movimento da forma 
mais eficiente possível e o fato de desenvolver 
a criatividade necessária para alcançar 
os objetivos propostos (MACEDO, 1997).

A este processo, aliam-se as qualidades 
das execuções justificadas pela necessidade 
funcional dos mecanismos de controle de 
movimento, necessários para desenvolver 
habilidades e exteriorizá-las desenvolvendo 
o conhecimento(MACEDO, 1997).

Os conhecimentos derivam de soluções 
de problemas que podem ser utilizados 
por prazeres funcionais, ficando guardado 
na memória do indivíduo. No ser humano, 
existe uma tendência à automatização dos 
movimentos, esta tendência, torna favorável 
o processo de aprendizagem, pois a 
necessidade de atenção revertida em situações 
de aprendizagem, torna-se contribuições 

infalíveis ao processo, pois ao concentrar-se 
a criança assimila os conceitos ensinados 
e desenvolve habilidades que somadas a 
outras atividades auxilia no desenvolvimento 
da leitura, da linguagem, da escrita eliminando 
dificuldades apresentadas (MELLO, 1995).

O conhecimento é construído pela criança 
num complexo indissociável de interações com 
o meio físico e social, promovido pela ação. 
Encarar as potencialidades do indivíduo e suas 
limitações, é parte integrante do processo de 
aprendizagem e envolve desafios que devem 
ser vencidos, o êxito destes, gera sentimentos 
de satisfação e competência vencendo as 
limitações e destruindo barreiras internas que 
são construídas quando ocorrem fracassos, 
se permite errar e aprender com o erro, 
concebendo práticas educacionais que servem 
como instrumentos de formação que auxiliem 
a construção da personalidade do indivíduo. 
Tendo como referência a  diversidade existente 
nas crianças, lembrando sempre que esta 
deve ser respeitada, bem como o espaço e 
tempo de cada uma delas  (MELLO, 1995).

Observa-se após realizar o trabalho com jogos,  
que o jogador encontra-se presente na formação 
de cada indivíduo desde seu nascimento, 
interligando o homem ao seu ambiente por 
meio de seus movimentos, é,  portanto, esta 
relação que facilita o processo de aprendizagem 
desenvolvido na escola  (MELLO, 1995).

383
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 A própria criança revela a satisfação em 
desenvolver na escola atividades matemáticas 
como foi identificado no presente estudo. É 
preciso aproveitar esta satisfação da criança 
em relação ao lúdico para se obter eficiência 
no desenvolvimento de habilidades motoras 
e raciocínio lógico, criando e estimulando 
atividades que possibilitem trabalhá-las, para 
que com o passar do tempo a criança consiga 
reparar seus problemas, com a cooperação 
de todos que lidam com seu processo 
de formação da criança  (MELLO, 1995).

É papel do professor e de seus auxiliares, 
conhecer os problemas e analisá-los 
estudando as dificuldades das crianças, 
verificando seus interesses, estudando a 
causa dos seus problemas e organizando 
um trabalho que busque corrigir, ou pelo 
menos diminuir as dificuldades apresentadas, 
buscando fornecer condições básicas 
para que o indivíduo possa desenvolver 
uma vida produtiva e feliz  (MELLO, 1995).

O profissional atento à questão das diferentes 
habilidades que as atividades lúdicas promovidas 
podem minimizar as diferentes dificuldades 
e promover uma satisfação da criança 
pelo ambiente escolar principalmente para 

aprender matemática  
(MELLO, 1995).

É preciso perceber o que é possível fazer 
para desenvolver todos os sentidos da 
criança, auxiliando-a no desenvolvimento 
da linguagem, do afetivo, da moral e do 
sistema físico motor contribuindo para 
o sucesso do processo educacional no 
qual ela está inserida  (MELLO, 1995).

Trabalhando atividades dinâmicas 
por meio de brincadeiras que envolvam 
marcha, força, lateralidade, enfim exercícios 
importantes para toda a sua vida, prevenindo, 
desenvolvendo e corrigindo mutuamente 
problemas de aprendizagem  (MELLO, 1995).

Existem ainda inúmeras atividades que 
desenvolvem o senso de lateralidade 
ordem, força e que podem contribuir para o 
desenvolvimento de habilidades como trepar, 
marchar, arremessar, lançar, ataque, defesa, 
força e que são de suma importância para 
desenvolver o sistema mental da criança 
prevenindo os problemas de aprendizagem 
de forma eficiente. A vantagem de todos 
eles é trabalhar através da imaginação e da 
competição as dificuldades levando a criança a 
superá-las e corrigi-las, sem maiores problemas 
para seu desenvolvimento (ROSA, 2001).

Este é só o início de uma gama de ideias 
que podem ser desenvolvidas ao falar de jogo 
na Educação infantil envolvendo o jogo, mas 
também é um importante passo para que se 

permita visualizar o lúdico como conceitos 
que potencializam a aprendizagem de 

forma mais agradável aos olhos de 
quem a concebe (ROSA, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do jogo as crianças exploram objetos que as cercam melhorando sua agilidade física 
desenvolvendo os sentidos e pensamentos, muitas vezes sozinhos e outras vezes em grupo , 
reconhecendo assim seu espaço e o dos demais, entendendo com se vive em sociedade.

 O jogo de tabuleiro  infantil não se equipara ao jogo do adulto, porque o adulto quando joga 
se afasta da realidade, sendo simplesmente usado como lazer. Já a criança não, ela quando 
joga avança novas etapas de domínio no mundo que a cerca, aumentando sua autoestima, e 
resolvendo conflitos que venham a surgir.

Para conseguir o avanço esperado é necessário que a criança seja inserida no ambiente de 
brincar , buscando ao mesmo tempo soluções, reflexões, análise e criação.

Valendo-se destes pontos a criança desenvolve a imaginação podendo não só resolver proble-
mas e situações, mas por meio da criatividade encontra várias maneiras de resolvê-las amplian-
do suas habilidades conceituais.

O professor deve ser aquele companheiro que brinca e incentiva a turma. Este deve fazer com 
que as crianças o sintam como amigo participante e ativo, e ao mesmo tempo, ensinar a criança 
a valorizar o brinquedo e compreender que este está fazendo parte do aprendizado.

Piaget propõe que os jogos se estruturam de forma de exercícios, símbolos e regras, este 
processo permite observar o desenvolvimento da criança em seu estado cognitivo. O comporta-
mento da criança é determinado por situações concretas que elas vivenciaram.

Comparada com a situação escolar, o jogo em uma visão simplista mostra-se pouco estrutura-
do e sem função explícita, porém, trabalha para o desenvolvimento da zona proximal da criança 
desenvolvendo seu pensamento adulto. 

Este ponto é possível pois são as regras que permitem que a criança se comporte de forma 
diferenciada do que ela realmente é, transformando o que é natural e permitindo que ela entenda 
os diversos papéis sociais. Tais jogos são excelentes oportunidades de contribuir a linguagem 
da criança com diferentes objetos e possuindo diferentes situações estimulando a linguagem 
externa e a ampliação do vocabulário.

Percebe-se, portanto que a forma de jogar mostra um pouco da personalidade da criança, de-
vendo o professor estar atento para conhecer todas as crianças. Incentivando a troca trabalhan-
do com a socialização entre as crianças, o professor ensina a controlar o sentimento de posse 
contribuindo com a formação do cidadão desenvolvendo valores sociais coletivos.

Os professores  devem ter esclarecimento quanto à importância dos jogos, para isto o profis-
sional deve ser ativo, que tome decisões e que leve em conta as formas de pensar da criança, 
deve também estimular a cooperação entre as crianças, pois as relações de socialização favo-
recem e influem na aprendizagem.

Na sala de aula o professor e os alunos sentem-se presos, pois a sala é marcada pela serie-
dade  e o conteúdo é garantia de que o papel da escola foi realizado com 
competência, e quando a brincadeira ocupa o lugar do conteúdo na 
concepção de muitos os  professores não estão trabalhando.
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RESUMO: O presente artigo debaterá a importância da literatura poética para a formação 
de jovens e como ela pode potencializar a formação em Direitos Humanos. Para isso, es-
tudou-se uma experiência da rede municipal de São Paulo que tem fomentado, atra-
vés das Salas de Leitura, a formação de saraus poéticos nas escolas. Para tanto, este es-
tudo ressalta a importância dos saraus periféricos e slams poéticos que realizam a ponte 
entre as escolas e a comunidade, formando um vínculo orgânico entre o conhecimento 
sistematizado, as artes e a cultura local, caros ao processo de letramento dos estudantes.

Palavras-chaves: Literatura;  Educação; Direitos Humanos; Saraus Periféricos; Slams Poéti-
cos; Letramentos.

OS SARAUS ENTRAM NA ESCOLA: OS 
LETRAMENTOS EM LITERATURA POÉTICA 
E A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo central compreender as práticas de letramento sus-
citadas em projetos escolares que abordam a poesia e avaliar as potencialidades de tal 
gênero literário na formação ética e cultural de jovens estudantes. Para isso, escolheu-

-se estudar o projeto “Clube de leitura” incentivado pela Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo junto às Salas e Espaços de Leituras das escolas de ensino fundamental do município. 

 
A totalidade das escolas dessa rede de ensino contam com Salas de Leitura e professores de-

signados a mediar literatura junto às crianças e jovens. Porém ainda é incipiente o trabalho com 
o gênero poesia nesses espaços: dentre um grupo de 40 EMEFs da região da Penha, embora 
todos os professores responsáveis afirmaram trabalhar com o gênero pelo menos pontualmen-
te com alguns grupos, apenas 14 Salas de Leitura possuíam um trabalho mais sistematizado 
com o gênero poesia junto aos estudantes, dessas apenas 9 possuíam um trabalho de forma-
ção aprofundado tais como clubes de leitura voltado ao gênero, saraus ou slams de poesia.
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A LITERATURA COMO DIREITO 
HUMANO, O LETRAMENTO E A 
FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: 
ESTUDO DE UMA EXPERIÊNCIA

Para a investigação que nos propomos 
aqui, escolhemos observar uma dessas 
experiências que possuíam um trabalho mais 
efetivo e aprofundado. A selecionada foi a 
“Sala de Leitura Poeta Sérgio Vaz” que se 
localiza na EMEF Assad Abdala, pois possuía 
um grupo mais ou menos fixo de estudantes há 
três anos que se reuniam durante os horários 
do Projeto Clube de Leitura. Dentro desse 
projeto estudavam o gênero poesia, produziam 
textos, organizavam e ensaiam performances 
e realizam periodicamente um sarau batizado 
pelas jovens estudantes de “Salva eles!”. 

 
Durante as observações, pode-se avaliar 

que o grupo se enveredou em três esferas 
de trabalho interdependentes e coesas: a) o 
estudo desses textos poéticos como um gênero 
textual com características particulares, ou seja, 
um letramento em literatura de poesia; b) as 
temáticas debatidas voltadas à cidadania, aos 
Direitos Humanos e os anseios da juventude; 
c) e o protagonismo juvenil expressos em seus 
textos e performances. Dessa forma, antes de 
investigarmos as atividades do grupo dentro 
dessas “esferas de trabalho”, é necessário 
expor aqui uma reflexão conceitual sobre o que 
se está considerando neste trabalho ao avaliar 
cada uma delas:

Letramento na literatura de poesia: Magda 
Soares é enfática ao distinguir os termos 
“alfabetização” e “letramento”, conceituando 
o primeiro como a capacidade de dominar 
a tecnologia do código escrito e o segundo 
como a capacidade de fazer usos sociais 
dessa tecnologia. Esses usos sociais são 
diversos e amplos e para cada contexto de 
“uso do código escrito” existe um letramento 
específico. Nas palavras da autora (SOARES, 
2009, p. 20), “não basta apenas saber ler e 
escrever, é preciso também saber fazer uso do 
ler e escrever, saber responder às exigências 

de leitura e escrita que a sociedade faz 
continuamente”. Em outras palavras, autora 
defende que as competências de leitura e 
escrita apenas atingiriam a sua plenitude 
quando “inseridas em práticas sociais de 
leitura e escrita” o que ela vem a conceituar 
como letramento. Dessa forma, o letramento 
em literatura de poesia, por exemplo, pode 
ser atingido quando as pessoas são expostas, 
para além do domínio das características do 
gênero textual, a usos e práticas sociais que 
são mediados e onde se mediam a literatura 
de poesia: poemas, livros, zines, lambe-lambe, 
publicações em redes sociais, letras de canção, 
saraus, slams poéticos, etc

Formação em Direitos Humanos: 
Segundo Maria Victoria Benevides (2000, 
p. 1), “a educação em Direitos Humanos é 
essencialmente a formação de uma cultura 
de respeito à dignidade humana através 
da promoção e da vivência dos valores da 
liberdade, da justiça, da igualdade, da tolerância 
e da paz”. Para a autora, esse aprendizado 
tem que estar ligado à vivência do valor da 
igualdade em dignidade e direitos, ou seja, não 
basta que seja apenas algo conceitual, tem que 
ser experenciado pelos aprendentes afim de 
“propiciar o desenvolvimento de sentimentos 
e atitudes de cooperação e solidariedade”. 
A educação em Direitos Humanos, também 
deve visar a formação de personalidades 
autônomas, intelectual e afetivamente, sujeitos 
de direitos e deveres, capazes de julgar, 
escolher, tomar decisões, serem responsáveis 
e prontos para exigir que não apenas seus 
direitos, mas também os direitos dos outros 
sejam respeitados cumpridos. Dessa forma, 
a educação atravessada pelos princípios dos 
direitos humanos é uma educação para o 
exercício da cidadania e da democracia. Essa 
educação não deve ser apenas teórica, mas 
prática e exercitada no cotidiano. A formação 
de grupos de estudantes que propõem 
pautas, produzem textos e expõem suas 
ideias é potencializadora do exercício dos 
Direitos Humanos. Segundo o Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos (2006) 
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o universo da educação é “privilegiado para 
formar e consolidar os princípios, os valores 
e as atitudes capazes de transformar cada 
ser humano, no humano que queremos ver 
respeitado em todas as dimensões de vida”. 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
é necessário o desenvolvimento de processos 
metodológicos participativos e de construção 
coletiva, utilizando linguagens e materiais 
didáticos contextualizados. Assim como, o 
fortalecimento de práticas individuais e sociais 
que gerem ações e instrumentos em favor 
da promoção, da proteção e da defesa dos 
direitos humanos, bem como da reparação das 
violações. 

Protagonismo juvenil: se a educação 
em direitos humanos se dá na prática 
experienciada, o protagonismo dos jovens 
estudantes se faz necessário para a formação. 
Porém, cabe destacar que, como lembrou a 
pesquisadora Regina Magalhães de Souza, 
estamos interessados aqui não no discurso 
neoliberal do protagonismo juvenil como uma 
adaptação social e do “fazer coisas” reificado 
e alienante. Interessa-nos aqui atuação social 
política e de formação das identidades desse 
jovem na sociedade.  Para essa educação, 
ampliar e encontrar canais para dar vazão e 
expressividade à voz dos jovens estudantes 
é imprescindível. Notou-se, por exemplo, nas 
ocupações das escolas pelos estudantes em 
2015/2016 que os saraus e a música foram 
os principais canais que deram expressividade 
às ideias dos alunos ocupantes e suas 
reivindicações documentário “Espero tua 
revolta” (2019). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
é objetivo da educação a “formação para 
a vida e convivência para a construção de 
sociedades que valorizem e desenvolvam 
condições para a garantia da dignidade 
humana” (p. 503), ressaltando que a Educação 
em Direitos Humanos tem “a finalidade de 
promover a educação para a mudança e a 
transformação social”. Fundamentando-se 
nos seguintes princípios: dignidade humana; 

igualdade de direitos; reconhecimento e 
valorização das diferenças e das diversidades; 
laicidade do Estado; democracia na educação; 
transversalidade, vivência e globalidade; e 
sustentabilidade socioambiental. Dessa forma, 
o protagonismo juvenil que interessa nesse 
trabalho é o engajado em princípios dos Direitos 
Humanos, de forma ativa e combativa, posto 
que busca investigar projetos em que alunos 
expressem suas identidades, seus anseios e 
denunciem a violação desses princípios.

Segundo Antonio Candido, a literatura é um 
“direito humano” inalienável e tem o potencial 
de “humanizar o humano” através das 
experiências humanas e a cultura que as suas 
narrativas trazem. Considerando essa premissa, 
entende-se a leitura, para além da aquisição de 
habilidades e competências, como formadora 
em valores e em Direitos Humanos, ou ainda, 
formadora do humano enquanto ser social e 
cultural.

Na referida experiência estudada, observando 
as avaliações e diagnósticos dos estudantes do 
final do Ciclo Interdisciplinar e Autoral, pode-se 
verificar que há estudantes com defasagens 
nas competências leitoras e escritoras, 
alguns desses também têm dificuldades em 
relacionar-se com os demais (ausência de 
empatia, alteridade), muitos não possuem uma 
identidade (étnico-racial, de gênero, de classe, 
etc) estruturada e poucos desses possuem um 
projeto de vida sólido, com planos e metas 
para suas vidas.

Por outro lado, percebeu-se que há grande 
penetração entre os estudantes as diversas 
expressões da cultura periférica como a 
literatura periférica, a cultura hip-hop e o teatro. 
O que poderíamos classificar enquanto “gosto”, 
revelou-se para além disso: os debates que os 
conteúdos de tal cultura trouxeram, eram temas 
latentes nas vidas dos estudantes e estavam, 
efetivamente, mesmo que não soubessem, 
ligados aos temas de debate em Direitos 
Humanos.
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Portanto, propôs-se a composição de um 
Clube de Leitura para formação em saraus, 
slams poéticos, mediação de leituras e 
performances poéticas, dramáticas e musicais 
voltado ao debate sobre Direitos Humanos. O 
Clube de Leitura esteve focado em desenvolver 
alguns Direitos de Aprendizagem da proposta 
curricular voltados à leitura e letramento, mas 
ao mesmo tempo procurou desenvolver uma 
formação em valores, identidades e empatia 
através de debates e leitura permeadas em 
valores para garantia dos Direitos Humanos. 

Para isso, o projeto se estruturou como tantos 
outros Clubes de Leitura presentes em muitas 
EMEFs da RMSP, porém com a proposta de 
enfoque em um formato de saraus periféricos, 
experiência pouco explorada nas escolas, mas 
que dialoga com o formato dos Clubes de leitura 
e com a cultura juvenil (como são exemplos 
as atividades organizadas por estudantes nas 
ocupações das escolas em 2015/2016). 

As primeiras atividades realizadas pelo Clube 
em 2017 tiveram como orientador os cadernos 
da coleção “Respeitar é preciso”. Após essa 
introdução partimos para a apresentação de 
práticas de saraus e slams, intercalando a 
leitura de literatura e teatro afim de subsidiá-
los e introduzir alguns temas de debate 
como o combate ao machismo, homofobia, 
racismo e desigualdade social. Por fim, 
convidamos alguns poetas e slams poéticos 
para participarem de atividades juntos aos 
estudantes: Cooperifa, Sérgio Vaz, Rodrigo 
Ciríaco, Slam da Guilhermina e seus poetas. 
Os estudantes também participaram de saraus 
e batalhas poéticas em outras escolas e CEUs, 
além do Slam Interescolar organizado pelo 
Slam da Guilhermina.

A formação desses estudantes nos temas 
e nas experiências literárias e dramáticas 
trouxe expressão à voz desses estudantes que 
em 2018 se organizam com autonomia para 
participarem de concursos literários (Vencedor 
do “Pode pá que é nóis que tá” da Ocupação 
Cultural de Ermelino), participarem de saraus 
e slams pela cidade (frequentadores do Slam 

da Guilhermina e da Resistência) realizarem 
saraus temáticos na escola (em 2018 
realizaram o sarau do “Salva eles” referência às 
batalhas de rima, com o intuito de, nas palavras 
deles, “trazer a visão e salvar os machistas, 
homofóbicos e fascistas”). Atualmente, muitos 
estudantes formados neste projeto participam 
de Slams, saraus e grupos literários existentes 
fora dos espaços escolares.

A POESIA E SUA POTÊNCIA 
FORMADORA

Concebendo então o princípio da literatura 
como um “direito humano” inalienável e com 
potencial de “humanizar o humano” através 
das experiências humanas e a cultura que 
as suas narrativas trazem, entendeu-se, 
para o planejamento desse projeto, a leitura, 
para além da aquisição de habilidades e 
competências leitoras, como formadora em 
valores e em Direitos Humanos, ou ainda, 
formadora do humano enquanto ser social e 
cultural. Dessa forma, propôs-se o projeto para 
trabalhar habilidades e competências de leitura 
e escrita, mas não apenas isso, mas também 
competências de compreensão do mundo e 
de si mesmo, estruturando um processo de 
letramento como propõe Magda Soares. Dessa 
forma, considerando a premissa de Paulo 
Freire, que a “leitura do mundo precede a 
leitura da palavra”, aliado ao desenvolvimento 
das competências leitoras desenvolveu-se a 
empatia e a alteridade, as identidades étnico-
raciais, de gênero, de classe e discutiu-se um 
projeto de vida sólido e o papel social dos 
cidadãos em tempos que a cidadania lhes é 
negada por projetos políticos protofascistas.

A composição desse Clube de Leitura 
objetivou a formação em saraus, slams poéticos, 
mediação de leituras e performances poéticas, 
dramáticas e musicais voltado ao debate sobre 
Direitos Humanos. O Clube de Leitura estará 
focado em desenvolver algumas competências 
leitoras e escritoras a fim de garantir alguns 
Direitos de Aprendizagem, ao mesmo tempo 
que desenvolverá uma formação em valores, 
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identidades e alteridade, em outras palavras, 
uma formação para emancipação. 

Para isso, o projeto utilizou duas metodologias 
já muito exploradas e com valiosas experiências 
modelos: os Clubes de Leitura presentes em 
muitas EMEFs, porém com a proposta de 
enfoque em um formato de saraus periféricos, 
experiência pouco explorada nas escolas, mas 
que dialoga com o formato dos Clubes de leitura 
e com a cultura juvenil, como são exemplos 
as atividades organizadas por estudantes 
nas ocupações de 2015/2106. Tendo como 
orientador para das atividades os cadernos da 
coleção “Respeitar é preciso”.

Os temas a serem explorados pelo Projeto 
dialogam com a Educação em Direitos 
Humanos e a formação em valores para a 
diversidade, alteridade e identidade. Afim de 
que sejam autônomos e dirigentes de seus 
destinos haverá o enfoque na autoria. Os 
temas em Direitos Humanos se cruzarão com 
as temáticas de suas vidas, suas experiências. 
São essas experiências o centro dos textos 
lidos e produzidos no Clube. A partir desses 
textos e temática, procuraremos colaborar na 
garantia de alguns direitos de aprendizagem 
caros ao Ensino Fundamental.

O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
“SARAU SALVA ELES”: LETRAMENTO 
E FORMAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS

O projeto utilizou duas metodologias já 
muito exploradas e com valiosas experiências 
modelos: os Clubes de Leitura presentes em 
muitas EMEFs, porém com a proposta de 
enfoque em um formato de saraus periféricos, 
experiência pouco explorada nas escolas, mas 
que dialoga com o formato dos Clubes de leitura 
e com a cultura juvenil, como são exemplos 
as atividades organizadas por estudantes 
nas ocupações de 2015/2106. Tendo como 
orientador para das atividades os cadernos da 
coleção “Respeitar é preciso”.

Os temas a serem explorados pelo Projeto 
dialogam com a Educação em Direitos 
Humanos e a formação em valores para a 
diversidade, alteridade e identidade. Afim de 
que sejam autônomos e dirigentes de seus 
destinos haverá o enfoque na autoria. Os 
temas em Direitos Humanos se cruzarão com 
as temáticas de suas vidas, suas experiências. 
São essas experiências o centro dos textos 
lidos e produzidos no Clube. A partir desses 
textos e temática, procuraremos colaborar na 
garantia de alguns direitos de aprendizagem 
caros aos Ciclos.

É importante ressaltar que o projeto teve como 
objetivo desenvolver o protagonismo juvenil a 
partir da premissa de que esses jovens podem 
e devem ser autores de histórias e a literatura, 
assim como outras artes, podem dar vazão 
a essas reflexões e produções. Portanto, são 
objetivos gerais do projeto:

• Formar os estudantes em valores para o 
reconhecimento e respeito à diversidade 
(alteridade); 

• Refletir sobre si (identidade) e seu papel 
na sociedade;

• Compreender que podem ser autores de 
suas próprias histórias e destinos (autoria)

 
• Desenvolver competências leitoras e 

escritoras;

• Os objetivos específicos voltados aos 
Direitos de Aprendizagem de leitura e 
literatura são:

• Ampliar o universo cultural e literário dos 
estudantes;

• Estimular a criação, imaginação, 
organização de eventos e pesquisas no 
atendimento da comunidade escolar com 
trabalhos voltados aos saraus;
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• Melhorar as relações de convivência 
entre os estudantes com atividades que 
estimulem atitudes de valores;

• Oportunizar aos alunos um espaço para 
participação, criação e produção através 
da literatura oral e escrita ;

• Criar situações que possibilitem a troca 
de opiniões e indicação literária;

• Formar escritores que reflitam sobre sua 
vida e sociedade.

Dessa forma, o projeto contribui com a 
garantia dos Direitos de Aprendizagem, tais 
como:

• “Direito a se expressar, independentemente 
do valor social atribuído a sua variedade 
linguística, sem negar o acesso a outras 
variedades” (p. 29 LP)

• “É Direito do educando ter acesso a uma 
pluralidade de repertórios que representam 
o  mundo dos conhecimentos e das artes 
(p. 32 LP)

• “É Direito do educando ter acesso à 
literatura como um bem cultural e, também, 
ter sua produção artística reconhecida e 
respeitada como tal” (p. 34 LP)

Para isso, os estudantes desenvolveram 
diversas atividades ao longo do desenvolvimento 
do projeto:

Sensibilização através das atividades 
dos cadernos “Respeitar é preciso” – 
2017/2018

• Formação inicial sobre as práticas de 
leitura de poesia e dramaticidade (saraus 
periféricos, slams, cultura hip hop, teatro 
etc) - 2017.

• Leitura e audição de textos poéticos e 
dramáticos – 2017/2018/2019.

• Mediações de leitura e apresentações em 
pequenos saraus – 2017/2018/2019.

• Análise e interpretação dos textos lidos – 
2017/2018/2019.

• Seleção de textos para leitura e 
dramatização dentro do grupo (literatura 
periférica poesia e prosa, letras de músicas, 
autores clássicos como Guimarães Rosa 
em “Hora e vez de Augusto Matraga” e o 
teatro e poesia de Brecht) – 2017/2018.

• Produção de textos de autoria – 
2017/2018/2019.

• Participação em saraus locais (Slam da 
Guilhermina, Slam Interescolar, Sarau 
dos Mesquiteiros, Cooperifa e saraus em 
outras escolas) – 2017/2018/2019.

• Organização e realização de saraus 
públicos (Sarau do “Salva eles” na escola 
e em outras escolas e CEUs, Sarau nas 
praças do bairro em projeto de ocupação 
de espaços públicos para o Direito à 
Cidade – 2018/2019.

• Participação e premiação em concursos 
literários: “Pode pá que é nóis que tá” – 
2018/2019; “Descobrir-se autor” - 2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já lembramos acima, há grande penetração entre os estudantes as diversas expressões 
da cultura periférica como a literatura periférica, a cultura hip-hop e o teatro. O que poderíamos 
classificar enquanto “gosto”, revelou-se para além disso: os debates que os conteúdos de tal cul-
tura trouxeram, eram temas latentes nas vidas dos estudantes e estavam, efetivamente, mesmo 
que não soubessem, ligados aos temas de debate em Direitos Humanos. Dessa forma, o Clube 
de Leitura para formação em saraus, slams poéticos, mediação de leituras e performances poéti-
cas, dramáticas e musicais esteve sempre voltado ao debate das diversas temáticas dos Direitos 
Humanos, procurando desenvolver a formação em valores, identidades e empatia através de 
debates e leitura permeadas em valores para garantia dos Direitos Humanos. 

Os impactos do projeto se dão primeiramente nas relações entre os estudantes envolvidos 
no projeto a partir do trabalho com o respeito e empatia: identidades e alteridades. As diversas 
vivências com outros grupos e leituras puderam proporcionar experiências formativas que desen-
volveram habilidades críticas para o respeito dos Direitos Humanos. Essas experiências além de 
subsidiá-los diante de temas críticos, deram expressão à voz desses estudantes e os próprios 
sugeriram que deveriam organizar práticas para a “divulgação” dessas ideias através de saraus, 
teatro, slams que atingisse a comunidade. Diante dessa constatação organizam diversos eventos 
de ocupação do território e iniciaram o diálogo com outras escolas.

Essas experiências além de subsidiá-los para o respeito e empatia diante de temas críticos 
para formação em Direitos Humanos como a discussão sobre o machismo, a homofobia, o ra-
cismo e a desigualdade social, proporcionaram a formação de identidades e deram expressão 
à voz desses estudantes e os próprios sugeriram que deveriam organizar práticas para a “divul-
gação” dessas ideias através de saraus, teatro, slams que atingisse a comunidade. 

Diante dessa constatação organizam diversos eventos de ocupação do território e iniciaram 
o diálogo com outras escolas. Em 2018 se organizam com autonomia para participarem de 
concursos literários como na publicação “Pode pá que é nóis que tá” da Ocupação Cultural de 
Ermelino. Em 2017, convidamos o sarau da Cooperifa e integrantes da Ocupação Cultural de 
Ermelino para uma conversa sobre práticas de sarau e realização de um sarau na escola. Em 
2018, convidamos o Slam da Guilhermina para realizar um sarau na praça do bairro junto à co-
munidade. 

Podemos observar também que após essas experiências os estudantes começaram a partici-
par autonomamente de saraus e slams pela cidade: são frequentadores do Slam da Guilhermina 
e da Resistência e participam lendo seus poemas. Realizaram saraus temáticos na escola, em 
agosto de 2018 organizaram com certa autonomia (apenas a orientação dos professores) o sa-
rau do “Salva eles” referência às batalhas de rima, com o intuito de, nas palavras delas, “trazer 
a visão e salvar os machistas, homofóbicos e fascistas”.

Esse sarau tomou rumos para além do Clube e as alunas e alunos estão 
organizando eventos para além do projeto de leitura e pretendem avan-
çar para além da escola. Isso fica evidente quando se pode observar 
que diversos alunos egressos participam de grupos culturais, saraus 
e slams desvinculados da educação formal, tais como o Slam da 
Guilhermina, o Slam da Resistência, à Ocupação Cultural de Ermeli-
no Matarazzo, Sarau dos Mesquiteiros.
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RESUMO: Mesmo sendo a pintura, talvez, um dos primeiros contatos que a criança tem com o 
universo da Arte, ainda existe a resistência dos professores em fazer uso das possibilidades que 
ela oferece. Nota-se que quanto menores são os alunos, mais afastados estão do contato com 
a tinta; o que deveria ser ao contrário. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo ana-
lisar a importância de se trabalhar com a pintura na Educação Infantil para o desenvolvimento 
saudável da criança. A metodologia utilizada foi a Revisão Bibliográfica, que permitiu concluir 
que o trabalho com a pintura contribui para a construção do imaginário das crianças, tornando-se 
uma ferramenta poderosa nas mãos do educador. A pintura tem grande significado e importân-
cia no processo de desenvolvimento e criação da criança e, são incontáveis suas formas de uso. 
Porém, muito ainda precisa ser realizado para que o ensino de artes alcance suas reais finalidades.

Palavras-chaves: Pintura; Arte; Desenvolvimento Infantil.

OS BENEFÍCIOS DA PINTURA PARA O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

O fazer artístico no ambiente escolar está diretamente ligado ao desenvolvimento infantil, sen-
do um aliado neste desenvolvimento, de forma a trabalhar com possibilidades que poten-
cializam e desenvolvam habilidades e competências necessárias para o aprendizado da 

criança, dentro e/ou fora do ambiente escolar (PROSSER, 2012).
Segundo Costa (2019), a Educação Infantil se constitui no espaço adequado para o desenvolvi-

mento da expressão da criança, ou seja, um espaço no qual a criatividade e as imaginações ganham 
forma. Além de favorecer a interação, levando as crianças a aprenderem a trabalhar em grupo. 

Assim, na Educação Infantil, o primeiro contato que a criança tem com o fazer artístico, está rela-
cionado com o desenho e com a pintura. Esta última, geralmente, com o uso da tinta e do pincel de 
uma forma limitada e formal. Entretanto, o processo de pintar ou manusear a tinta sobre um superfície 
deveria ser entendido como uma forma de expressão ou diálogo com o mundo que cerca a criança 
e, da mesma forma, uma interação com o ambiente escolar social no contato com os outros e com 
o professor mediador (NALIN, 2019).

Conforme afirma Costa (2019), a pintura é muito importante para o desenvolvimento infantil. Além 
de trazer todos os benefícios de uma atividade que trabalha com a coordenação motora, agilidade, 
ritmo e percepção espacial, a pintura é uma atividade social que transmite uma sensação de bem-
-estar psicológico e possibilita uma melhora na autoestima.

Neste sentido, a proposta deste trabalho é apresentar a importância de se trabalhar com a pintura 
na Educação Infantil, de forma diferenciada e significativa, alicerçado à ideia de expressão e interação 
com o meio, desmistificando as propostas que tolhem o processo criativo e fogem do fazer artístico.

Como metodologia foi utilizada a Revisão Bibliográfica, com o intuito de buscar informações no 
material já publicado a respeito do tema, como livros, revistas e sites da Internet.

Dessa forma, deve-se proporcionar ao educando a capacidade de uma relação interpessoal, estéti-
ca, ética, criativa, consciente e transformadora para uma melhor aprendizagem através da integração 
da pintura com as demais linguagens artísticas.

Na visão de Ferreira (2007), a prática da manifestação artística é um dos mais importantes exer-
cícios da personalidade, e representa o mais determinante desenvolvimento da essência humana. 
A presença das artes concretiza, em cores, os sentimentos, emoções, experiências e conquistas do 
ser humano.

A pintura é uma das atividades plásticas mais utilizadas nas aulas de artes em função de possuir 
diversas técnicas de fácil elaboração. Diversos materiais de baixo custo auxiliam bastante em esco-
las de recursos escassos. Na falta de tintas, o professor pode pedir aos alunos que tragam alguns 
alimentos coloridos como beterraba, pó de café usado, carvão, urucum, açafrão, papel crepom e até 
pasta dental branca. O importante é sempre estar preparado para enfrentar as dificuldades surgidas, 
na falta de um determinado material procurar uma alternativa que passa a ser uma nova descoberta 
(PAVESI, 2019).

Na Educação Infantil, a pintura precisa estar vinculada ao lúdico, ao jogo, sem exigir dos alunos a 
produção de algo artístico, no qual a leitura de imagem ainda é sem valor como conteúdo. No en-
tanto, nada impede que sejam apresentadas algumas imagens que possam representar algum valor 
dentro da cultura que os alunos já adquiriram em casa (COSTA, 2019).

Os contos de fadas, folclore, personagens de histórias em quadrinhos, fazem mais sentidos a eles 
do que a Mona lisa de Leonardo Da Vinci. De acordo com a turma escolar e faixa etária, a pintura 
vai sendo um pouco mais técnica e direcionada, enquanto que para os pequenos o importante é e 
expressão e o experimento (COSTA, 2019).

Para Coleto (2010), ao conviver com arte e produzir arte, através de uma didática motivadora, a 
criança é levada a assumir atitudes criticas, reflexivas, curiosas e investigadoras que lhe desenvolvem 
a capacidade de intervir, construir e transformar. A arte é um caminho seguro para que o lúdico seja 
explorado no trabalho pedagógico sem desrespeitar a natureza do indivíduo. Enquanto experimenta, 
a criança constrói seu conhecimento de forma significativa, pois cada ação da criança é marcada 
pelo sentimento que a impulsiona a outras ações.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ARTE

A partir de 1971, durante a vigência da Lei 
5692/71, foi instituída a Educação Artística 
no currículo oficial das escolas de Ensino 
Fundamental e Nível Médio, mas pouco 
se refletiu sobre a complexidade da Arte 
Contemporânea e seu papel nas escolas e 
principalmente na vida dos alunos. O que 
houve foi um deixar fazer qualquer coisa a partir 
de sensibilização simplista ou da apropriação 
de sucatas, pouco se importando com a 
pessoa criadora, nos seus tempos e espaços 
situacionais e contextuais (BRASIL, 2001, p.47).

O Ministério da Educação e Cultura a esse respeito 
denota:

A Educação Artística não se dirigirá, pois a um 
determinado terreno estético. Ela se deterá, antes de 
tudo, na expressão a na comunicação, no aguçamento 
da sensibilidade que instrumentaliza para a apreciação, 
no desenvolvimento da imaginação, em ensinar a sentir, 
em ensinar a ver como se ensina a ler, na formação 
menos de artistas do que de apreciadores de arte, o 
que tem a ver diretamente com o lazer – preocupação 
colocada na ordem do dia por sociólogos de todo o 
mundo, e com qualidade de vida (BRASIL, 1981, p. 09).

Num sistema educacional, em que o 
desenvolvimento da capacidade de ver, 
sentir, ouvir e provar proporcionam os 
meios pelos quais se realiza uma interação 
do homem com seu meio, não podemos 
ignorar os sentidos, pois, quanto maior 
for a oportunidade para desenvolver uma 
sensibilidade e conscientização de todos 
os sentidos, maior será a aprendizagem, 
a fim de que possa desabrochar toda a 
capacidade criadora em potencial da criança.

Ao conceituarmos arte devemos ser 
cautelosos quanto à sua vasta significação 
que varia de acordo com o período histórico, 
diversidade cultural e do próprio indivíduo, 
conforme as necessidades de cada civilização.

Segundo o dicionário de língua portuguesa 
Michaelis (2008, p. 196), a palavra 
arte é expressa como Ḥa capacidade 
criadora do artista de expressar ou 
transmitir tais sensações ou sentimentos”.

A arte tem papel fundamental na história 
da humanidade. Desde o início, em todas as 
manifestações culturais, os conhecimentos 
vão sendo passados de geração a geração, 
sem levar em consideração o ensino formal 
e informal. Assim, segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a função da arte é 
de igual valor aos outros conhecimentos. 
O ensino e a aprendizagem da arte fazem 
parte, Ḥde acordo com normas e valores 
estabelecidos em cada ambiente cultural, do 
conhecimento que envolve a produção artística 
em todos os tempos” (BRASIL, 2001, p.21).

É importante ressaltar que os Parâmetros 
estabelecem que a educação em arte 
favorece o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética, que 
caracterizam um modo próprio de ordenar 
e dar sentido a experiência humana.

No Brasil, o ensino da arte é identificado pela 
visão humanística e filosófica que demarcou as 
tendências tradicionais escola novistas. Essas 
tendências vigoram desde o início do século e 
ainda hoje participam das escolhas e estéticas 
de professores de artes (AYALA, 2019).

Conforme Barbosa (2010), na concepção 
tradicional da arte, o conhecimento não é 
tomado em sua totalidade. É centrado na 
transmissão de padrões e modelos. O exercício 
da arte é voltado para o domínio técnico.

Na Escola Nova, o conhecimento é centrado 
na expressão individual. Já na concepção 
tecnicista, o trabalho artístico é obtido através 
das habilidades técnicas necessárias ao 
domínio dos materiais que serão utilizados 
na sua expressão (BARBOSA, 2010).

Pela estética modernista, o ensino das 
artes volta-se para o desenvolvimento 
natural da criança, valorizando suas 
formas de expressão e compreensão do 
mundo, com ênfase para os processos de 
desenvolvimento do aluno e sua criação.
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Atualmente, o ensino da arte no Brasil é 
muito superficial, visa comemorações de 
datas cívicas e enfeitar o cotidiano. A grande 
maioria dos professores não é habilitada e nem 
preparada para o domínio das várias linguagens 
da arte. Seguem documentos oficiais e livros 
didáticos, tentam equacionar seus objetivos 
com atividades múltiplas sem conhecê-los bem.

Agindo dessa forma, os professores se 
omitem e acabam traduzindo o fazer artístico 
como meio de liberar emoções; levando 
à alienação da realidade e retirando do 
processo criativo de aspectos cognitivos.

Ao professor cabia apenas o papel de 
interlocutor e os PCNs a esse respeito abordam:

Ao professor destinava-se um papel cada vez 
mais irrelevante e passivo. A ele não cabia ensinar 
nada e a arte adulta deveria ser mantida fora dos 
muros da escola, pelo perigo da influencia que 
poderia macular a Ḥgenuína e espontânea expressão 
infantil”. O objetivo fundamental era o de facilitar o 
desenvolvimento criador da criança. No entanto, o 
que se desencadeou como resultado da aplicação 
indiscriminada de ideias vagas e imprecisas sobre a 
função da educação artística foi uma descaracterização 
progressiva da área (BRASIL, 2001, p. 47).

Numa sociedade em que predomina 
uma concepção de educação orientada ao 
cientifico, o reconhecimento da arte e de 
suas especialidades de linguagens, acaba 
não existindo e ela passa a ser condenada 
como simples apêndice pedagógico, ou como 
oposição à ciência. Quando na verdade, 
arte e ciência são faces do conhecimento, 
que se completam e se ajustam diante 
do desejo de compreender o mundo. A 
arte não é oposição, nem contradição à 
ciência, mas nos faz compreender certos 
aspectos que a ciência não consegue fazer.

Corrobora Lowenfeld e Brittain (1977), que 
o espontâneo não basta, o mundo de hoje e 
a arte de hoje exigem um leitor informado e 
um produtor consciente. Muitos professores 
confundem improvisação com criatividade. A 
criatividade deve ser vista como um processo 
de busca de solução para um problema, 

muitas vezes não muito claro, mas que se 
materializa nas cores e formas de um pintor 
e também nas fórmulas de um cientista.

As artes fornecem um dos mais potentes 
sistemas simbólicos das culturas e ajudam os 
educandos a criar formas únicas de pensamento. 
Em contato com as artes e ao realizarem 
atividades artísticas, os educandos aprendem 
muito mais do que pretendemos, extrapolam o 
que poderiam aprender no campo específico das 
artes. E, como o ser humano é um ser cultural, 
esse é o principal motivo para a presença das 
artes na educação escolar (FERREIRA, 2007).

Corrobora Ferraz e Fusari (2010), a arte 
desempenha um papel potencialmente 
vital na educação das crianças. Quando a 
criança desenha, pinta ou constrói algo, reúne 
elementos de sua experiência, para formar um 
novo. No processo de selecionar, interpretar e 
reformar esses elementos a criança parte de 
si própria: como pensa, como sente e como 
vê. Para ela, a arte e atividade dinâmica e 
unificadora. Uma das aptidões básicas que 
deveriam ser ensinadas em nossas escolas 
e a capacidade de procurar e descobrir 
respostas, em vez de aguardar passivamente, 
as respostas e as instruções do professor. 
As experiências vividas nessa procura e que 
enriquecem e trazem a criatividade a tona.

A arte transforma quem faz e quem vê e a 
própria matéria usada. Sendo assim, a arte vai 
além do contágio, é uma prática, é um fazer 
humano, que como prática, tem uma finalidade, 
um objetivo, uma intenção (COLETO, 2010).

Na opinião de Rossi (2019), para a criança, 
a arte não é a mesma coisa que para o adulto. 
Embora seja difícil dizer o que a arte representa 
para um adulto, o termo arte tem geralmente 
conotações bem definidas. Geralmente, 
ela está usualmente associada à área da 
estética, da beleza externa. Enquanto que, 
para a criança, a arte é algo muito diferente 
e constitui primordialmente um meio de 
expressão e uma comunicação do pensamento.
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O professor deve tomar muito cuidado ao 
impor as crianças formas que julga ser corretas, 
como: cores, proporções, e maneiras de pintar. 
Nessa diferença entre o gosto do adulto e o 
gosto da criança e como ela se expressa, surge 
a maior das dificuldades que impede a criança 
de usar a arte como verdadeiro meio de auto-
expressão. Portanto, o professor deve orientar e 
estimular para que a criança crie e desenvolva 
seus sentidos. O decisivo não é a resposta 
do adulto, mas sim o esforço da criança para 
formular sua própria resposta (ROSSI, 2019).

A EDUCAÇÃO POR MEIO DA PINTURA 
ESTÉTICA

Ao que tudo nos consta, a maioria dos pais 
hoje, gostaria de saber o quanto a educação 
tem evoluído e perceber o quanto ela tem 
buscado modificar os processos tradicionais 
de formação. Afinal, tem horror de imaginar 
seus filhos passivos, pouco questionadores, 
nada críticos, tão influenciáveis do mesmo 
modo que a escola nos levou a ser hoje.

E como fica a pintura no contexto de nossas 
escolas? 

Apesar de todas as propostas e teorias 
a que temos acesso hoje, as escolas atuais 
ainda teimam em fazer de seus alunos, ótimos 
reprodutores de modelos.

As atividades artísticas ainda não 
conseguiram seu propósito, em nada têm 
ajudado ao autoconhecimento de quem as 
realiza e só tem prejudicado a avaliação do 
aluno, isto é, não há espaço para que a criança 
se coloque em seu desenho e assim reproduza 
suas descobertas, emoções e sensações. Com 
agravante, ela ainda é prejudicada por não 
conseguir realizar como a professora mandou, 
o que vale uma observação: Caprichar mais!

De acordo com Prosser (2012), essa 
sequência de acontecimentos acompanha o 
desenvolvimento da criança, tende a conduzi-
la a uma antipatia e rigidez por parte daqueles 
que se veem obrigados a desenhar e colorir.

Quando adolescentes tem algo a contar, 
uma das formas é através da pintura. Não 
só demonstra o que aconteceu como lembra 
o momento e domina a situação, trazendo 
sensações agradáveis e proveitosas.

Ao fazer uma pintura a criança está expondo 
sua história, interagindo com o meio, se 
projetando e modificando. Além disso, 
necessita de organização para iniciar uma 
pintura como os materiais, o espaço utilizado 
para realização e de que maneira vai iniciar. 
Todos esses questionamentos despertam o 
raciocínio, a criatividade (PROSSER, 2012).

Edwards (2004) afirma que durante o 
crescimento, a criança passa por uma série de 
modificações no seu desenho. Primeiro, a fase 
da garatuja, onde a criança faz um determinado 
movimento sem qualquer significado, apenas 
para fixar, através da repetição, seu domínio; 
não há sequer interesse pela cor, ela apenas 
procura conquistar os movimentos de sua mão. 
No decorrer desses exercícios, as formas vão 
se arredondando e surgem bolinhas sobre o 
papel, que ainda continuam acidentais e sem 
necessidade de serem nomeadas. Só então 
é que as garatujas começam a ganhar locais 
diferentes no espaço e nomes específicos. 
Essa fase é tão importante para a criança que 
ela chega a reconhecer sua própria garatuja, 
pois apresenta suas características pessoais.

De acordo com Edwards, (2004, p. 79), ḤQuando 
aparecem variações nas formas, caracteriza-se 
a passagem para a fase dos girinos. Há um 
interesse pelo que está sendo feito, porém, após 
terminar seu trabalho, perde a importância”.

Segundo Ferraz e Fusari (2010, p. 22):
[...[ entendemos que é possível atingir-se um 

conhecimento mais amplo e aprofundado da arte, 
incorporando ações como: ver, ouvir, mover-se, 
sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer, a partir dos 
elementos da natureza e da cultura, analisando-
os, refletindo, formando, transformando-os. É com 
essa abrangência que a arte deve ser apropriada 
por todos os estudantes, indiscriminadamente.
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Com esse mesmo enfoque, Edwards 
continua a afirmar que, mais tarde, o rabisco 
desaparece e só reaparece em situações em 
que a criança está cansada. Em detalhes do 
desenho, a criança conquista a capacidade de 
manipular símbolos para a representação do 
ambiente, determinando o quer demonstrar; 
já usa suas regras para localizar o desenho 
no espaço e utiliza cores definidas; busca 
semelhanças entre o objetivo e o desenho 
que faz. Ela passa a criar personagens em 
diferentes situações, construindo histórias. 
O fato de não haver idades designadas em 
cada período apresentado é proposital. Para 
Edwards (2004, p 86), ḤEssas diferenças no 
desenho da criança são evoluções decorridas 
de um processo de maturação e, assim, em 
hipótese alguma, devem ser determinadas pelo 
período escolar em que a criança se situa”.

O ato de pintar envolve a ação do 
pensamento junto com o sentimento. É 
uma manifestação de expressão necessária 
ao indivíduo (RODRIGUES, 2019).

Nesse contexto, o homem não cria suas 
próprias manifestações, passando a consumir 
manifestações alheias. A falta de criação 
de projetos individuais torna a criação 
massificada. Os desenhos e pinturas são 
considerados próprios das crianças e, assim, 
há uma divisão das atividades que perdem 
suas ações comunitárias (COLETO, 2010).

Da necessidade de preparar e educar 
as crianças surge o propósito da 
escola, com características, valores e 
ideias determinadas pela sociedade.

Inicialmente, o papel da escola era só 
alfabetizar, transmitir conhecimento, uma vez 
que a criança tinha acesso à experiência de 
vida fora do contexto escolar. Cabe à escola 
preencher essa carência consequente da 
falta de participação, além de proporcionar o 
aprendizado social da criança e de ocupa-la nos 
horários em que os pais trabalham, preparando-a 
para a sociedade (RODRIGUES, 2019).

Em relação à arte no currículo escolar, 
aborda Ferraz e Fusari (2010, p. 19):

Apesar de todos os esforços para o desenvolvimento 
de um saber artístico na escola, verifica-se que a arte 
– historicamente produzida pela humanidade - ainda 
não tem sido suficientemente ensinada e apreendida 
pela maioria das crianças e adolescentes brasileiros.

Salienta Ferraz e Fusari (2010), que o 
conteúdo escolar apresenta-se fragmentado, 
mas a arte exige o homem como um todo. 
Falta ao sistema escolar uma reestruturação 
curricular para que sejam valorizadas as 
experiências afetivas. As atividades devem 
deixar de ser puramente mecânicas e 
buscar um desenvolvimento objetivo.

Os currículos atuais, organizados segundo 
uma visão positivista para entender os interesses 
de uma sociedade capitalista, privilegiam o 
caráter racional e útil das disciplinas. Um útil que 
não vai além do sentido prático que o tempo 
propõe, pois se ampliarmos esse conceito, 
para além do utilitarismo, vemos o quanto a 
arte pode ser ḤútilḤ para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes (RODRIGUES, 2019).

No entanto, o obstáculo existente 
entre o professor e sua manifestação 
artística é uma das principais barreiras 
a serem superadas na educação.

Conforme Rodrigues (2019), se você pegar 
uma folha de papel verá o quanto é difícil, 
hoje, expor seus pensamentos e ideias nesta 
folha, de forma livre e espontânea. Somos 
tão excessivamente críticos com nossas 
produções que não nos permitimos elaborar, 
numa atividade livre, algo que expresse 
nosso pensamento. A tendência achar que a 
arte é propriedade somente de profissionais 
bloqueia nossas criações e faz com que 
limitemos a criação de nossos alunos.

É hora de desenvolver nosso lado criativo, 
para que possamos conhecer a linguagem de 
nossas crianças e entender de forma verdadeira 
e sincera, e procurar compreender o que está 
pintado e perceber como nossos adolescentes 
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pensam, e deixar de mostrar como pensamos. 
São atitudes fáceis e compreensíveis, mas 
essenciais ao bom desenvolvimento do 
processo educacional (RODRIGUES, 2019).

Esse prazer de experiência estética 
foi banido das escolas e da vida dos 
alunos, que amedrontados com vestibular, 
passam sua escolaridade fazendo coisas 
sem entender, sem rir, sentir, sem brincar.

Para tanto, pensemos a arte como via 
de conhecimento, capaz de causar uma 
experiência singular, poderosa e total do sujeito 
ativo, pensante e transformador, que é o ser 
humano em relação ao mundo em que vive.

O PAPEL DA PINTURA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

No instante que uma criança começa a 
frequentar o ambiente escolar, ela passa a ter 
um contato com o mundo externo do qual não 
está habituada, ou seja, um universo diferente 
do seu núcleo (família), onde estará entrando 
em contato com novas experiências. Neste 
momento, ela vai necessitar lidar com desafios 
que se apresentarão, bem como resolver ou 
enfrentar situações-problemas que fazem parte 
são necessários para seu desenvolvimento. 

Seja já nos primeiros meses de vida 
ou mesmo com cinco anos de idade, tal 
experiência irá acontecer e, com ela, novas 
descobertas e novos experimentos também 
irão surgir. Não será diferente o primeiro 
contato com materiais como tintas, pinceis, 
lápis de cor ou canetinhas – exceto se o 
núcleo familiar já tenha predisposição ao 
meio criativo ou linguagem e produção de 
Arte. Para muitas crianças, é justamente o 
ambiente escolar que lhe proporcionará o 
primeiro contato com a tinta (COLETO, 2010).

De acordo com Costa (2019), o contato com 
a arte facilita o indivíduo em seu processo de 
aquisição do ensino-aprendizagem e, no que 
se refere à Educação Infantil, tal contato tem 
suma importância em função da necessidade 

de comunicação visual que o aluno realiza 
com todos ao seu redor. O despertar da 
criatividade, neste instante, é que denotará o 
desenvolvimento e a formação do indivíduo 
nas demais fases de seu desenvolvimento. 

Haetinger (2005, p. 137) afirma que “todo o tipo 
de atividade criativa só acontece em um ambiente 
de liberdade, no qual todos têm as condições 
ideais para se expressar automaticamente, 
sem restrições ou imposições”. Desta maneira, 
encontra-se na pintura a liberdade citada pelo 
autor, onde os meios tradicionais podem ser 
repensados e relidos para que se consiga 
uma expressão sem restrições ou imposições.

Por muito tempo, os professores de Educação 
Infantil se aprisionaram ao uso do guache e 
do pincel sobre uma pequena e simples folha 
de papel A4. No entanto, é sabido que as 
dimensões do aprendizado da criança têm 
uma amplitude que rompe as limitações de um 
pequeno pedaço de papel, necessitando esta 
criança, experimentar novas texturas, tamanhos 
e diferentes modalidades, sempre de forma 
criativa, para satisfazer suas necessidades de 
explorar novas descobertas (COSTA, 2019).

Rossi (2019) ressalta que a atividade com 
tinta, seja em tela, papel ou qualquer outra 
superfície, é uma atividade lúdica, capaz de 
trabalhar com a coordenação motora, além de 
ser muito relaxante. Nada mais primoroso e 
fundamental às práticas de Educação Infantil.

É importante pensar em inovação e 
experimentação, seja pela forma de 
fabricação das tintas – que podem ser com 
pigmentos extraídos da natureza – ou mesmo 
com a forma como o pintar vai acontecer. 

Sendo a pintura caracterizada pelo fato de 
se obter figuras, desenhos ou qualquer outra 
forma possível com o uso de um material 
líquido, não se deve limitar ao uso do pincel, 
podendo-se recorrer a materiais que são 
encontrados no próprio ambiente escolar 
ou mesmo modificado seu uso, para que 



405

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

seja possível o despertar da atenção e o 
envolvimento do aluno, tais como galhos, 
esponjas, garfo, peneiras, e, melhor ainda, o 
próprio corpo – o que deixa a atividade muito 
mais prazerosa e inspiradora. Se a intenção é 
usar materiais tradicionais, que estes ganhem 
um olhar criativo e sejam modificados de sua 
forma usual. O importante é fazer “[...] a voz de 
cada criança aparecer” (ALBANO, 2010, p. 32).

Piaget (2000, p. 64) coloca que “a 
natureza infantil é caracterizada pelo desejo 
de liberdade, de espaço, de imaginação e 
fantasia”. Desta maneira, pensa-se no trabalho 
com a pintura como uma forma de expressão 
de liberdade e de experimentações de 
sensações que possam revelar sentimentos 
e trazer ao educador índices que poderão ser 
aproveitados como mensagens para possíveis 
dificuldades que o professor encontre em 
relação a problemáticas de cunho pedagógico. 

Dar vazão: este é o termo quando se pensa 
em trabalhar com pintura na Educação Infantil, 
deixar que as imagens se criem 
e não se limitem ou detenham-
se a estereótipos ou ideias não 
oriundas do ser criativo em 
questão. E o mais importante, 
ressalta Rubem Alves (2003, p. 
59-60). “[...] e a infância? E o dia 
que não se repetirá nunca mais?”

Valorizar sempre a produção 
da criança também é 
necessário para que não se 
permita uma frustração e um 
corte no processo criativo, 
assim como deve o educador, 
servir de mediador deste 
processo. Nada impede que 
se apresentem obras dos 
grandes mestres da pintura, 
porém, existe a necessidade 
do esclarecimento, quando 
for a classe adequada, do 
estilo próprio do artista 
assim como a criação e 

estilo de cada um, procurando, sempre de 
forma imperceptível aos olhos da criança, 
apresentar os valores estéticos e necessários 
para a composição, quando for necessário 
ou trabalhado tal assunto (COSTA, 2019). 

Diversos são os artistas que se utilizam 
da linguagem da pintura para expressar sua 
Arte e, muitos contribuem para um trabalho 
promissor desta mesma linguagem aplicada à 
Educação Infantil, já que usam de liberdade, 
imaginação, criatividade e, principalmente, 
sentimento e significação quando pintam suas 
obras, seja em uma simples folha de papel ou 
em um imenso muro ou painel (COSTA, 2019).

“Uma imagem particular é um anjo 
necessário, esperando por uma resposta. 
Como saudamos este anjo, depende da 
nossa sensibilidade para a realidade de 
sua presença” (HILLMAN, 1991, p.50-51).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ficou claro que os pensadores e pesquisadores do tema são unânimes em afirmar a importân-
cia da arte na vida do ser humano. Porém, muito ainda precisa ser realizado para que o ensino 
de artes alcance suas reais finalidades para o desenvolvimento das crianças.

É possível afirmar que o trabalho com a pintura contribui para a construção do imaginário das 
crianças, tornando-se uma ferramenta poderosa nas mãos do educador. O contato com a arte 
permite a criança construir seus conhecimentos sobre o mundo e suas experiências, expressan-
do através dela seus sentimentos e emoções. 

A criança na Educação Infantil encontra-se na fase das experiências concretas, por isso, ela 
faz uso de seus sentidos para conhecer o mundo ao seu redor, e o contato com as atividades 
artísticas oferecerão oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. O percurso individual 
da criança pode ser significativamente enriquecido pela ação educativa intencional; porém, a 
criação artística é um ato exclusivo da criança. 

É no fazer artístico e no contato com os objetos de arte que parte significativa do conhecimen-
to em Artes Visuais acontece. No decorrer desse processo, o prazer e o domínio do gesto e da 
visualidade evoluem para o prazer e o domínio do próprio fazer artístico.

A pintura é a representação do real. Ao pintar, a criança organiza sua experiência, em seu es-
forço para compreendê-la. O ato de colorir não é simplesmente uma atividade lúdica, é a ação 
do conhecimento, daí sua importância não só para crianças da pré-escola, mas para toda a edu-
cação básica. A pintura é parte constitutiva do processo de desenvolvimento da criança e não 
deve ser entendido como uma atividade complementar, mas sim como uma atividade funcional.

A falta de recursos para trabalhar pintura de maneira que não seja algo sem vida, mecânico, é 
partir de onde os educandos já sabem e ampliar seu pensamento, seus sentidos, suas percep-
ções de forma gradual. Isto proporciona a oportunidade de uma expansão em todas as direções 
possíveis, constituindo assim uma ampliação lógica do seu próprio pensamento. As aulas de 
artes deveriam ser de tal forma que a criança pudesse ter liberdade de ser ela própria, em sua 
autenticidade, e pudesse relevar seus sentimentos, suas emoções sem censura, podendo avaliar 
seu próprio progresso, sem a imposição de um sistema decisivo de classificação.

Para as crianças pequenas, mais importantes que os resultados obtidos são a manipulação 
e a exploração com materiais expressivos, principalmente do seu próprio corpo, cujas possibili-
dades são ilimitadas. Agindo e transformando de forma lúdica, educador e educando poderão 
explorar as diversas linguagens artísticas, que se completam e se confundem, nas atividades em 
series iniciais. A experimentação, a conquista, o domínio de técnicas e espaços que possibilitam 
a apropriação do conhecimento, a passagem do imaginário ao real e vice-versa, através de uma 
pratica condizente com o modo como a criança vê o mundo.

A linguagem não é, contudo, a única forma de representação de que a criança dispõe em seus 
primeiros anos de vida. A criança, antes da escrita já apresenta graficamente a realidade através 
do desenho e das cores. O fazer arte identifica a criança como um ser que é capaz de criar 
em toda e qualquer atividade em toda e qualquer atitude. A satisfação da descoberta é como 
um bem prazeroso. Fazer arte serve constantemente de mola impulsora para realizar cada vez 
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mais, e tornar-se mais criativo. Quando pensamos na disciplina de arte, convém refletir sobre 
valores, sentimentos, emoções e significações passadas através dessa forma de comunicação 
e expressão, cabendo ao educador uma posição crítica face á educativa que irá desenvolver. A 
presença da pintura na arte concretiza em formas e cores, os sentimentos, emoções, experiên-
cias e conquistas do ser humano.

No entanto, mesmo sendo a pintura, talvez, um dos primeiros contatos que a criança tem com 
o universo da Arte, ainda existe a resistência dos professores em fazer uso das possibilidades 
que ela oferece para o desenvolvimento infantil. Nota-se que quanto menores são os alunos, 
mais afastados estão do contato com a tinta; o que deveria ser ao contrário, já que necessitam 
e possibilitam maior expressão e prazer ao contado com novos experimentos. 

Cabe aos professores entenderem os processos de criação e maturação da criança e, mais 
ainda as etapas do seu desenvolvimento e, não se limitarem, explorar junto com os alunos as di-
ferentes possibilidades que o universo das artes – em questão no momento, a pintura – propicia 
ao aprimoramento e ao aprendizado do educando. 

São momentos de diversão, aprendizado, criatividade, ludicidade, convivência, liberdade, ex-
pressão, que não devem ser esquecidos, pois certamente serão necessários para o aprendizado 
futuro destes alunos e estes crescerão admiradores do universo que os cerca, críticos e convic-
tos de suas ideias e intenções.

Fazer arte, crescer, desenvolver-se, construir-se, criar em busca de autovalorização, de afirma-
ção de sua própria identidade como ser criado. Este é o caminho a ser percorrido pela criança 
de hoje, adulto amanhã.
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RESUMO: É do conhecimento de todos que as relações interpessoais são a base de toda e 
qualquer sociabilidade do ser humano e por essa razão, são estas que determinam o enten-
dimento e desentendimento entre as pessoas. Foi a partir das observações sobre o cuidado 
inadequado na primeira infância, o desconforto e a ansiedade de crianças pequenas relativos 
à separação dos cuidadores que levaram o psiquiatra, especialista em psiquiatria infantil, e 
psicanalista o inglês Bowlby iniciou seus estudos sobre os efeitos do cuidado materno das 
crianças, em seus primeiros anos de vida. Sendo assim, o objetivo deste artigo é discutir sobre 
a “teoria do apego”, partindo dos estudos de Bowlby e ampliando a ideia através de outros au-
tores sobre esse tema para dando outros pontos de vista , destacando que o desenvolvimento 
do ser humano sofre grande influência a partir da maneira que foi realizado o vínculo com sua 
mãe ou pelo seu responsável, ou seja, a partir desse apego é que este indivíduo vai desenvolver 
a sua personalidade, a relação que ela terá com seu cuidador é imprescindível para determinar 
como será o seu futuro. Portanto, é importante salientar o surgimento de inúmeras questões 
e de possibilidades para que haja entendimento sobre o fenômeno do vínculo na vida huma-
na.  Afinal este se situa na fronteira de dois “mundos”, que são o da natureza e da cultura. Com 
certeza seriam necessários mais estudos sobre essas questões, pois apenas dessa maneira 
tanto cuidadores quanto educadores aprenderam a lidar melhor com  crianças e adolescentes.

Palavras-chaves: Apego; Vínculo; Criança; Adolescente; Família.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A 
importância do apego e do Vínculo
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INTRODUÇÃO

Entendemos que essa geração tornou-se carente diante de muitas áreas e após muitas 
análises diárias, assistindo o ser humano em suas atividades rotineiras e constantes 
problemas com crianças e adolescentes se fez necessário ampliar essa visão analitica-

mente, de acordo com o autor Santiago (2017, p.1) , é dentro dos processos interacionais no 
contexto pessoal, como familiar, amoroso, no trabalho, nos grupos e também relacionado com a 
sociedade, investigar os vínculos e a sua formação, permite que se possa melhorar as relações 
existentes, assim como entender, de uma perspectiva clínica, o que precisamos trabalhar com 
o paciente, de forma a que ele possa melhorar os seus vínculos, as suas relações e a sua vida.

A partir daí os autores Ainsworth e Bowlby, começaram suas análises das observações sobre 
o cuidado inadequado na primeira infância e o desconforto e a ansiedade de crianças pequenas 
relativos à separação dos cuidadores, os levaram então a iniciar os estudos sobre os efeitos do 
cuidado materno das crianças, em seus primeiros anos de vida. Bowlby ficou impressionado 
com as evidências de efeitos adversos ao desenvolvimento, atribuídos ao rompimento na intera-
ção com a figura materna, na primeira infância.

Acerca dos vínculos, é que as ideias e conceitos de John Bowlby, (que foi o criador da teoria 
do “apego e vinculação”),  que este mostrou que os vínculos são inatos e de importância es-
sencial para o crescimento e desenvolvimento de todo o ser humano. A observação dele bem 
como a de seus colegas, foi que os bebês e a relação que eles tinham  determinavam como o 
seu (s) cuidador (es), assim como a maneira como o(s) seu(s) cuidador(es) reagiram e lidavam 
com eles, mostrou que a relação que era firmada entre, era determinante para as relações que 
eles viviam, e principalmente, para o seu comportamento e saúde física, emocional e psicológica 
(SANTIAGO, 2017, p. 1).

É importante discutir alguns conceitos da teoria do apego, partindo das concepções de Bowl-
by e também citar alguns autores contemporâneos para mostrar tamanha importância do assun-
to. Como no caso do autor SCHNEIDER RAMIRES, 2010, p. 25. 

Há uma vasta literatura dedicada ao tema do apego, podendo-se identificar contribuições 
ancoradas numa perspectiva mais cognitiva, e outras numa perspectiva mais psicanalítica. En-
contra-se uma diversidade de termos como “modelo funcional do eu”, “modelo funcional inter-
no”, “modelo de trabalho interno”, “modelo operante interno”, “modelo representacional interno”, 
“representações mentais”, “scripts”, “estilo de apego”, “padrão de apego”, “comportamento de 
apego”, “sistemas comportamentais” e, mais recentemente, “estados mentais”, “apego compar-
tilhado” e “modelo funcional compartilhado”, muitas vezes sem uma definição clara. Sem preten-
der esgotar essa discussão, busca-se focalizar, especialmente, o conceito de modelo funcional 
ou modelo representacional interno e sua relação com o conceito de comportamento de apego, 
tendo em vista o interesse no tema da especificidade, e da estabilidade ou mudança do padrão 
de apego de uma pessoa (RAMIRES; SCHNEIDER, 2010, p. 25).

Devido as crianças e adolescentes necessitarem de viverem um período intenso de crescimen-
to, desenvolvimento emocional e cognitivo, além da maturação cerebral e corporal, num proces-
so que é dinâmico e complexo de mudanças que são interdependentes e associadas. Por essa 
razão precisam de condições favoráveis nutricionais, ambientais e contextuais para realizar essa 
transição de maneira saudável até a vida adulta e para a plena integração social.

No entanto, nas ruas de mais de duzentas favelas como é o caso na cidade do Rio de Janeiro, 
a desigualdade social, o desemprego, os ciclos que interagem entre si da pobreza e da violên-
cia, o tráfico de drogas e a falta de suporte social nas escolas são alguns dos fatores que mais 
contribuem para os episódios constantes de maus tratos, abandono e de situações traumáticas 
nos bolsões de miséria urbana.  Sendo que, essas vivências traumáticas são marcantes e têm 
consequências que serão destruidoras para o crescimento e o desenvolvimento emocional de 
crianças e adolescentes, além do enorme custo social além do impacto, como mostra o autor 
EISENSTEIN,2006, p. 26.

Fatores traumáticos extremos podem ser definidos como os que causam danos, injúrias ou 
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lesões corporais e rupturas mentais, ou que ameaçam a própria vida ou a vida de outras pes-
soas, levando à morte inesperada. Estão também associados às sensações de perda, falta de 
segurança, maior vulnerabilidade e ao terror noturno. As causas mais frequentes enfrentadas por 
crianças e adolescentes que vivem nas favelas são a morte ou o testemunho de assassinatos 
ou agressões de entes queridos, separação familiar, castigos, torturas, abusos, doença mental 
ou alcoolismo familiar e violências entre os grupos armados do tráfico de drogas local. Eventos 
traumáticos constantes e prolongados afetam toda a dinâmica familiar e comunitária, causando 
um impacto maior nos mecanismos de adaptação e sobrevivência. Mulheres, crianças e adoles-
centes são sempre um grupo de maior risco, por serem mais vulneráveis e dependentes, além 
de sofrerem por vezes em silêncio, sendo obrigados ao isolamento social com absurdas imposi-
ções culturais e estruturais em relação ao gênero e ao grupo etário. Muitas vezes adolescentes 
deixam de ir à escola por tiroteios e disputas locais. Ou são ameaçados e marcados de morte 
ou têm seus dedos amputados devido a castigos que são impostos pelos donos do poder, que 
assim fortalecem sua autoridade (EISENSTEIN,2006, p. 27).

Já para o autor Almeida (1999, p. 48 apud FREITAS; SILVA; SANTOS, 20016, p.06), conforme 
ocorre o desenvolvimento, a afetividade é construída sob diferentes níveis de relações, seja em 
virtude das condições que ocorrem ao longo da vida, seja em virtude das características sociais 
de cada idade. Especialmente, as relações que definirão o crescimento íntimo do indivíduo serão 
mais complexas quanto maior for a idade da criança. Por exemplo, quando se chega à puber-
dade ocorre uma transformação que atinge principalmente o campo moral das relações com o 
outro: o adolescente busca ultrapassar a si mesmo. O “eu” tem que enfrentar o meio à sua volta 
e o adolescente passa a questionar os valores, bem como as relações sociais.

Agora quando Freitas (FREITAS; SILVA; SANTOS, 20016, p. 5) faz uso de sua colocação ela 
mostra que quando se trata de uma criança de sete ou oito anos, está espera com ansiedade o 
momento de voltar a reunir-se com seus amiguinhos, e com isso deixa de lado os pais e inclusi-
ve os irmãos, que eram antes os companheiros preferidos de brincadeiras. Por isso, sobre seus 
pais, fazem sem qualquer relação afetiva, como se tratasse exclusivamente de personagens 
sociais. Nessa fase também se reúnem os ganhos e o que foram adquiridos anteriormente às 
experiências “boas ou ruins” que são elaboradas novamente em função das novas coordenadas 
psíquicas pela qual a criança se move.

Ainda sobre o apego e a necessidade deste  Bowlby (1990 apud SANTIAGO, 2016, p 1), mos-
tra que assim como a vinculação e sua necessidade, podem ser resumidos como a necessidade 
da criação de laços afetivos. Ele também nos diz que o bebê sente grande prazer quando intera-
ge com outros seres demonstrando necessidade de interação social.  Tal necessidade, mostra a 
importância de construirmos laços, o que mostra que somos seres sociáveis, que dependemos 
dos outros e das relações que estabelecemos com eles. Essas relações são extremamente im-
portantes para a nossa sobrevivência assim como para o nosso crescimento pessoal, emocio-
nal, psíquico, mental e espiritual.

O autor nos relata que de fato, o apego começa bem cedo nas nossas vidas, este é inato, 
porém também é construído e desenvolvido através das relações. Sendo uma fonte de sobre-
vivência e de aprendizagem, que mantemos e transportamos para a nossa vida, no dia-a-dia, 
nas nossas relações com os outros ou  com o mundo que nos rodeia. Sendo assim, o objetivo 
deste artigo é discutir sobre a teoria do apego, partindo dos estudos de de Bowlby e a partir dos 
estudos de alguns autores sobre esse tema, como cita Ramires (RAMIRES; SCHNEIDER, 2010, 
p. 25).

 Com isso, existe algumas contribuições de Bowlby a respeito dos conceitos de apego, compor-
tamento de apego, sistemas comportamentais e modelo funcional ou modelo representacional 
interno.  Foi abordado o crescente reconhecimento da importância da dimensão representacional 
do apego, do conceito de modelo funcional ou modelo representacional interno, sua complexida-
de e a inter-relação entre conceitos da teoria do apego e de outras vertentes da teoria psicanalíti-
ca. Finalmente, algumas considerações a respeito das implicações da teoria para a Psicologia Clí-
nica e para a Psicologia do Desenvolvimento foram feitas (RAMIRES; SCHNEIDER, 2010, p. 25).
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O CONCEITO DE APEGO

Ao iniciar nos deparamos com  a análise de 
J. Bowlby (1989) ao estudar e refletir sobre 
apego, este denominou como um mecanismo 
básico dos seres humanos, ou seja, é um 
comportamento biologicamente programado, 
como o mecanismo de alimentação e também 
da sexualidade, sendo considerado como 
um sistema de controle homeostático, que 
funciona dentro de um contexto de outros 
sistemas de controle comportamentais. O 
papel do apego na vida dos seres humanos 
envolve o conhecimento de que uma figura 
de apego está disponível e oferece respostas, 
proporcionando um sentimento de segurança 
que é fortificador da relação.

  
Com relação à formação de vínculos, 

as emoções e sentimentos são vínculos 
relacionais do crescimento, constituindo-se de 
conteúdos nomeados, primordialmente e antes 
de tudo pela família, e depois pela comunidade 
externa. Assim a mãe elabora, num primeiro 
momento, o pensamento primário do bebê 
em torno da organização mental. Na relação 
de dependência, a criança internaliza esta 
experiência que se repete constantemente e 
possibilita a maneira de pensar os próprios 
pensamentos.

 
De acordo com J. Bowlby (1973/1984), 

o relacionamento da criança com os pais 
é instalado por um conjunto de sinais inatos 
do bebê, que solicitam proximidade. Com o 
passar do tempo, um vínculo afetivo verdadeiro 
se desenvolve, garantido pelas capacidades 
cognitivas e emocionais da criança, assim 
como pela firmeza dos procedimentos de 
cuidado, pela sensibilidade e responsividade 
dos cuidadores. Por isso, uma das suposições 
básicas da Teoria do Apego (TA) é de que as 
primeiras relações de apego, estabelecidas na 
infância, afetam o estilo de apego do indivíduo 
ao longo de sua vida. Como no trecho 
mencionado pelo autor (BOWLBY, 1989 apud 
DALBEM; DELL’AGLIO, 2005, p.14): 

Bowlby (1990), por sua vez, ao delinear 
uma teoria do vínculo num ensaio publicado 
em 1958, teve como quadro de referência 
no início de seus trabalhos uma perspectiva 
psicanalítica. Entretanto, ao distanciar-se nítida 
e progressivamente das primeiras teses da 
psicanálise, passou argumentar que os dados 
empíricos sobre o desenvolvimento do vínculo 
de um bebê humano com sua mãe podiam ser 
melhores entendidos em termos de um modelo 
derivado da etologia. De acordo com Bowlby 
(2001, p. 158), em numerosos experimentos 
realizados com macacos jovens que foram 
separados da mãe, usualmente por cerca de 
uma semana, observou-se que a maioria das 
espécies de macacos estudados apresentaram 
um protesto pela separação e a depressão 
durante a mesma eram pronunciados e, após 
a reunião, o apego a mãe era muito maior. É 
certo que os tipos de vínculos que são formados 
diferem de uma espécie para outra, sendo mais 
comuns aqueles que existem entre os pais e 
sua prole, e entre adultos de sexos opostos. 
É certo também que nos mamíferos, incluindo 
os primatas, o primeiro e mais persistente de 
todos os vínculos e geralmente o que ocorre 
entre a mãe e seu filho pequeno, é um vínculo 
que frequentemente persiste até a idade adulta 
(MEDEIROS, 2009, p. 188). No entanto, o 
que mais impressionou, de imediato, nesses 
experimentos foi a semelhança entre a resposta 
dos macacos e a dos seres humanos que 
vivenciaram a perda ou a separação da mãe. 
Posteriormente, Bowlby (1990, p. 155) também 
descobriu que o alimento desempenha apenas 
um papel secundário no comportamento de 
ligação de uma criança a mãe, e que esse 
comportamento se manifestava com o máximo 
vigor durante o segundo e o terceiro anos 
de vida e persistia com menos intensidade 
indefinidamente. Portanto, embora os estudos 
de Bowlby (1990) e de Harlow (1965) tivessem 
sido desenvolvidos na mesma época de 
modo independente com base na observação 
empírica, ambos chegaram à mesma conclusão: 
a de que a necessidade de criar vínculos, de se 
ligar a outro membro da mesma espécie, tem 
um valor de sobrevivência tão grande quanto a 
necessidade de se alimentar (MEDEIROS, 2009, 
p. 189).
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A REALIDADE DO VÍNCULO

Na teoria de Bowlby (1990 apud SANTOS, 
2009, p. 189), o vínculo surge como uma 
realidade instintiva que leva a criança a 
procurar manter uma situação de proximidade 
em relação a mãe. Se essa proximidade 
não é possível, a criança tem experiência de 
medo e insegurança. Essa tensão somente se 
reduz e desaparece quando outras situações 
de proximidade são recriadas com a mãe, a 
partir da procura do contato corporal ou da 
solicitação do também colo materno. Para 
Bowlby (1990), há fatores que interagem e são 
suscetíveis de ativar o instinto de vínculo ou 
ainda aumentar a sua intensidade, tais como: 
as condições internas da criança (fadiga, fome, 
dor), além da localização, resposta da mãe 
e as características ambientais. Com efeito, 
apesar da inclinação dos seres humanos a 
estabelecerem fortes vínculos com outros seres 
da mesma espécie ser algo evidente durante 
os primeiros anos da infância, ainda fortalece a 
ideia de que tal comportamento caracteriza os 
seres humanos durante toda a sua vida.

A idealização do vínculo mãe-filho como 
um ajustamento é imprescindível para a 
vida humana, sendo tão essencial quanto 
à necessidade de saciar a fome ou a sede. 
Este vínculo deve ser um fenômeno regulador 
para a conquista da autonomia e da identidade 
pessoal. 

O autor trabalhou bastante dentro desse 
conceito de vínculo, por se tratar de algo 
muito proximal, o ser humano possui uma 
necessidade de atenção, mas isso vem de 
pequeno e só aumenta no decorrer dos dias, 
trazendo uma importância tamanha que fica 
claro que o apego inicial molda o caráter não 
só do “homem” como de animais. Segundo 
a publicação do autor  Franco (CARVALHO, 
POLITANO, FRANCO, 2008 apud SANTIAGO, 
2016, p.15 e 16): 

Bowlby teve como base para seus estudos sobre 
apego, a etologia, que é o estudo do comportamento 
animal. Assim, Harlow que foi um estudioso do 
comportamento animal, em particular dos macacos 
rhesus e sobretudo, da relação entre os jovens e suas 
mães, este fez um experimento, que ficou mundialmente 
famoso, em que ele criou uma “mãe” de arame, com a 
mamadeira, e outra “mãe” apenas de pelo. Colocando 
no compartimento dessas “mães” um jovem macaco. 
Harlow observou que ele passava a maior parte do 
tempo agarrado à “mãe” de pelo e que ia apenas 
mamar na “mãe” de arame onde estava a mamadeira. 
Dessa forma, o que Harlow percebeu e concluiu foi 
que as suas experiências mostraram a importância 
do contato físico e a necessidade da atenção e do 
cuidado materno (Tinbergen & Books, 1965). Por 
outro lado, Harlow e Zimmermann (1959) relatam que 
investigadores de diversas áreas comportamentais 
já reconheceram há muito tempo o forte apego dos 
animais neonatos e infantis com as suas mães. No 
entanto, as evidências experimentais que permitiam 
identificar os fatores responsáveis pelo apego ainda 
eram escassas (SANTIAGO, 2016, p.15 e 16).

O que tem sido observado é que as crianças 
com pais ausentes, especialmente as do sexo 
masculino tendem a ser incapazes de seguir 
leis ou respeitar autoridades, além disso podem 
não aprender a se submeter a uma figura 
de autoridade, e como resultado podem se 
tornarem rebeldes e adeptos da violação das 
regras, pois nessa situação, se a criança não 
aprender que é necessário respeitar as leis e 
as figuras de autoridade, isso pode criar sérias 
consequências negativas para ela no futuro. E 
estas possuem a tendência de não se sentirem 
amadas.

 
Em um trabalho realizado, notou-se que em 

alguns casos, a criança pode se sentir mal-
amada devido à ausência do pai. Tal situação 
prejudica especialmente as mulheres, já que, 
quase sempre, a forma como a menina se 
relaciona com o pai é o que vai determinar 
como ela irá imaginar os seus relacionamentos 
amorosos. Nesse caso, segundo vários estudos, 
tais mulheres podem até se apaixonar, mas 
não chegam a ter um relacionamento sério, 
pois em muitos casos estas se apaixonam 
com rapidez, porém perdem o interesse, pois 
acabam criando um sentimento de inferioridade 
seguido de rejeição.
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Mais problemas surgem ainda  que é,  se a 
criança acreditar que a falta de um pai faz dela 
uma pessoa defeituosa, ela pode desenvolver 
um complexo de inferioridade, o que pode 
prejudicar muito a sua autoestima, levando-a 
a ter problemas de insegurança com relação 
a si mesma no futuro, pois pensa e acha que 
é menos digna que os outros.  É importante 
deixar claro, que isso não tem nada a ver com 
a realidade. Contudo, o sentimento persiste 
e precisará ser tratado, caso contrário, essa 
criança sempre terá complexo de inferioridade. 
Quando as interações entre pais e filhos são 
desajustadas ou distantes os resultados 
poderão levar a criança ou o adolescente a 
formas de comportamento inadequados.

 
A família tem por função organizar a 

transmissão de valores, por meio do afeto. 
Sendo assim, a ausência do pai reforça, no 
mundo real, os sentimentos de triunfo, de 
poder e de inexistência de limites. Assim, se a 
função materna está mais ligada aos cuidados 
primários da criança, e por isso, representa em 
todas as culturas um vínculo de sobrevivência 
que a impotência do bebê humano exige, já a 
função paterna é mais periférica ao agregado 
familiar e pode ser assegurada pelo próprio 
grupo social que, de geração em geração, 
transmite os valores culturais. Diante do 
pensamento de Santos (2009, p. 190): 

A partir desses dizeres, e possível delinear alguns 
aspectos que caracterizam a teoria do vínculo formulada 
por Bowlby (2001): a especificidade, refere-se a criação 
de vínculos com indivíduos específicos, geralmente 
em ordem de preferência; a duração, relaciona-se a 
durabilidade e persistência do vínculo em grande parte 
do ciclo vital;  o envolvimento emocional, diz respeito 
a existência de emoções intensas que surgem durante 
a criação, a renovação e o rompimento dos vínculos; a 
ontogenia, faz alusão aos vínculo que se desenvolvem 
nos primeiros meses de vida do bebê; a aprendizagem, 
relaciona-se a possibilidade do bebê distinguir o 
familiar do estranho durante o processo de criação e 
desenvolvimento do vínculo; a organização, diz respeito 
a criação do vínculo mediado por respostas organizadas 
que partem de sistemas comportamentais simples até 
chegar aqueles mais refinados devido sua incorporação 
aos modelos representacionais; e, por último, a função 
biológica, a qual sugere que a criação do vínculo possui 
um valor de sobrevivência ( SANTOS, 2009, p. 190).

APEGO E VÍNCULO: A COMPREENSÃO 
DA SUA IMPORTÂNCIA

Dessa forma, o apego é um mecanismo 
básico das pessoas cuja função é estabelecer 
proximidade com as outras para constituir 
uma sensação de proteção e segurança, 
fortalecendo o comportamento da pessoa 
apegada. Para Lantzman (apud ATPS BOWLBY, 
2012, p. 4 e 5), o comportamento do apego 
se dá na medida em que o bebê se assusta 
com algo ou possui fome, frio, cansaço ou se 
estressa ocasionando uma aproximação com 
o seu cuidador. Este comportamento gera 
sensação de segurança o que possibilita o 
desenvolvimento da capacidade de exploração 
do mundo que está ao seu redor.  Ainda 
em sua citação ele diz, “qualquer forma de 
comportamento que resulta em uma pessoa 
alcançar e manter proximidade com algum 
outro indivíduo, considerado mais apto para 
lidar com o mundo.” Para o autor existem 
diferenças claras entre o apego e o se apegar, 
conforme cita. (LANTZMAN ATPS BOWLBY, 
2012, p. 5).

É necessário esclarecer que existe uma 
diferença entre o comportamento do apego e 
o apego. O comportamento de apego é uma 
característica de uma pessoa apegada. Quando 
se diz que alguém está apegado ou que possui 
apego à outra pessoa significa que este alguém 
está disposto a procurar proximidade e contato 
com a outra pessoa, realizando tais ações em 
condições específicas. O comportamento de 
apego é a maneira em que a pessoa apegada 
encontra (com atitudes), para obter ou manter 
a proximidade com a outra pessoa . Na “Teoria 
do Apego” existem sete características que 
são: especificidade, duração, envolvimento 
emocional, ontogenia, aprendizagem, 
organização e função biológica (LANTZMAN 
ATPS BOWLBY, 2012, p. 5). 
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Essa ideia é reforçada afirmando que a 
garantia da saúde mental da criança depende 
da capacidade de formação e manutenção dos 
vínculos em relação ao contexto familiar. Salienta 
a importância de os pais fornecerem segurança 
para a criança explorar o mundo externo e 
a ele retornar, certo de que será protegido, 
confortado e encorajado para sentir-se seguro 
e capaz de enfrentar a realidade, mesmo em 
situações de conflito. No relacionamento, com 
a figura de apego, a segurança e o conforto 
experimentados na sua presença permitem que 
seja usado como uma base segura, a partir 
da qual poderá se explorar o resto do mundo. 
A consequência dessa relação de apego é a 
construção, por volta da metade do terceiro 
ano de idade, de um sentimento de confiança 
e segurança da criança em relação a si mesma 
e, principalmente, em relação àqueles que a 
rodeiam, sejam estas suas figuras parentais ou 
outros integrantes de seu círculo de relações 
sociais. 

É importante observar como uma criança 
nova se comporta em relação a sua mãe, tanto 
na presença como, principalmente, na ausência 
desta, isto pode contribuir para a compreensão 
do desenvolvimento de sua personalidade, no 
que diz respeito ao rompimento de vínculos. 
Quando as crianças bem jovens são afastadas 
das mães, a maioria costuma reagir com grande 
intensidade; e quando retornam a mãe mostram 
um grau forte de ansiedade de separação, ou 
um excepcional desapego. Considera-se que 
uma mudança nas relações de um ou outro 
tipo, ou mesmo uma combinação de ambos, 
é constante em pacientes que apresentam 
sintomas emocionais .

Segundo Piaget (1975 apud FREITAS; SILVA; 
SANTOS, 2016, p. 6 e 7), o sentimento que a 
criança tiver realizado, ou seja experimentado 
no passado pela mãe orientará os sentimentos 
futuros, mesmo que haja uma sucessão 
de amores, irmãos, amigos, namorados, 
mas o amor com esta mãe, este sentimento 
primitivo é o que irá mudar as suas emoções e 
comportamentos mais profundos. A respeito do 

desenvolvimento da afetividade, Piaget afirma 
ainda que esta não se auxilia numa espécie 
de energia que se desloca de um personagem 
para outro, sejam eles reais ou imaginários.  É 
importante demonstrar que a criança quando 
sente que é aceita, compreendida, bem 
como valorizada e respeitada tem grandes 
possibilidades de ter um bom desenvolvimento 
em seus estudos. Sabe-se que a aprendizagem 
não se dá apenas no plano cognitivo, pois além 
da inteligência, ela envolve aspectos orgânicos, 
corporais, afetivos e emocionais. Sendo assim 
deixamos o pensamento de Freitas (FREITAS; 
SILVA; SANTOS, 2016, p. 6 e 7): 

A afetividade, apoio e cuidados dos 
pais são comportamentos decisivos 
para o desenvolvimento da maturidade, 
da independência, da competência, da 
autoconfiança, da autonomia nas futuras 
decisões e das responsabilidades. O amor é fator 
essencial para o desenvolvimento e equilíbrio 
do ser. As primeiras experiências afetivas da 
criança geralmente são proporcionadas pela 
família, os relacionamentos afetivos podem 
ser carinhosos, afetuosos, mas por outro 
lado, podem ser hostis, severos, agressivos, 
violentos, resultando em diferentes influências 
sobre os filhos, uma das circunstâncias que 
deixa as crianças transparecem claramente 
essa influência é na aprendizagem escolar. 
Os pais são espelhos para os filhos, portanto 
há uma grande possibilidade das atitudes 
comportamentais deles, influenciarem 
diretamente nas atitudes dos filhos, que poderá 
fortalecer e consolidar um bom caráter, ou, 
poderá comprometer a construção do mesmo. 
Nesse caso tornando-se mais árduo para outros 
segmentos sociais que terá a missão de educar 
o sujeito (FREITAS; SILVA; SANTOS, 2016, p. 6 
e 7).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O apego é algo que se desenvolve no bebê como um mecanismo de proteção, e esse ocor-
re através do vínculo mãe-filho e proporciona a adaptação ao meio. Existe a possibilidade de 
a criança ter apegos diferentes com pessoas distintas, pois este é um processo individual que 
acontece com todos. O trabalho realizado por Harlow com macacos Rhesus trouxe a observa-
ção de que estes animais não humanos e que também são mamíferos tem necessidade de se 
apegarem, já que esses precisam muitas vezes se deslocarem de habitat para assim se protege-
rem de possíveis predadores. Tal experimento demonstra que o apego não é uma característica 
desenvolvida apenas pelos seres humanos, sendo este algo interno, mas também possível de 
visualizar em outras espécies. 

 É importante destacar que o desenvolvimento do ser humano sofre grande influência a partir 
da maneira que foi realizado o vínculo com sua mãe ou pelo seu responsável. Tal fato é de extre-
ma importância pois será a partir desse vínculo, ou seja, desde o apego que este indivíduo vai 
desenvolver a sua personalidade, ou seja, esses primeiros momentos de vida de uma criança 
e a relação que ela terá com seu cuidador é imprescindível para determinar como será o seu 
futuro. Dessa forma, a mãe ou a pessoa que vai cuidar da criança irá exercer influência na vida 
desta no futuro. A partir de como o vínculo se estabelecer desde a fase de bebê é como vai de-
finir o modo como a pessoa vai viver sua vida de adulto e como será sua adaptação ao mundo. 

 Porém, os problemas tais como: a desigualdade social, o desemprego das famílias, a pobre-
za, a violência, bem como o tráfico de drogas, além da falta de suporte social nas escolas são 
alguns dos fatores que mais colaboram para a ocorrência de maus tratos, abandono e de situa-
ções traumáticas. O problema dessas questões traumáticas é que estas são e vão ter consequ-
ências que serão destruidoras tanto para o crescimento como para o desenvolvimento emocional 
de crianças e adolescentes e que ocasionalmente vai agir diretamente no psicológicos desses 
seres em desenvolvimento.Foi observado também que a falta dos familiares pode levar essas 
crianças e adolescentes a desenvolverem um complexo de inferioridade prejudicando assim a 
autoestima destas, e com isso elas podem desenvolver problemas de insegurança no futuro.

No caso do apego foi demonstrado que o amor é fator fundamental para o  equilíbrio do in-
divíduo. Lembrando que as primeiras experiências relacionadas ao afeto da criança geralmente 
são proporcionadas pela família, em que os relacionamentos afetivos podem ser carinhosos, 
afetuosos, mas por outro lado, podem ser ruins, severos, agressivos, violentos, o que vai resul-
tar em diferentes influências sobre os filhos, e quase sempre vão demonstrar essa influência na 
aprendizagem escolar. Portanto, entender a importância que o apego  e o vínculo afetivo tem na 
vida de um ser humano, poderá ajudar tanto os professores, psicólogos bem como a socieda-
de como um todo e o próprio indivíduo em si a se compreender melhor e conseguir lidar com 
suas ansiedades, angústias, tristezas, ou seja, a compreender suas emoções. E não deixando 
de salientar quão importante é observar o surgimento de inúmeras questões e possibilidades, 
para que haja entendimento sobre o fenômeno que é o vínculo na vida humana.  Este se situa 
na fronteira de dois “ mundos”, que são o da natureza e da cultura. Sendo a s -
sim, seriam necessários muitos mais estudos sobre essas questões, pois 
somente dessa maneira consiga-se aprender com os erros, quando a 
sociedade tiver filhos ou “tentar” não errar com outros filhos, sendo 
esse um desafio para o futuro e uma consequência que é eterna, 
pois se carrega de geração para geração: 

Os filhos são o reflexo de um espelho que vem dos pais ou das 
pessoas responsáveis por sua criação, e este sistema se modifica 
apenas na fase adulta do descendente, quando ele estará emancipa-
do e terá asas suficientes para poder voar e tomar as decisões que 
achar mais conveniente para o seu futuro (FERNANDO GUIFER). 
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RESUMO: A educação infantil possui várias dimensões e com certeza a que se dá mais aten-
ção é a cognitiva. Porém, dá-se pouco valor à dimensão ética da educação, em que as crian-
ças aprendem a conviver com outras crianças, respeitá-las em suas diferenças, além de 
outros valores. Este trabalho possui o escopo de discutir os vários aspectos da dimensão 
ética da educação infantil, e como o professor deve agir e reagir no dia a dia da escola. Além 
disso, demonstrar que a ética e a cognição são assuntos indissociáveis e que o professor 
mesmo sem saber ou sem querer  cumpre um papel ético e moral junto aos seus alunos.

Palavras-chaves: Ética; Moral; Respeito; Convivência.

A ABORDAGEM SÓCIO MORAL DO ENSINO 
DA ÉTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Nunca esteve tão evidente que vivemos uma crise ética moral no Brasil e no mundo. As 
esferas públicas e privadas carecem de uma dose de respeito e valores para que a 
sociedade brasileira tenha um pouco mais de alento com o futuro de nossa sociedade. 

Todavia, as escolas pouco têm se preocupado com o tema e cada vez mais, desde a escola tradicio-
nal, a preocupação é somente com o objetivo cognitiva da escola. Para muitos, inclusive para muitos 
estudiosos da educação, a escola existe para ensinar ler e escrever, valores temos que trazer de casa.

Esta afirmativa está parcialmente correta, pois a escola é realmente o local em que a crian-
ça aprende a ler e escrever, além fazer conta, e outros conteúdos cognitivos. Também é 
verdade que, inexoravelmente, a criança trás os seus valores de casa, sejam eles quais fo-
rem, e estes devem ser levados em consideração na construção do ambiente escolar.

Mas o que não deve ser deixado de lado, é que a escola possui um aspecto ético e moral, mes-
mo que todos os atores envolvidos no processo da educação concorde ou não com este fato.

O objetivo geral deste artigo é compreender como os aspectos éticos e morais do processo 
didático pedagógico, como este se mostra no trabalho do profissional da educação e como a 
criança e demais atores, mutuamente, são influenciados eticamente com os seus próprios valores.

O objetivo específico deste artigo é identificar como a atuação do profes-
sor em sala de aula pode levar os valores do respeito e da convivência serem mais 
bem explorados, sem deixar de lado os conteúdos exigidos no currículo escolar.

Este tema justifica-se, pois a atuação do professor com intencionalidade da éti-
ca e na moral é uma vacina poderosa para ensinar as crianças, desde cedo, a resol-
ver todos os tipos de conflitos, evitar bullying, e outras situações de perigo que po-
dem ocorrer na convivência entre os alunos pela falta de respeito uns com os outros.   

O problema é que nem sempre os professores possuem capacitação ou mesmo en-
tendimento para atuar com intencionalidade ética. Muitas vezes nem acreditam que po-
dem ou devem agir assim, reforçando a crença que “educação deve vir de casa”.
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O ASPECTO DOCENTE DA EDUCAÇÃO 
ÉTICO-MORAL

Assim como na didática, todos os 
componentes da Unidade Escola, sejam 
ele materiais, ou imateriais, fazem parte do 
projeto político pedagógico, assim também 
é indissociável educação cognitiva com a 
educação ética e moral do aluno, mesmo que 
estejamos falando da educação infantil, pois “a 
preocupação com instituições educacionais é 
inseparável das metas para as quais elas são 
planejadas a atingir e dos valores que elas 
incorporam”(GARDNER, 2001, p. 19). 

Em todas as salas de aula de educação 
infantil, sejam elas caracterizadas como um 
campo de treinamento para recrutas, na qual o 
professor quer acima de tudo cumprir as regras 
e manter a disciplina a qualquer custo e passar 
os conteúdos programáticos ou a sala de aula 
dirigida como uma fábrica, em que se evita 
o conflito e se estimula a produção de lição, 
desenhos , e até brincadeiras, mesmo sem 
nenhuma intencionalidade, ou ainda, a sala 
de aula em que a classe é tratada como uma 
comunidade, na qual o professor atua como um 
mentor, e os conflitos são uma oportunidade 
para múltiplos aprendizados. (DE VRIES, 
1998, p. 34) em todas estas situações houve 
um momento de ensinamento moral, em que 
valores, entre eles de convivência humana, 
foram repassados às crianças, mesmo que os 
professores não tenham sequer percebido.

Não é objetivo deste artigo descrever 
as consequências e as influências dos 
comportamentos dos professores nos valores 
morais e na vida dos pequenos alunos em 
cada uma das situações, pois isso os autores 
já o fazem com bastante competência: já 
é suficiente demonstrar que este fato é uma 
realidade.

Mas não é difícil prever que os professores 
que atuam como sargentos em sala de 
aula parecidas com “Campo de Treino”, ou 
professores gerentes que faz da sua sala de 

aula uma fábrica, podem trazer consequências 
desastrosas à qualidade de vida emocional e 
moral de seus alunos, e a grande tragédia é 
que este estilo de atuação é a esmagadora 
maioria, o que demonstra que: 

 
as atitudes desrespeitosas com as crianças 

permeiam nosso sistema educacional, público e 
particular e refletem uma orientação autoritária para 
com as crianças em nossa sociedade. A ‘lição’ implícita 
no ensino autoritário é: seja submisso àqueles com 
maior poder. Neste caso existem três efeitos funestos 
de demasiado controle pelos adultos: rebeldia, 
conformismo irrefletido e dissimulação (com o último 
sendo evidente quando as crianças só fazem o que os 
adultos dizem sob vigilância). Serão esses os tipos de 
caráter que desejamos perpetuar em nossas crianças? 
Valendo-se da perspectiva autoritária a resposta é sim, 
mantenham as crianças obedientes ás autoridades. Sob 
a perspectiva de democracia e equidade, a resposta 
é não: as crianças devem receber oportunidades para 
pensar de forma autônoma. Como podemos esperar 
educar crianças para a democracia com métodos 
totalitários? (DE VRIES, 1998, p. 34).
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Geralmente, obedecer ao professor autoritário, 
em um primeiro momento, pode surtir seus efeitos. 
Porém, quando surgem os primeiros conflitos 
entre os alunos, estes se mostram autoritários para 
resolver as diferenças. Deste modo, os conflitos 
que geralmente se iniciam de forma minúscula, 
tomam proporções gigantescas, o que leva o 
professor a perder totalmente o controle da classe. 
Para retomar a disciplina, o docente exerce mais 
autoritarismo, o que acaba virando um círculo 
vicioso.

A grande questão é que os professores 
geralmente não conhecem outra forma de tratar 
a situação, pois alguns “julgam que a escola não 
deveria se preocupar com a educação social e 
moral, mas deveria centrar-se no ensino de temas 
acadêmicos ou na promoção do desenvolvimento 
intelectual” (DE VRIES, 1998, p. 34) ou “devemos 
exercer autoridade sobre as crianças porque elas 
terão de conviver com esta na sociedade maior. 
Essa ideia é perigosa para a democracia, já que 
contradiz a ideia básica de liberdade dentro de um 
sistema de justiça” (DE VRIES, 1998, p. 34).

Por outro lado, também não podemos colocar 
todo o cargo de culpa dessa situação nas 
costas dos professores. Primeiramente, porque 
esta também foi a formação ética e moral do 
profissional de educação. Nos bancos da 
formação pedagógica, é muito provável que os 
arsenais de ferramentas de trabalho que foram 

transmitidos aos professores não incluíam um 
conteúdo ético, mesmo que formalmente ele tenha 
aprendido, cognitivamente, sobre ética e cidadania 
nos bancos da Academia. 

Além disso, a sociedade a qual ele está inserido, 
sejam a comunidade em volta da Unidade Escolar, 
os pais dos alunos, até seus gestores, exigem 
uma educação centrada somente no conteúdo e 
no autoritarismo, desprezando a educação ética, 
pois deste modo, pensam eles, será restabelecido 
o respeito às autoridades na nossa sociedade.

Com este fato em evidência, podemos perguntar 
se o instituto da Gestão Democrática realmente 
funciona em sua plenitude, com especial atenção 
às escolas públicas. Isso porque, se os gestores 
atuam sobre as diretrizes da Gestão Democrática, 
estes valores reverberam em toda escola, 
sobretudo na sala de aula. Então questionamos, 
diante de todo este contexto, como podemos exigir 
que o professor atue em uma dimensão ético e 
moral na prática docente.

Por isso, para mudar a situação, sugerimos 
a mudança da estrutura das faculdades de 
pedagogia, além de apelar para a consciência dos 
professores, para que tenham coragem e iniciativa 
para mudar a sua prática pedagógica isso porque, 
os maiores beneficiários serão eles mesmos e 
seus alunos, como será visto a seguir.
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A VISÃO DO ALUNO NA EDUCAÇÃO 
ÉTICO MORAL

Apenas por alguns momentos, vamos colocar 
a situação sob o olhar da criança que vivencia 
a situação. Na convivência com a família, não 
importa como esta seja composta, as crianças 
são obrigadas e forçadas, às vezes até sob 
ameaças muitas vezes efetivas de castigos 
físicos, a submeter-se a todo um conjunto de 
regras que são incompreensíveis para elas.

 Desde comer alimentos que não gosta 
e na hora que não tem vontade até a hora 
determinada para dormir ou levantar, ou a 
proibição de encostar-se a certos objetos, que 
para a criança são objetos de desejo e tão 
interessantes para brincar mas para o adulto 
são caros, raros e importantes. Estes exemplos 
são obrigações que vem de fora, e não sentidas 
como regras, valores ou determinações que 
nascem dos seus valores internos. “Também 
na escola as crianças não compreendem as 
razões para a maior parte das regras às quais 
deve submeter-se” (DE VRIES, 1998, p. 55).

Professores bem intencionados como 
vêm no capítulo anterior, sentem ser sua 
responsabilidade micro gerenciar cada detalhe 
de sua sala de aula por meio da coerção e com 
exigências arbitrárias, ditando o “jeito correto” 
de fazer as coisas. Ocorre que isso pode trazer 
algumas consequências éticas e emocionais 
às crianças.

Paulo Freire (1997, p. 75) já ensinava que uma 
relação autoritária entre professores e alunos 
podem não ser a garantia de um permanente 
estado de rebelião e rebeldia, mas, com 
certeza, será facilmente percebida uma grande 
deterioração neste relacionamento. E isso, 
segundo a experiência do próprio educador, é 
marcante na construção dos valores de criança, 
quando percebe a falta de autoridade do 
professor perante a classe e como é frustrante 
quando aquele tenta resgatar sua autoridade 
com mais autoritarismo.

Por outro lado, quando se observa uma 
educação moral e ética que leva a construir 
valores que somam para a melhora da criança e 
sua convivência em sociedade, é fácil perceber 
os resultados.

Diferente daquela criança oprimida por 
agentes externos, por exemplo, pais e 
professores, e que por isso seguem as regras 
somente pelo ou pela recompensa, tendo, como 
consequências, maior probabilidade de serem 
crianças inseguras e agressivas, desejamos 
crianças que sejam indivíduos autonomamente 
morais. Essas crianças “seguem regras morais 
próprias [...].

O indivíduo autonomamente moral segue 
convicções internas sobre a necessidade de 
respeitar as pessoas no relacionamento com 
outros” (DE VRIES, 1998, p. 43). Ou seja, 
as crianças com a devida educação ética e 
moral, não precisa de opressão externa para 
cumprir as regras sociais e para respeitar as 
outras pessoas, pois já está internalizado em 
sua própria mente este entendimento. Todavia, 
para chegar a tal resultado, o caminho é, de 
certa forma, mais trabalhoso.
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Primeiramente, a educação moral não pode 
seguir a mesma lógica da educação cognitiva, 
em que se passa um determinado conteúdo 
em uma aula, e na aula seguinte cobra-se a 
matéria dada. Se com adulto, valores e moral 
não se constrói assim, muito menos com a 
criança. Do contrário, é um trabalho do dia a 
dia que exige respeito ao aluno, pois:

 
a construção dos valores morais é um processo 

gradual de construção a respeito por outros. As 
crianças não desenvolvem respeito por outros, a menos 
que sejam respeitadas. A expressão de respeito do 
professor pelas crianças faz muito, para estabelecer a 
base para a construção do auto respeito por outros (DE 
VRIES, 1998, p. 85).

Por outro lado, não basta dar respostas 
prontas ou simplistas. Aprendemos que “as 
dificuldades das crianças pequenas para 
compreender as razões para tais obrigações 
derivam da capacidade limitada para assumir 
a perspectiva de outros e pensar sobre seus 
sentimentos e intenções” (DE VRIES, 1998, p. 
41).

Desse modo, deve ensinar e demonstrar para 
a criança a importância dos valores éticos e 
morais sob sua própria perspectiva.

COMO FAZER UMA ABORDAGEM 
ÉTICA EM SALA DE AULA 
 
Nesta tarefa de realizar uma abordagem ética 

e moral em sala de aula, a primeira coisa a se 
fazer, é entender que a dimensão da educação 
é muito mais do que a cognitiva. O professor 
deve incorporar em sua prática didático 
pedagógica que “a tarefa da educação é agir 
com o objetivo de superar ou transcender 
positivamente o processo de alienação a que o 
homem é submetido cotidianamente no campo 
de suas várias relações” (OLIVEIRA, 2000, p. 
112).

 Além disso, o professor deve entender que 
a criança, como todo ser humano diante do 
novo, no caso a convivência com outros seres 
humanos, sente-se assustado e precisa apoio 
para enfrentar e superar esta nova fase. O 
professor deve entender que:

a primeira referência da criança para a delimitação 
de sua pessoa é a família. Ao ingressar na pré-escola 
ela passa a fazer parte de outro contexto social, que 
também serve de referência para a construção da sua 
pessoa. O ingresso neste novo contexto, todavia, não 
se dá de forma tranquila (OLIVEIRA, 2000, p. 28).

E, no caso, superar esta fase, é justamente dar 
condições e ferramentas à criança para conviver 
com outras pessoas, crianças e adultos, de 
forma respeitosa.Uma situação importante em 
que o professor com compromisso sócio-moral 
em sala é no caso de resolução de conflitos, 
especialmente quando estes surgem entre as 
próprias crianças.

Os conflitos, como já é bastante conhecido, 
é um fenômeno essencial para o crescimento e 
amadurecimento, ainda mais porque é um fato 
que vai acompanhar em toda sua vida escolar 
e adulta, e saber administrá-los e resolvê-los é 
critério essencial para viver bem em sociedade.

Importante o professor manter uma postura 
de intermediador entre as crianças que 
enfrentam um conflito, e não como ditador das 
soluções prontas. É importante que o professor 
de autonomia às crianças para aprender a 
resolver seus próprios conflitos, e assim:
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Com esta postura, o professor promove o 
ensina o aluno duas importantes lições: a 
primeira é que em uma resolução de conflitos 
os seus próprios desejos e o desejo do outro 
devem ser levados em consideração gerando 
assim respeito mútuo e, em segundo lugar, 
ensinar a criança que ela própria pode e deve 
ter a autonomia de resolver seus conflitos com 
outras pessoas sem necessariamente brigar 
ou se desgastar.

Outro resultado desta postura na solução do 
conflito nos remete a outra situação em que o 
aluno se deparará com uma pedagogia sócio-
moral, que é o estabelecimento de regras. 
Isso porque, a criança perceberá, de forma 
autônoma, que para resolver alguns conflitos 
deve-se estabelecer algumas normas de 
convivência.

Mas, da mesma forma na atuação da 
resolução do conflito, o professor deve ter um 
papel de orientador e não de legislador ou 
de impositor de regras prontas, pois se assim 
agir as regras não surtirão o efeito desejado. 
Devemos entender que as regras:

não são apenas um meio para se adquirir uma 
organização da sala de aula. Embora sirva para esta 
função, as regras são também um fim em si mesmas. 
As experiências das crianças no estabelecimento de 
regras satisfazem objetivos desenvolvimentais (DE 
VRIES, 1998, p. 139).

Diante deste olhar, é importante que o 
professor não tenha receio de entregar aos 
alunos a tarefa de exercer a construção das 
próprias regras. O docente pode e deve atuar 
como um orientador, fazendo as crianças 
perceberem os problemas que exigem a criação 
de normas de convivência e promovendo a 
criação de regras que realmente ajudem a 
resolver tais problemas.

Agindo deste modo, a criança terá uma maior 
propensão à cumprir as normas de convivência 
e, acima de tudo, aprenderá a estabelecer 
critérios para melhor conviver com o próximo 
de forma respeitosa consigo mesma e com 
outras crianças.

Podemos assim perceber como a educação 
sócio moral promove a construção de uma 

sala de aula com melhor probabilidade de 
boa convivência, além de formar cidadão 

que sabem e praticam a ética e a moral 
de forma natural e benéfica para a 

sociedade.

não assume os problemas das crianças e não 
impõe uma solução. Ele acredita que é importante 
que as crianças sejam donas de seus conflitos. 
Esta atitude leva aos princípios de ensino que 
apoiam e facilitam a resolução dos conflitos pelas 
próprias crianças (DE VRIES, 1998, p. 92).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação moral e ética deve ser estimulada a ser tratada no ambiente familiar, mas nem 
por isso a Escola deve se eximir de realizar uma educação com viés ético e moral, isso porque 
não é possível separar a atuação do professor, mesmo ao ensinar conteúdos cognitivos, de uma 
postura em que estes conceitos estejam intrinsecamente relacionados.

Neste artigo podemos verificar que o professor, em sua atuação docente, não consegue se-
parar os aspectos técnicos e conteudista, das ações morais, isto porque a todo o momento em 
uma sala de aula existe a necessidade de colocar em prática os seus valores e os valores da 
instituição em que atua para administrar conflitos, lidar com os diversos níveis de aprendizados 
de diferentes alunos, além dos aspectos emocionais da classe, incluindo-se o próprio professor.

Para isso, no primeiro capítulo tratamos da educação ética e moral sob a perspectiva do do-
cente, que deve ter uma postura e uma pedagogia voltada para a educação não somente cogni-
tiva, e para isso deve se preparar para conhecer e estimular a ética entre seus alunos.

Já no segundo capítulo verificamos a visão do aluno que muitas vezes é submetido a uma 
educação autoritária desde a educação infantil e é solicitado que trate seus colegas de sala com 
educação e respeito. Por isso vimos a importância dar a oportunidade à criança de conhecer 
outras possibilidades convivência em grupo e solução de problemas.

E por fim, no terceiro capítulo tratamos como é possível colocar em prática uma educação 
sócio-moral, ensinando aos alunos a resolver suas diferenças e conflitos de modo respeitoso e 
ético em relação aos outros alunos, estimulando a autonomia e a interdependência.

Desse modo, entendemos contribuir para abrir os horizontes da atuação docente, que por 
vezes fica aprisionado somente ao aspecto cognitivo, com extrema preocupação com os conteú-
dos a serem dados em sala de aula para cumprir ‘o programa’, sem preocupar-se com a questão 
sobre qual forma os alunos vão utilizar estes conteúdos em sua vida dentro e fora da escola.

Por outro lado, é importante salientar que o professor em sala de aula é um espelho para os 
seus alunos, que absorvem , comparam e muitas vezes copiam suas atitudes ao se relacionar 
com outras pessoas, seja ao administrar conflitos, lidar com a capacidade e as limitações do 
outro, buscando no professor elementos para definir o seu caráter.
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RESUMO: Este artigo tem o intuito de salientar a neurociência como uma grande aliada do 
professor, visto que o ajudará a perceber o indivíduo como um ser único, pensante, que 
aprende a sua maneira. O objetivo deste artigo é o de elucidar as contribuições diretas e 
indiretas da neurociência na aquisição do conhecimento e aprendizagem das crianças. È ní-
tido que quando se analisa o processo de aprendizagem, constata-se múltiplos enfoques da 
neurociência, que estão diretamente envolvidos na construção do conhecimento e na rela-
ção com os ensinamentos escolares e desenvolvimento de saberes. Conhecer os enfoques 
que envolvem propriedades psicológicas, neurológicas e sociais do indivíduo, é de suma 
importância para o professor. E o conhecimento em neurociências ajudará o professor a 
elaborar ações, para que essa aprendizagem aconteça de forma prazerosa e real para o in-
divíduo. A vista disso a educação ganha importância inusitada. Entender os aspectos bio-
lógicos relacionados com a aprendizagem, as habilidades e deficiências de cada indivíduo 
ajudam educadores na tarefa de educar. Elaborar ações educativas com base no conheci-
mento da neurociência é dispor de ferramentas capazes de analisar o percurso da apren-
dizagem para que se alcance o potencial individual de desenvolvimento e aprendizagem.

Palavras-chaves: Cognição;  Neurociência;  Comportamento;  Ensino;  Aprendizagem.

A NEUROCIÊNCIA  E O PROCESSO DO 
CONHECIMENTO E DA APRENDIZAGEM 
INFANTIL
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INTRODUÇÃO

O artigo a seguir é uma síntese de uma revisão bibliográfica, para obter o conheci-
mento de como a neurociência desvenda os mistérios que envolvem o cérebro na 
hora da aprendizagem, ajudando a compreender como se processam: a linguagem, 

a memória, o esquecimento, o humor, o sono, a atenção e o medo, como são incorporados o 
conhecimento e os processos de desenvolvimento que estão envolvidos na aprendizagem aca-
dêmica. E,  perceber que esses processos têm suma importância, dado que ideias novas sobre 
a cognição e o desenvolvimento do conhecimento podem dar novas direções para a educação. 

Acreditamos assim, que não basta só identificar os problemas, mas compreender, interpretar, rela-
cionar e obter entendimento para oportunizar aos alunos o caminho, para que possam se tornar cida-
dãos críticos e comprometidos com a realidade social independente das dificuldades encontradas.

A pesquisa justifica-se por saber que aprender é uma das características intrín-
seca do ser humano. É por meio da interação entre as pessoas, e com o meio am-
biente, que se dá a aquisição de novos conhecimentos e a partir disso, pode-
mos modificar os comportamentos que adquirimos ao longo de nossas vidas. 

 E compreender como esse conhecimento é processado pelo cérebro, é de suma im-
portância, para o professor e o desenvolvimento do seu trabalho.  A tentativa de apro-
ximar e entrelaçar conhecimentos desenvolvidos em diversas áreas sobre as dimen-
sões do cérebro humano e a aprendizagem exige uma abordagem hermenêutica. 

Palmer (1968) propõe a hermenêutica como o estudo do conhecimento como en-
contro histórico que depende da experiência pessoal de quem está no mundo e ul-
trapassa o conceito de interpretação textual. Segundo ele (1968, p. 20), “A inter-
pretação é, portanto, talvez o ato essencial do pensamento humano; na verdade, o 
próprio fato de existir pode ser considerado como um processo constante de interpretação”.

A metodologia adotada na pesquisa foi bibliográfica, qualitativa, sustentando a investiga-
ção teórica em livros, artigos, dissertações e teses, tanto em meio impresso quanto eletrô-
nico. Nesse intuito possibilitará a análise aprofundada acerca do tema já descrito. Os prin-
cipais objetivos deste material foram: observar como se aprende algo novo; conhecer o 
que é neurociências; observar em que lugar se localiza nossas memórias; entender os pro-
cessos de aquisição do conhecimento; ver como o cérebro processa o conhecimento.

 
Fischer (2009, p. 1) discorda dos autores que consideram prematura a ideia de relacionar 

a educação com a neurociência. Este autor defende a ideia de que a investigação da neu-
rociência em contextos educativos abriria um leque de possibilidades de descobertas tanto 
em biologia básica quanto dos processos cognitivos relacionados às dificuldades decorren-
tes de campos diversos de conhecimento, neurociência e educação, diluem-se na medida 
em que cada um se apropria das terminologias do outro e buscam um novo conhecimento.
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NEUROCIÊNCIA
 
A Neurociência ainda é um campo novo, 

todavia, possui influências de longas datas 
históricas, relacionadas em estudos científicos 
e não científicos que são descritas desde a 
filosofia grega até os modernos exames de 
imagens atuais. Perguntas tais como: “o que 
é a mente?” e “como a mente interage com o 
corpo” atribuem vazão a muitas pesquisas que 
constituíram alicerces importantes do que hoje 
se entende por neurociência, entre os quais 
podem ser destacados os seguintes fatos:

 
Período Neolítico:
Remoção de parte do cérebro, para expulsar 

os demônios do corpo. Era utilizado um 
trépano (uma ferramenta de pedra) para 
cortar fora uma seção do crânio da pessoa, 
supostamente para fazer sair do corpo os 
espíritos malignos que causavam transtorno.

 
Grécia:
Manifesta-se às perguntas mais 

sistematizadas sobre a localização da mente 
e como ela interage com o corpo. Demócrito 
(460 – 370 AC) e Hipócrates sugerem que 
a mente está no cérebro e que os nervos 
são ocos. Essas intuições filosóficas foram 
baseadas na instrumentação clínica, pois 
à época, não se dissecava os cadáveres. - 
Hipócrates (460 – 379 AC) acreditava que o 
cérebro estava envolvido com as sensações 
e que era a sede da inteligência. - Aristóteles 
(384 – 322 AC) propôs que o coração era a 
sede da inteligência e o cérebro, uma espécie 
de radiador responsável pelo resfriamento do 
sangue. Pelo coração ter alterações durante 
eventos emocionais, só podia ser nele a origem 
da mente. Ele tinha essa ideia por observação, 
pois uma pessoa com uma emoção forte fica 
com o coração acelerado, por exemplo. Disso 
ele fez a associação inversa de causa e efeito. 
Essa constatação Aristotélica tem heranças 
até hoje. Por exemplo, quando falamos que 
decoramos um texto de cor, significa que 
decoramos o texto de coração, situando a 
memória também no coração e não no cérebro.

Idade Média
Galeno pela primeira vez contesta o que diz 

Aristóteles com base na dissecação de animais. 
Na época, o animal que ele tinha como escolha 
era o Boi. Galeno (130 – 200 DC) aceitou 
as ideias de Hipócrates - manifestou que o 
cérebro fosse responsável pelas sensações 
e o cerebelo pelo controle dos músculos; 
Galeno associou a imaginação, a inteligência 
e a memória com a substância cerebral, 
atribuindo ao cérebro o papel fundamental 
de sede de todas as faculdades mentais.

 

Atualidade
Atualmente estudos significativos já 

proporcionaram alterações no tratamento 
de pacientes com necessidades educativas 
especiais. Indivíduos que antes eram removidos 
do convívio de seus familiares, dado que se 
acreditava que estes não teriam condições de 
reabilitação, hoje, por meio da Neurociência, 
acredita-se que existe a plasticidade cerebral 
e que a mesma necessita de muito estímulo 
daqueles que estão próximos a estes 
indivíduos. Neurociência é um termo que 
reúne as disciplinas biológicas que estudam 
o sistema nervoso, normal e patológico, 
especificamente a anatomia e a fisiologia do 
cérebro inter-relacionando-as com a teoria da 
informação, semiótica e linguística, e demais 
disciplinas que explicam o comportamento, 
o processo de aprendizagem e cognição 
humana bem como os mecanismos de 
regulação orgânica e por ser uma área da 
ciência é preciso sempre preocupar-se em 
estar se atualizando. Segundo Relvas, 2009:

(...) o universo biológico interno com 
centena de milhões de pequenas células 
nervosas que formam o cérebro e o sistema 
nervoso comunicam-se umas com as outras, 
mediante de pulsos eletroquímicos para 
produzir atividades muito especiais: nossos 
pensamentos, sentimentos, dor, emoções, 
sonhos, movimentos e muitas outras funções 
mentais e físicas, sem as quais não seria 
possível expressarmos toda a nossa riqueza 
interna e nem perceber o mundo externo, como 
o som, cheiro, sabor (RELVAS, 2009, p. 21).
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A análise do cérebro humano, em sua 
complexidade, não é tarefa para um campo 
restrito da ciência. Deste modo, a neurociência se 
integra a outras ciências numa rede que amplia 
as informações e constrói um conhecimento 
inesgotável. O termo neurociência se difunde 
como um conceito transdisciplinar ao reunir 
diversas áreas de conhecimento no estudo do 
cérebro humano. A neurociência se compõe 
como a ciência do cérebro e a educação 
como ciência do ensino e da aprendizagem 
e ambas têm uma relação de proximidade 
porque o cérebro tem uma significância 
no processo de aprendizagem da pessoa. 
Verdadeiro seria, também, afirmar o inverso: 
que a aprendizagem interessa diretamente o 
cérebro. Rato e Caldas, 2010, afirmam que:

Embora a ideia de que a investigação 
neurocientíficas pode influenciar a teoria e 
prática educacional já não seja uma novidade, 
atualmente, com as novas descobertas científicas, 
a neurociência e a educação voltam a cruzar 
caminhos (RATO E CALDAS, 2010, p. 627).

Executar ações educativas com base no 
conhecimento da neurociência é dispor de 
ferramentas capazes de analisar o percurso da 
aprendizagem para que se alcance o potencial 
individual de desenvolvimento e aprendizagem. 

 
ENTENDENDO A NEUROCIÊNCIA
 
 É a área que se ocupa em estudar o 

sistema nervoso, visando desvendar seu 
funcionamento, estrutura, desenvolvimento 
e eventuais alterações que sofra. Por isso, o 
objeto de estudo dessa ciência é complexo, 
sendo constituído por três elementos: o cérebro, 
a medula espinhal e os nervos periféricos. Ele é 
responsável por coordenar todas as atividades 
do nosso corpo, e é de extrema importância 
para o seu funcionamento como um todo, 
tanto nas atividades voluntárias, quanto nas 
involuntárias. Os estudos da neurociência estão 
divididos em campos específicos que exploram 
as áreas do sistema nervoso. São elas:

 

Neurofisiologia: explora as tarefas que 
cabem às diversas áreas do sistema nervoso.

 
Neuroanatomia: presta-se a compreender 

a estrutura do sistema nervoso, dividindo 
cérebro, a coluna vertebral e os nervos 
periféricos externos em partes para nomeá-
las e compreender as suas funções.

 
Neuropsicologia: atenta na interação entre os 

trabalhos dos nervos e as funções psíquicas.
Neurociência comportamental: unida à 

psicologia comportamental, é a área que 
estuda o contato do organismo e os seus 
fatores internos, como pensamentos e 
emoções, ao meio e aos comportamentos 
visíveis, como fala, gestos e outros.

 
Neurociência cognitiva: análise voltada 

à capacidade cognitiva, em que estão 
inclusos comportamentos ainda mais 
complexos, como memória e aprendizado.

 
O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL

Período embrionário. A evolução do cérebro 
é fundamental para a saúde do indivíduo. Seu 
princípio é na fecundação. Com base nisso há 
muitas reações químicas trazidas pela bagagem 
genética, que vão determinar divisões celulares 
e replicações de células. Para compreendermos 
o desenvolvimento cerebral, é importante 
conhecermos um pouco de embriologia: na 
segunda semana tem-se a mórula, um grande 
maciço celular que cresce e se divide formando 
a blástula, que posteriormente forma a gástrula. 
Na terceira semana o cérebro começa a ser 
formado, a partir do ectoderma, que é um dos 
folhetos embrionários, inicia-se o processo de 
imaginação de sua porção anterior e dorsal 
para formar o tubo neural. Progressivamente 
ocorre o fechamento deste tubo, o processo 
se inicia do centro do disco neural para 
as extremidades (HENNEMANN, 2012).

 
Período fetal.  Começa desde há nona semana 

até o nascimento, que geralmente ocorre 
da 38a à 40a semana de gestação. Nesse 
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período, o cérebro torna-se mais volumoso. Os 
giros e sulcos que o caracterizam dão-se pela 
neurogênese, nesta fase os processos ocorrem 
de forma paralela ou concomitante. Em outras 
palavras, tem-se a proliferação neuronal, em que 
a célula tronco do neurônio compõe o neurônio 
promotor, o qual, por sua vez, produz o neurônio 
final, por meio de mitoses. O neurônio final é 
uma célula que não se divide mais, ou seja, que 
uma vez formada não tem mais a capacidade 
de se dividir. A proliferação neuronal conclui-
se por volta da 12a semana de gestação. Em 
seguida, inicia-se a migração permanente dos 
neurônios, que vai até o nascimento, por meio 
de sinalizações químicas e considerando a 
bagagem genética do indivíduo, constituindo 
a formação, por exemplo, do córtex 
frontal, do tálamo (HENNEMANN, 2012).

 
Períodos sensíveis ou críticos ao 

desenvolvimento do cérebro e anormalidades. 
Os primeiros anos de vida e a adolescência são 
dois períodos especialmente importantes para a 
conectividade das sinapses cerebrais. Por tanto, 
são chamados de períodos sensíveis ou críticos 
ao desenvolvimento do cérebro. Retomando o 
que ocorre na terceira semana de gestação, 
um evento muito importante é o fechamento 
do tubo neural. Se a criança herda uma carga 
genética com alguma anomalia, podem ocorrer 
alterações cerebrais. O momento de ocorrência 
do evento não desejável ou negativo inspira 
diretamente no resultado (HENNEMANN, 2012).

 
 
Desenvolvimento normal da criança. Para 

que isso ocorra é importam a quantidade e 
a qualidade da formação ou conectividade 
das sinapses sensoriais nos dois primeiros 
anos de vida, bem como as oportunidades 
para o desenvolvimento da linguagem e das 
funções cognitivas. A criança, igualmente, 
precisa crescer em um ambiente seguro, rico 
em estímulos positivos. O alicerce estrutural do 
cérebro está lá, mas quando não há estímulos 
constantes, diários, ou melhor, as conexões 
entre os neurônios não são usadas, a vista disso 
as sinapses morrem. Nesta situação a criança 

pode não alcançar na vida adulta o potencial que 
dispunha originalmente (HENNEMANN, 2012).

 
O CÉREBRO SE MODIFICA EM 
CONTATO COM O MEIO DURANTE 
TODA A VIDA
 
A mediação do ambiente no sistema nervoso 

causa mudanças anatômicas e funcionais no 
cérebro. Ou seja, a quantidade de neurônios 
e as conexões entre eles (sinapses) mudam 
dependendo das experiências pelas quais 
se passa. Antes, acreditava-se que as 
sinapses formadas na infância permaneciam 
imutáveis pelo resto da vida, mas há 
indícios de que não é assim  (BEAR, 2008).

 
A influência do meio, para Vygotsky
 
A compreensão se constitui pelas experiências 

sociais, e a importância do ambiente nesse 
enfoque é fundamental. À medida que aprende, 
a criança - e seu cérebro - se desenvolve. A 
ideia é oposta à da maturação, de acordo com 
a qual se deve aguardar que ela atinja uma 
prontidão para poder ensiná-la  (BEAR, 2008).

 
A influência do meio, para Wallon
 
A ligação complementar e recíproca 

entre os fatores orgânicos e socioculturais 
está presente em todas as análises de 
Wallon. Para ele, a criança nasce com um 
equipamento biológico, mas vai se constituir 
no meio social, que tanto pode favorecer seu 
desenvolvimento como colhê-lo  (BEAR, 2008).

 
A influência do meio, para Piaget: Para o 

estímulo provocar certa resposta, é necessário 
que o indivíduo e seu organismo sejam capazes 
de fornecê-la. Por isso, não basta ter um meio 
provocativo se a pessoa não participar dele 
ou, como complementaria o teórico, se ela for 
incapaz de se sensibilizar com os estímulos 
oferecidos e reagir a eles. A aprendizagem, 
portanto, não é a mesma para todos, e 
também difere de acordo com os níveis de 
desenvolvimento de cada um, pois há domínios 
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exigidos para que seja possível construir 
determinados conhecimentos  (BEAR, 2008).

 
Implicações na Educação: O aluno deve ser 

ativo em suas aprendizagens, mas cabe ao 
professor propor, orientar e oferecer condições 
para que ele exerça suas potencialidades. Para 
isso, deve conhecê-lo bem, assim como o 
contexto em que vive e a relação dele com a 
natureza do tema a ser aprendido (CRUZ, 2016).

 
Memória: Ela é mais efetiva na associação 

com um conhecimento já adquirido. A ativação 
de circuitos ou redes neurais se dá em sua 
maior parte por associação: uma rede é 
ativada por outra e assim sucessivamente. 
Quanto mais frequentemente isso acontece, 
mais estáveis e fortes se tornam as conexões 
sinápticas e mais fáceis é a recuperação 
da memória. Isso se dá por repetição da 
informação ou, de forma mais eficaz, pela 
associação do novo dado com conhecimentos 
já desenvolvidos. “Podemos simplesmente 
decorar uma nova informação, mas o registro 
se tornará mais forte se procurarmos criar 
ativamente vínculos e relações daquele 
conteúdo com o que já está armazenado em 
nosso arquivo de conhecimentos (CRUZ, 2016).

 
A memória, para Vygotsky: Uma criança 

pequena constrói memórias por imagens, 
associando uma a outra. No decorrer do 
desenvolvimento, ela passa a fazer essa relação 
conceitualmente, pela influência e pelo domínio 
da linguagem - o componente cultural mais 
importante. Com isso, passa de uma memória 
mais apoiada nos sentidos para outra mais 
escorada na linguagem. Portanto, a memória 
relacionada às aprendizagens escolares é 
uma função psicológica que vai se definindo 
durante o desenvolvimento (CRUZ, 2016).

 
A memória, para Ausubel :Aprendemos com 

base no que já sabemos. Essa premissa é 
central na Teoria da Aprendizagem Significativa, 
de Ausubel. É preciso diferenciar memória 
de aprendizagem significativa. A primeira é 
a capacidade de lembrar algo. Já a segunda 

envolve usar o saber prévio em novas situações 
- um processo pessoal e intencional de 
construção de significados com base na relação 
com o meio (social e físico), (CRUZ, 2016).

 
A memória, para Wallon: O pressuposto da 

psicogenética walloniana é que somos seres 
integrados: afetividade, cognição e movimento. 
Portanto, informações e acontecimentos que 
nos afetam e fazem sentido para nós ficam 
retidos na memória com mais facilidade. 
Como a construção de sentido passa 
pela afetividade, é difícil reter algo novo 
quando ele não nos afeta  (CRUZ, 2016).

 
Implicações na Educação
 
Aprender não é só memorizar informações. 

É preciso saber relacioná-las, ressignificá-
las e refletir sobre elas. É tarefa do professor, 
então, apresentar bons pontos de ancoragem, 
para que os conteúdos sejam aprendidos 
e fiquem na memória, e dar condições 
para que o aluno construa sentido sobre 
o que está vendo em sala  (CRUZ, 2016).

 
COMO AS NEUROCIÊNCIAS 
PODEM CONTRIBUIR PARA 
MELHORAR O PROCESSO ENSINO E 
APRENDIZAGEM? 
 
O conhecimento sobre funcionamento 

do encéfalo pode contribuir para beneficiar 
o processo ensino e aprendizagem? As 
neurociências descrevem a estrutura e 
funcionamento do sistema nervoso, enquanto 
a educação cria condições que promovem 
o desenvolvimento de competências. Os 
professores atuam como agentes nas mudanças 
cerebrais que levam à aprendizagem (Coch 
e Ansari, 2009). As estratégias pedagógicas 
utilizadas por professores durante o processo 
ensino-aprendizagem são estímulos que 
produzem a reorganização do sistema 
nervoso em desenvolvimento, resultando 
em mudanças comportamentais (Guerra, 
2011). As sinapses ou conexões entre os 
neurônios se modificam durante o processo 
de aprendizagem, quando há evocação da 
memória, quando adquirimos novas habilidades.
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Ao analisar os neurônios após um 
processo de aprendizagem, podem-se 
observar várias modificações estruturais 
que ocorreram, tais como o brotamento 
de espículas dendrítica, brotamento axonal 
colateral e desmascaramento de sinapses 
silentes. A neuroplasticidade possibilita a 
reorganização da estrutura do encéfalo e 
constitui a fundamentação neurocientíficas do 
processo de aprendizagem. As estratégias 
pedagógicas devem utilizar recursos que 
sejam multissensoriais, para ativação de 
múltiplas redes neurais que estabelecerão 
associação entre si. Se as informações/
experiências forem repetidas, a atividade 
mais frequente dos neurônios relacionados 
a elas, resultará em neuroplasticidade e 
produzirá sinapses mais consolidadas. 

Dessa forma, é verdadeiro que crianças 
pouco ou não estimuladas durante a 
infância podem apresentar dificuldade de 
aprendizagem. Nestes casos ao encéfalo 
delas não foi dada a oportunidade de se 
desenvolver plenamente, alcançando toda 
a sua potencialidade. Estas crianças, para 
alcançar os objetivos de desenvolvimento e 
competência, precisarão de estímulos bem 
direcionados e de estratégias alternativas de 
aprendizagem para poderem ter chances de 
desenvolver as habilidades não desenvolvidas 
(Guerra, 2011). Segundo Bear, 2008:

 
O desenvolvimento atual das Neurociências 

é verdadeiramente fascinante e gera grandes 
esperanças de que, em breve, tenhamos 
novos tratamentos para uma grande gama 
de distúrbios do sistema nervoso, que 
debilitam e incapacitam milhões de pessoas 
todos os anos. [...] Apesar dos progressos 
durante a última década e os séculos que a 
precederam, ainda existe um longo caminho a 
percorrer antes que possamos compreender 
completamente como o encéfalo realiza suas 
impressionantes façanhas. Entretanto, essa 
é a graça em ser um neurocientista: nossa 
ignorância acerca da função cerebral é tão 
vasta que descobertas excitantes nos esperam 
a qualquer momento (BEAR, 2008, p. 21). 

 

Aprender, entretanto, não depende só 
dos neurônios em suas redes neurais, 
das células da glia e do cérebro com 
seus lobos, mas, sim também, do estado 
de saúde em que a pessoa se encontra. 
Simplificadamente existem cinco fatores 
que contribuem para um encéfalo saudável:

 
(1) a prática regular de exercícios físicos 

que sejam prazerosos a quem os realiza. 
Estes exercícios podem ser caminhadas, 
dança, natação, musculação, etc...;

 
(2) alimentação balanceada, 

incluindo proteínas, carboidratos, 
gorduras, sais minerais e vitaminas; 

(3) sono tranquilo, regular e satisfatório; 

(4) bom humor e otimismo ao se viver;
 
(5) manter a mente em funcionamento, 

aprendendo algo novo a cada dia. 
 
É imprescindível que educadores conheçam 

as estruturas cerebrais como interfaces da 
aprendizagem e que seja sempre um campo 
a ser explorado. Os professores conhecedores 
dessa realidade transformam a informação em 
conhecimento e o conhecimento em experiência. 
Sabe-se que a experiência é registrada de 
maneira privilegiada nos solos da memória, 
capazes de transformar a personalidade. Por 
isso, é fundamental envolver as informações 
que transmitem para a experiência de vida. 
A neurociência por si só não introduz novas 
estratégias educacionais. Ela fornece razões 
importantes e concretas, demonstrando porque 
algumas abordagens são mais eficientes do 
que outras. Explorar as bases da aprendizagem 
a partir da Neurociência poderá contribuir de 
forma satisfatória para responder algumas 
questões, tais como: Garantir o sucesso de um 
currículo compatível com o desenvolvimento 
cerebral; Converter o conhecimento obtido 
em pesquisas e métodos instrucionais efetivos 
com cenários reais; Melhorar a instrução nas 
disciplinas; Impacto de novas tecnologias no 
desempenho escolar (BEAR, 2008, p. 21).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O educador é o profissional que maior impacto pode causar no sistema atual da educação e 
do qual muito se espera. Existem inúmeras formas de se abordar um mesmo problema. Trata-se 
de uma questão de elaborar a proposta de maneira criativa e inovadora. Entretanto, uma vez que 
a educação é um fenômeno cíclico que tem impacto direto sobre a qualidade de vida de uma 
sociedade, há que se definir um ponto chave de introdução de mudanças. A ideia que aqui se 
defende é a de que se deve tratar a situação atual da educação como um problema estrutural. 

 
Para isso, a educação deve ser pensada como uma ciência cognitiva e, portanto, o entendimen-

to de funções básicas do sistema nervoso compondo a formação de professores seria de suma 
importância. Muito embora os aspectos sociais e antropológicos da educação não devam ser 
esquecidos, por meio de uma formação que aborde de maneira multidisciplinar o conhecimento 
neurocientíficas e a educação, esses profissionais poderão utilizar-se das características bioló-
gicas de seus alunos a favor da metodologia educacional que escolherem. É importante que se 
leve em conta que tais adaptações no sistema educacional teriam impacto direto na economia 
de toda uma região. Afinal, um desempenho econômico de qualidade é reflexo de um sistema 
educacional eficiente e de qualidade, sendo tudo isso revertido em aumento da equidade social.

 
Temos que ter base neurocientífica para que possamos inferir nos estados mentais e nas in-

tenções das outras pessoas. Em especial, inferir o que a outra pessoa acredita ser correto, estar 
ocorrendo ou o que deverá estar pensando em fazer. Segundo Bear (2008) ainda temos muito 
pouco conhecimento neurocientífico, mas a base de tudo é essa busca, esse entendimento, 
esse comprometimento com a melhora de outros, A educação, por meio do processo ensino e 
aprendizagem, têm como objetivo o grande desenvolvimento pessoal, adequando o aprendiz ao 
meio no qual ele está inserido. Educar é proporcionar oportunidades e orientação para a aquisi-
ção de novos comportamentos. 
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RESUMO: O presente artigo trata da gestão escolar como um objeto de reflexão e problemati-
zação sobre a forma de organização da escola, vislumbrando a construção de espaços de demo-
cracia e cidadania, problematizando e destacando a necessidade e a importância do Conselho 
Escolar para a garantia de uma gestão democrática na escola. O estudo foi realizado a partir 
de uma pesquisa bibliográfica e buscou-se compreender as responsabilidades e funções dos 
Conselhos Escolares bem como as responsabilidades dos gestores escolares, para caminhar 
em direção à democratização do saber e da tomada de decisões, a efetivação da qualidade 
do processo de ensino e aprendizagem e a consolidação da gestão democrática participativa.

Palavras-chaves: Gestão Escolar; Organização Escolar; Gestão Democrática;   Participativa; 
Conselho Escolar; Cidadania.

CONSELHOS ESCOLARES NA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



441

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

INTRODUÇÃO

Neste trabalho será abordado o tema da gestão democrática participativa e a atuação 
dos Conselhos Escolares para a garantia da democracia e cidadania nas escolas. 
Compreende-se que a temática é de grande relevância para a ampliação de espaços 

de participação política nos espaços públicos, mais especificamente, nas escolas públicas. 
 
A pesquisa tem como base uma investigação bibliográfica e para a discussão investiu-se em 

(I) definir a gestão democrática participativa (II) descrever a concepção de Conselhos Escolares 
e sua atuação e (III) analisar a importância dessa gestão democrática e dos Conselhos Esco-
lares para a promoção da cidadania e de melhorias no processo de ensino e aprendizagem.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA 
PARTICIPATIVA

Conceitua-se neste artigo a gestão escolar 
como ato de planejar, conceber, conduzir 
e executar ações e práticas envolvendo as 
diversas dimensões do trabalho escolar: 
administrativa, pedagógica, financeira, social, 
política e humana. Assim, a gestão escolar 
não está apenas no trabalho burocrático 
institucional, mas em todas as atividades 
realizadas na escola:

Gestão seria um processo horizontal em que 
os envolvidos no processo comprovam sua 
existência desde a elaboração dos projetos até 
a consecução de seus objetivos, não sendo 
meros espectadores, mas atores na construção 
e constituição de algo, em nosso caso da 
escola (CASTRO et al, 2012, p. 26).

 Ainda definindo o conceito de gestão escolar, 
Ferreira a gestão afirma ser um processo de 
condução da vida escolar.

Gestão é administração de decisão, é a 
organização, é direção. Relaciona-se com a 
atividade de impulsionar uma organização 
atingir seus objetivos, cumprir sua função, 
desempenhar seu papel. Constitui-se de 
princípios e práticas decorrentes que afirmam 
ou reafirmam os princípios que a geram. Esses 
princípios, entretanto, não são intrínsecos 
à gestão como a concebia a administração 
clássica, mas são princípios sociais, visto que 
a gestão da educação se destina à promoção 
humana (FERREIRA, 2003, p. 306).

Compreende-se então no presente trabalho 
que a gestão escolar envolve os processos de 
organização, de tomada de decisões e não são 
ações meramente administrativas. 

Nessa perspectiva a gestão apresenta cunho 
democrático e participativo e os gestores têm 
um papel muito importante na condução de 
todo o trabalho, segundo Lück (2009, p.22): 

Os gestores escolares, constituídos em 
uma equipe de gestão, são os profissionais 
responsáveis pela organização e orientação 
administrativa e pedagógica da escola, da qual 
resulta a formação da cultura e ambiente escolar, 
que devem ser mobilizadores e estimuladores 
do desenvolvimento, da construção do 
conhecimento e da aprendizagem orientada 
para a cidadania competente. Para tanto, 
cabe-lhes promover a abertura da escola e de 
seus profissionais para os bens culturais da 
sociedade e para sua comunidade. Sobretudo 
devem zelar pela constituição de uma cultura 
escolar proativa e empreendedora capaz 
de assumir com autonomia a resolução 
e o encaminhamento adequado de suas 
problemáticas cotidianas, utilizando-as 
como circunstâncias de desenvolvimento e 
aprendizagem profissional (LÜCK,  2009, P.22).

Quando se fala em gestão democrática é 
preciso compreender que a mesma é constituída 
por um processo. A gestão democrática se 
dá através do constante trabalho coletivo e 
nas relações administrativas escolares que 
acontecem no dia a dia das escolas. 

É imprescindível que uma gestão participativa 
e democrática tenha o respeito às diferenças e 
aos múltiplos olhares e múltiplas compreensões 
sobre os andamentos, atividades, e as mais 
diversas ações que acontecem na escola. 
Assim, a gestão pode ser de fato democrática 
e participativa, considerando as mais diversas 
opiniões e necessidades.

A gestão democrática está garantida e é 
assegurada em lei pela Constituição Federal 
(1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDBN (1996) favorecendo 
a interação, participação e integração de toda a 
comunidade através do envolvimento de todos 
nas decisões administrativas e pedagógicas das 
instituições escolares. No décimo quarto artigo 
da LDBN está definido a gestão democrática:



443

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

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 público. (BRASIL, 
1996, p. 12);

Art. 56. As instituições públicas de educação 
superior obedecerão ao princípio da gestão 
democrática, assegurada à existência de órgãos 
colegiados deliberativos, de que participarão 
os segmentos da comunidade institucional, 
local e regional. (BRASIL, 1996, p. 25). 

E na Constituição Federal os princípios para o 
ensino educacional brasileiro são destacados: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios:

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 da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas;

VI -  gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei;

VII -  garantia de padrão de qualidade;

VIII -  piso salarial profissional nacional para 
os profissionais da educação escolar pública, 
nos termos de lei federal (BRASIL, 1988).

Entende-se que o conceito de gestão 
democrática está relacionado à participação 
de todos os indivíduos da comunidade escolar 
no processo de organização da escola e nas 
tomadas de decisões. A gestão democrática 
participativa tem como o principal objetivo 
contribuir com a democratização das decisões 
e com a implementação de situações favoráveis 
ao processo de ensino e aprendizagem.

Para Libâneo a gestão tem “caráter intencional 
de suas ações e as interações sociais que 
estabelecem entre si e com o contexto sócio-
político, nas formas democráticas de tomada 
de decisões” (LIB NEO, 2007, p. 324). Ainda 
de acordo com esse autor, a participação 
da comunidade escolar colabora para o 
conhecimento, a verificação e avaliação dos 
serviços ofertados de forma a intervir na 
organização escolar e aprimorar a qualidade 
de ensino (LIB NEO, 2001).

Essa visão da gestão escolar democrática 
apresenta uma função fundamental porque 
reflete conceitos da sociedade e posições 
políticas de forma a influenciar diretamente as 
ações educativas nas instituições escolares. 
Libâneo (2001) define  a flexibilidade, a 
responsabilidade, a autonomia, a participação 
e o planejamento coletivo como principais 
eixos de trabalho na organização escolar. 
Cabe à comunidade escolar como um todo, 
buscar uma transformação social a partir dos 
paradigmas sociais postos: 



444

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

A administração da educação, vista como 
um contíguo de decisões de interesse da vida 
escolar, precisa de uma nova aparência quanto 
a sua estruturação, no sentido de não se voltar 
para processos centralizadores, fragmentados, 
burocráticos que acabam por corroborar com o 
controle do capitalismo, e se abrir para decisões 
ancoradas na articulação dos interesses e das 
percepções dos vários segmentos sociais 
(SARMENTO; ALVES, 2016, p.288).

Segundo Luck (1998) o conceito de gestão 
já presume a noção de participação, ou 
seja, o trabalho coletivo de análise e reflexão 
da situação escolar gera ações e atitudes 
a serem tomadas em grupo, havendo um 
encaminhamento conjunto. Destaca que: 

A participação constitui uma forma significativa 
de, ao promover maior aproximação entre os 
membros da escola, reduzir desigualdades 
entre eles. Portanto, a participação está centrada 
na busca de formas mais democráticas de 
promover a gestão de uma unidade social. As 
oportunidades de participação se justificam e 
se explicam, em decorrência, como uma íntima 
interação entre direitos e deveres, marcados 
pela responsabilidade social e valores 
compartilhados e o esforço conjunto para a 
realização de objetivos educacionais (LÜCK, 
2009, p. 71).

Dessa maneira, compreende-se que a gestão 
democrática participativa é uma necessidade 
das instituições escolares na atualidade sendo 
função de todos, funcionários, professores, 
gestores, legisladores, alunos e familiares, 
buscarem melhores parâmetros de execução 
do trabalho administrativo-pedagógico. Para 
tanto, o diálogo e a colaboração entre os 
sujeitos envolvidos no processo educativo 
das instituições escolares é imprescindível 
para a garantia da democratização das ações 
e práticas possibilitando intervenções reais e 
transformadoras.

OS CONSELHOS ESCOLARES

Historicamente desde a origem das 
sociedades, os povos se organizam em 
conselhos, como formas populares de 
organização e deliberação de assuntos 
pertinentes àquele grupo.

No Brasil, a concepção de conselho esteve 
mais ligada ao poder, sendo o conselho um 
mecanismo representativo do poder político, 
desconsiderando os modelos de conselhos 
populares existentes em outros lugares do 
mundo tidos como representativos da luta 
popular das classes mais pobres e classes 
trabalhadoras. 

A partir de movimentos de luta, a visão dos 
conselhos se modifica na década de 1980 no 
Brasil, 

No contexto da redemocratização do país, na 
década de 1980, os movimentos associativos 
populares passaram a reclamar a participação 
na gestão pública. O desejo da participação 
comunitária se inseriu nos debates da 
Constituinte, que geraram, posteriormente, a 
institucionalização dos conselhos gestores de 
políticas públicas no Brasil. Esses conselhos 
têm um caráter nitidamente de ação política 
aliam o saber letrado com o saber popular, por 
meio da representação das categorias sociais 
de base. São muitas as formas de organização 
e as funções atribuídas a esses conselhos, 
mas sua origem radica sempre no desejo de 
participação na formulação e na gestão das 
políticas públicas (BRASIL, 2004, p.19).

Segundo Dourado, a gestão democrática é 
feita através de mecanismos que contribuam 
para o fortalecimento da transparência, 
da participação e do envolvimento com a 
comunidade escolar:
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A gestão democrática é entendida como 
processo de aprendizado e de luta política 
que não se circunscreve aos limites da prática 
educativa mas vislumbra, nas especificidades 
dessa prática social e de sua relativa autonomia, 
a possibilidade de criação de canais de 
efetiva participação e de aprendizado do 
“jogo” democrático e consequentemente, do 
repensar das estruturas de poder autoritário 
que permeiam as relações sociais e, no seio 
dessas, as práticas educativas (DOURADO, 
2011, p. 95-96).

Os conselhos escolares são órgãos colegiados 
que debatem, discutem, acompanham e 
deliberam sobre diversas questões e situações 
do âmbito político-pedagógico, administrativo 
e financeiro das escolas. Devem ser formados 
por representantes da comunidade escolar, 
pais, professores, funcionários etc.

O Conselho tem a responsabilidade de 
zelar pela manutenção e fortalecer a gestão 
democrática participativa, tendo um papel 
extremamente fundamental na democratização 
da educação e do acesso e participação aos 
espaços públicos. As ações e deliberações 
dos conselhos escolares devem legitimar as 
decisões tomadas e conferem transparência às 
ações cotidianas da escola.

No Plano Nacional de Educação (PNE), os 
Conselhos são citados na meta 19, que é 
subdividida nas seguintes estratégias: 

19.1) priorizar o repasse de transferências 
voluntárias da União na área da educação 
para os entes federados que tenham aprovado 
legislação específica que regulamente 
a matéria na área de sua abrangência, 
respeitando-se a legislação nacional, e que 
considere, conjuntamente, para a nomeação 
dos diretores e diretoras de escola, critérios 
técnicos de mérito e desempenho, bem como 
a participação da comunidade escolar;

19.2) ampliar os programas de apoio e 
formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e controle social 
do FUNDEB, dos conselhos de alimentação 
escolar, dos conselhos regionais e de outros 
e aos (às) representantes educacionais em 
demais conselhos de acompanhamento 
de políticas públicas, garantindo a esses 
colegiados recursos financeiros, espaço físico 
adequado, equipamentos e meios de transporte 
para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções;

19.3) incentivar os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 
Permanentes de Educação, com o intuito 
de coordenar as conferências municipais, 
estaduais e distritais bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PNE e 
dos seus planos de educação;

19.4) estimular, em todas as redes de educação 
básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, 
assegurando-se-lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento 
nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por 
meio das respectivas representações;

19.5) estimular a constituição e o 
fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na 
gestão escolar e educacional, inclusive por meio 
de programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento 
autônomo;

19.6) estimular a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus 
familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos 
de gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares;
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19.7) favorecer processos de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino;

19.8) desenvolver programas de formação 
de diretores e gestores escolares, bem como 
aplicar prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para 
o provimento dos cargos, cujos resultados 
possam ser utilizados por adesão (BRASIL, 
2014).

Os conselhos escolares são frutos da luta 
popular e do desejo em participar ativamente 
da tomada de decisões dos espaços públicos. 
É um mecanismo que garante a participação da 
sociedade e da comunidade na escola, e está 
assegurada na Constituição Federal (1988) 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996) sendo uma ferramenta para a 
democratização da gestão pública. Uma das 
formas de participação democrática são os 
Conselhos Escolares, porém sabe-se que a 
mera existência dos mesmos não é garantia 
para a efetivação de uma gestão de fato 
democrática nas escolas: 

A função do Conselho Escolar está atrelada ao 
zelo pela manutenção da escola e à participação 
da gestão administrativa, pedagógica e 
financeira, coletivamente, contribuindo assim 
com as ações dos dirigentes escolares, em 
busca de assegurar a qualidade de ensino. 
Entre as atividades dos conselheiros estão, por 
exemplo, definir e fiscalizar a aplicação dos 
recursos destinados à escola e discutir o projeto 
pedagógico com a direção e os professores 
(SANTOS e NASCIMENTO, 2014, p. 5).

Os conselhos de escola tem função de 
extrema importância pois expressam as 
vontades e desejos da sociedade em relação à 
educação, além de avaliarem e refletirem sobre 
os serviços oferecidos e as políticas públicas 
educacionais vigentes:

Os conselhos possuem diferentes funções, 
dentre as quais pode-se destacar: função 
deliberativa – a lei atribui ao conselho função 
específica para decidir sobre determinadas 
questões; consultiva – possui caráter de 
assessoramento, exercido por meio de 
pareceres , aprovados pelo colegiado e 
encaminhados ao governo ou a sociedade; 
fiscal – tem a função de fiscalizar o cumprimento 
de normas e a legalidade ou legitimidade de 
ações, aprová-las ou determinar providências 
de alterações; mobilizadora – ação efetiva 
de mediação entre o governo e a sociedade. 
Essas funções do Conselho de Educação lhe 
dão amplo poder de transformar a educação 
do país e também o compromisso constante de 
buscar melhorias que visem atingir a qualidade 
do ensino brasileiro (DRESCHER, 2014, p. 17).

Neste cenário os conselhos escolares 
representam um espaço de debate, participação 
popular, luta e busca de melhorias nas práticas 
educacionais do ensino público brasileiro.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS 
ESCOLARES

A busca e a luta por participação e 
envolvimento nas decisões nos diversos 
âmbitos da sociedade não é de hoje. 
Contra o autoritarismo e o corporativismo os 
movimentos sociais, nas décadas de 1970 
e 1980, lutam e reivindicam por espaços de 
participação ativa nas tomadas de decisões e 
no controle das políticas públicas, constituindo-
se os conselhos em diversas áreas (educação, 
saúde, assistência social etc.) e conquistando 
abertura e espaços de articulação entre o 
governo e a sociedade. 

Os conselhos escolares são órgãos 
representativos da comunidade escolar e 
contribuem para a construção da democracia, 
da cidadania, e o fortalecimento de uma 
educação significativa e de qualidade, 
valorizando os saberes e a cultural local. É um 
espaço de análise, de reflexão, de discussão e 
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de construção da escola e das práticas sociais 
e pedagógicas que ali acontecem diariamente: 

O Conselho será um instrumento de tradução 
dos anseios da comunidade e não uma 
estratégia de legitimação da voz da direção. 
Por isso é fundamental que esse colegiado 
congregue em si a síntese do significado social 
da escola, para que possa, de fato, constituir-
se a voz da pluralidade dos que pertencem à 
unidade escolar (DUTRA, 2012, p.67).

Sabe-se que a gestão democrática está 
garantida em lei, que os conselhos escolares 
existem e fortalecem os espaços de luta e 
decisão coletiva, porém ainda muito precisa 
ser feito para a efetivação da participação 
de todos, não só nas escolas, mas nos mais 
diversos espaços públicos que atingem a vida 
de todos.

Para a democratização do ensino público 
fala-se muito em garantia de acesso a todos, 
porém para uma real democratização é preciso 
garantir além de acesso, a permanência com 
qualidade nos espaços educacionais. Essa 
tão sonhada democratização se relaciona 
com uma participação da sociedade, sendo 
compromisso de todos:

O ensino democrático não é só aquele que 
permite o acesso de todos os que o procuram, 
mas também, oferece a qualidade que não 
pode ser privilégio de minorias econômicas 
e sociais. O ensino democrático é 
aquele que, sendo estatal, não está 
subordinado ao mandonismo de castas 
burocráticas, nem sujeito às oscilações 
dos administradores do momento [..]. 
O ensino democrático é também, 
aquele cuja gestão é exercida pelos 
interessados, seja indiretamente, 
pela intermediação do estado (que 
precisamos fazer democrático), 
seja diretamente pelo princípio da 
representação e da administração 
colegiada (CUNHA, 1987 apud SILVA, 
2009, p. 102).

Para tanto pensa-se nessa pesquisa a 
democratização como a garantia ao acesso a 
uma educação de qualidade, transformadora 
que contribua efetivamente para a construção 
de uma sociedade participativa e cidadã nos 
mais diversos espaços públicos. “A escola 
democrática pressupõe que todos tenham seus 
anseios minimamente supridos ou acolhidos; 
que todos sejam considerados sujeitos de 
direitos, isto é, cidadãos; que todos se sintam 
parte e que façam parte da escola” (PAIXÃO E 
GUIMARÃES-IOSIF, 2014, p. 5).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A democracia é um processo que sem dúvida envolve os cidadãos na tomada de decisões, 
porém a gestão democrática, mesmo com todos os avanços, ainda é um grande desafio. Refle-
xões como estas realizadas neste trabalho tem grande importância para melhorar e aprimorar 
a organização das escolas nos seus diversos campos e contextos sociais. Este trabalho teve 
como objetivo propor a ampliação a discussão desse debate para a superação das práticas de 
organização centralizadoras.

Ao pensar em gestão democrática e participativa na escola, a democracia está se tornando 
parte de um processo que não mudará do dia para a noite. Muitas escolas, infelizmente, ainda 
não se organizam a partir dessa perspectiva, mesmo sendo uma forma de administração garan-
tida em leis e programas que regem a educação. 

A partir das lutas e das organizações da comunidade, os Conselhos Escolares tomam força e 
podem garantir uma democratização nas escolas, de forma a fortalecer a transparência nas to-
madas de decisões e garantir a participação de toda a comunidade escolar nas decisões admi-
nistrativo-pedagógicas,  que são de vital importância para o sucesso e o bom desenvolvimento 
das escolas. 

Para tanto, sabe-se que apesar de garantida em lei, uma gestão democrática participativa de 
fato ainda está distante de grande parte das instituições públicas escolares e são inúmeras as 
dificuldades. Cabe à equipe gestora promover e integrar todos os sujeitos envolvidos, para que 
de maneira conjunta busquem alcançar as necessidades reais de cada unidade escolar.

A participação da comunidade escolar pode se dar, com grande envolvimento e poder, por 
meio dos conselhos, contribuindo e fazendo parte da construção de um projeto político pedagó-
gico eficaz, envolvendo os vários segmentos do processo educacional com o fim de garantir a 
qualidade da educação.

Por fim, reafirma-se que os conselhos escolares atuantes desenvolvem e colaboram para a 
construção de uma cultura escolar democrática e participativa. Esses espaços de decisões po-
pulares estimulam e desencadeiam diretamente em melhores práticas nos processos de ensino 
e aprendizagem. Os conselhos desenvolvem, realizam e acompanham estratégias, atitudes e 
ações que influenciam o cotidiano escolar, enfrentando os desafios e os problemas reais de 
determino grupo.
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RESUMO: Com base na contestação sobre o sistema de cotas para negros no ensino supe-
rior, o presente artigo tem por objetivo discutir a proposta de estabelecimento de cotas ra-
ciais no ensino superior e como a instituição de ensino através de seus gestores realizam 
um acompanhamento pedagógico desses alunos que ingressaram por meio dessa política 
de inclusão. Para tanto, recorreu-se à análise de diversos artigos e matérias publicadas pela 
imprensa escrita, por caracterizar como pesquisa bibliográfica. Enfim, concluiu-se que as 
discussões que direcionaram sobre o sistema de cotas apresentam uma fase de reflexões 
mais explícitas sobre as questões raciais, o que favorece a transformação do afrodescen-
dente no sentido de atuar de forma crítica e emancipatória na conquista de seus direitos.

Palavras-chaves: Sistema de Cotas; Identidade; Ações Afirmativas; Gestores Escolares.

O PAPEL DO GESTOR NO AMBIENTE DE 
POLÍTICAS DE COTA
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INTRODUÇÃO

Para Durham (2003) políticas de cotas é uma ação afirmativa que não pode ser baseada 
apenas na cor das pessoas, mas também nos aspectos sociais e biológicos. O presente 
estudo representa uma análise reflexiva sobre a ação afirmativa de cotas raciais e a relação 

da ação do gestor escolar com os alunos que foram egressos através dessa política de inclusão. 

O objetivo principal deste estudo é discutir a proposta de estabelecimento de co-
tas raciais no ensino superior e como a instituição de ensino por meio de seus ges-
tores realizam um acompanhamento desses alunos que ingressaram através dessa 
política de inclusão. Também se pretende fazer uma reflexão se ocorreram mudanças signi-
ficativas na ação do gestor escolar em suas atribuições diárias em relação a esses alunos.

O tema proposto é relevante porque oferece uma reflexão sobre a ação afirmativa de cotas 
raciais e a relação do gestor com os alunos egressos através dessa política de inclusão. O as-
sunto procura abordar como o gestor de um curso superior atua com os alunos ingressantes 
através das cotas raciais. Existe um acompanhamento diferenciado? O próprio aluno precisa 
“correr” através da recuperação da defasagem curricular que houve em sua vida acadêmica?



453

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

A UNIVERSIDADE BRASILEIRA ESTÁ 
PARA TODOS?

Atualmente para ingressar em um curso 
superior, os jovens se deparam com um grande 
desafio quando o assunto é universidades 
públicas, pois a seleção de candidatos se dá 
em um processo predominantemente elitista 
e o acesso a essas universidades acontecem 
de forma limitada quando os estudantes são 
provenientes de escolas da rede pública.

Para Vasconcelos e Lima (2004) a qualidade 
apresentada no ensino médio nas escolas 
públicas brasileiras apresenta-se comprometida, 
devido aos diversos obstáculos.   Entre eles, 
vale ressaltar a precariedade na infraestrutura 
e no material de apoio didático, a inexistência 
da segurança nas escolas, a falta de motivação 
de professores e alunos, falta de plano de 
carreira para professores, salários defasados 
e a desatualização docente diante das novas 
metodologias e tecnologias de ensino. Para 
os mesmos autores diversos problemas 
podem reduzir a “competitividade” do discente 
vindo da escola pública em comparação 
a um educando de escola particular.

Segundo Castro (2001) o ensino primário 
e secundário está frágil e as consequências 
aparecerão no ensino superior quando 
poucos terão a chance de ingressar. Para 
o autor a culpa não é do ensino superior. “ 
Ele apenas herda a iniquidade dos níveis 
mais baixos de educação” . (p.120)

Para garantir a cidadania plena é necessário 
que a igualdade de acesso à educação seja 
para todos os níveis. É imprescindível que 
corrijam as desigualdades que os alunos 
da escola pública tiveram no decorrer 
de sua vida acadêmica e que tenha 
condições suficientes para acessar o 
ensino universitário no país. Ainda é 
evidente o elevado grau de elitismo da 
universidade brasileira, o que acaba 
em afastar das grandes questões 
sociais. Para Vasconcelos e Lima 

(2004) grupos que representam a “minorias” 
como negros, índios, deficientes físicos e alunos 
de escolas públicas, têm sido absurdamente 
sub-representações no ensino superior.

Para Bellini e Ruiz (2001, p. 154-155) 
é necessário haver uma preocupação 
na escola pública quando o assunto é o 
ensino superior, por causa das crescentes 
exigências de formação para obtenção de 
um emprego, para que haja a diminuição 
da marginalização e a exclusão social:

A função da escola é formar o cidadão 
atuante, crítico, através da transmissão/ 
apropriação do conhecimento, numa relação 
dialética que envolve professor e aluno. Se 
a escola fizer isso com qualidade, 
pode estar ajudando os 
jovens a ter um bom  
 
 
 
 
 
 
 
 



454

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

desempenho como cidadãos. Acreditamos 
que o direito e a chance de acesso ao ensino 
superior fazem parte dessa formação e, se há 
algum instrumento para selecionar, seja ele qual 
for, tem que ser levado em conta pela escola 
pública [...] (BELLINI E RUIZ, 2001, p. 154 -155).

Visto estes acontecimentos, medidas 
implantadas pelo governo federal ajudam a 
diminuir o distanciamento entre populações 
historicamente marginalizadas e o acesso ao 
ensino superior tem sido implantado. Dentre 
elas, destaca as políticas de ação afirmativa.

O QUE SÃO POLÍTICAS DE AÇÃO 
AFIRMATIVA?

Para Olivien (2007 p. 30) O termo Ação 
Afirmativa refere-se a um conjunto de políticas 
públicas para proteger minorias e grupos 
que, em uma determinada sociedade, tenham 
sido discriminados no passado. Essas ações 
políticas visam remover barreiras implícitas 
e explícitas que impeçam os acessos de 
certos grupos ao mercado de trabalho. 
Em outras palavras, as ações afirmativas 
incentivam as organizações a agir para que 
possam favorecer pessoas de classes e 
segmentos sociais discriminados a terem 
oportunidade de galgar postos de comando 
em nossa sociedade. Para o mesmo autor:

[...] visa-se, por um período provisório, a 
criação de incentivos aos grupos minoritários, 
que busquem o equilíbrio entre os percentuais 
de cada minoria na população em geral e 
os percentuais dessas mesmas minorias 
na composição dos grupos de poder 
nas diversas instituições que fazem parte 
da sociedade (OLIVIEN,  2007,  P. 30).

Para Bernardino (2002), ações afirmativas são 
compreendidas como políticas públicas que 
têm com propósito em corrigir as desigualdades 
sociais e econômicas decorrentes de 
discriminação, atual ou histórica, sofrida por 
determinados grupos de pessoas, como no 
caso dos afrodescendentes. Trata-se de táticas 

que buscam conferir vantagens competitivas 
para os membros de grupos submetidos a 
situações de desvantagem e de inferioridade, 
visando à reversão dessas situações. Assim, 
“as políticas de ação afirmativa buscam, por 
meio de um tratamento temporariamente 
diferenciado, promover a equidade entre 
grupos que compõem a sociedade” (p. 257).

O termo, Ação Afirmativa, originou-se nos 
Estados Unidos, na década de 1960, quando a 
sociedade americana exigia critérios mais justos 
na reestruturação dos Estados de direito (CÉSAR, 
2003). Seu público-alvo variou de acordo com 
as situações e abrangeu, entre outros, minorias 
étnicas, pessoas deficientes e mulheres.

Antes de trazer essas discussões para o 
Brasil, é importante ressaltar que políticas 
semelhantes têm sido colocadas em práticas 
em diversos países. É o caso da Índia que 
estabelece cotas para membros de castas 
catalogadas” e, mais tarde, também de “tribos 
catalogadas”, além de medidas especiais 
para portadores de deficiência. Na Malásia 
criaria um sistema destinado a estimular, via 
cotas, a participação da etnia bumiputra – os 
malaios propriamente ditos – numa economia 
dominada por chineses e indianos. No Líbano, 
o sistema de cotas está para as diferentes 
seitas religiosas na população.  Mais perto de 
nós, a Colômbia tem cadeiras no parlamento 
reservadas para afros colombianos, enquanto 
no Peru são os indígenas o objeto de 
políticas particulares (SANTOS, 2005 p. 123).

Parecido com o movimento dos Estados 
Unidos, o Brasil com a redemocratização 
alguns movimentos sociais exigiram 
uma postura mais participativa do Poder 
Público diante de algumas questões como 
raça, gênero, etnia e adoção de medidas 
próprias para sua solução, como as ações 
afirmativas (VASCONCELOS e SILVA, 2005).
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A primeira nota encontrada na discussão 
em torno do assunto data de 1968, quando o 
Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior 
do Trabalho discutiu uma proposta de lei que 
obrigasse as empresas privadas a manter uma 
percentagem mínima de empregados de cor 
(20%, 15% ou 10%, de acordo com o ramo de 
atividade e a demanda), como única solução 
para o problema da discriminação racial no 
mercado de trabalho (SANTOS, 1999, p.222). 
Entretanto, tal lei não chega a ser elaborada.

Em 1988 é promulgada a Constituição, 
que em seu texto expressa a proteção ao 
mercado de trabalho da mulher, como parte 
dos direitos sociais, e a reserva percentual de 
cargos e empregos públicos para deficientes.

Na década de 90 é registrada a primeira 
política de cotas adotada. Através da 
legislação eleitoral, foi estabelecida uma 
cota mínima de 30% de mulheres para as 
candidaturas de todos os partidos políticos.

No dia 13 de maio de 1996, é lançado o 
Programa Nacional dos Direitos Humanos. 
PNDH, pela recém-criada Secretaria de Direitos 
Humanos, que estabelece como objetivo, 
dentre outras coisas, desenvolver ações 
afirmativas para o acesso dos negros aos 
cursos profissionalizantes, à universidade e às 
áreas de tecnologia de ponta., formular políticas 
compensatórias que promovam social e 
economicamente a comunidade negra. e apoiar 
as ações da iniciativa privada que realizem 
discriminação positiva (BRASIL, 1996, p.30).

Somente a partir de 2001 foram aprovadas 
políticas de ação afirmativa para a população 
negra por decisão do Poder Público, tendo 
como base o sistema de cotas e a ideia 
da necessidade de representação desse 
setor em diversas esferas da sociedade.

A DESIGUALDADE NO CONJUNTO DO 
SISTEMA ESCOLAR BRASILEIRO.

Para estabelecer uma política afirmativa no 
ensino superior é preciso que a desigualdade 
e a experiência de fracasso escolar presentes 
nos níveis anteriores não reflita no ensino 
superior, é necessário entender o que houve na 
trajetória educacional dos alunos negros – para 
não cometer injustiças é indispensável também 
reconhecer que em outros grupos étnicos 
também houve desigualdade ao longo da história. 

Segundo Durham (2003) pesquisas revelam 
uma diferença substancial entre as taxas 
de escolarização no Sudeste e nas demais 
regiões brasileiras. A explicação dessa 
situação pode ser encontrada no processo 
de desenvolvimento econômico do país, cuja 
feição é assim descrita em trabalho pioneiro 
de Gláucio Soares, citado por Hasenbalg: 

[...] enquanto o Sudeste apresentava algumas 
características de uma sociedade urbano-
industrial, exibindo um contingente urbano e um 
proletariado consideráveis, o resto do Brasil era 
fundamentalmente rural e agrícola. O emprego 
industrial era quase inexistente, demonstrando 
a reduzida significação da industrialização na 
sua estrutura econômica [...]. Nesse sentido, 
o Sudeste está se tornando uma sociedade 
industrial, enquanto o Brasil subdesenvolvido, 
particularmente o Nordeste, permanece 
como sociedade predominantemente rural, 
agrícola, não industrial (DURHAM, 2003).

Voltando para história da economia tradicional 
brasileira, está se baseou sob a escravidão, 
onde a leitura e nem a escrita eram essenciais 
e sequer úteis- porque o trabalho que envolvia 
os escravos não havia necessidade dessas 
habilidades. Os pequenos proprietários de 
terra e assalariados também não pretendia ler 
e escrever, porque o trabalho disponível não 
o exigia. Nas zonas rurais, alguns filhos de 
trabalhadores até aprendiam ler e escrever mais 
depois de acabarem os estudos de aprendiam 
a ler porque não havia nada que os motivaram.
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 A única prática social que exigia a escrita 
(mas não a leitura) e que trazia benefícios 
era a condição de eleitor — mas mesmo 
nesse caso o necessário se resumia a 
desenhar o nome. Tratava-se enfim de uma 
economia e de uma sociedade não letradas.

Para Durham (2003) a valorização da escola 
se dá apenas com o surgimento do capitalismo 
moderno e da urbanização associada à 
industrialização, e é por isso que a região 
Sudeste começa a apresentar elevação do 
nível educacional mais cedo que as demais.

Historicamente houve a desigualdade que 
precisa ser corrigida, e é necessário que saibam 
quais sãos os fatores e mecanismos que as 
promovem e saber se decorre de uma situação 
de classe ou de um preconceito de raça. 
Segundo Durham (2003) há que considerar 
três fatores inter-relacionados que influem 
decisivamente no sucesso escolar a despeito 
da origem étnica: escolaridade dos pais, 
renda familiar e a região de domicílio no país. 

O capital cultural de uma população está 
atrelado ao nível de escolarização que esse 
povo possui que sua vez está fortemente 
atrelada à renda e à posição social. Esse capital 
cultural é cumulativo de uma geração para 
outra e o grau pode variar de uma família para 
outra. Assim, nas famílias de renda média ou 
alta as crianças desenvolvem mais habilidades 
e competências essenciais à cultura escolar: 
abundância de material de escrita; desenho e 
leitura incorporados ao lazer infantil; seleção 
de programas educativos na televisão; prática 
da discussão e da argumentação racional; 
utilização da linguagem culta; imposição de 
uma disciplina de estudo (DURHAM (2003).

Quando pensamos na questão do capital 
cultural, observamos que políticas educacionais 
que são colocadas na escola pública, práticas 
pedagógicas que compensam as deficiências 
culturais que afetam tais famílias, beneficiam as 
crianças com baixa renda, de origem rural recente 
ou proveniente de regiões menos favorecidas 
e infelizmente sabe-se que pretos e pardos 
devidos sua história possuem essa defasagem.

Para Durham (2003) o peso maior do 
preconceito e da discriminação contra as 
crianças negras está representado pelo elo: 
escola, família e ambiente social.Enquanto 
nossas crianças negras estiverem inseridas 
na pobreza, enquanto seus pais não forem 
escolarizados e a escola reproduzir a 
desigualdade racial intolerável precisará de 
ações afirmativas que ofereça ao contingente 
dessa população a oportunidade para suprir 
deficiências da sua escolarização anterior.

Para Lage (2003) a inserção dos alunos 
afrodescendentes cotistas nas universidades 
públicas traria uma queda na qualidade do 
ensino nessas instituições seja porque os 
universitários negros que adentram no ensino 
superior possuem maior dificuldade de 
aprendizagem devido à cumulação de déficits 
provenientes do ensino médio e fundamental: 

Para o mesmo autor é “inevitável” aprovação 
compulsória, “na medida em que essas 
ações estão sendo motivadas pela política de 
grupos militantes, e que o próximo e inevitável 
passo será pressionar os professores para 
que aprovem tais alunos “carentes” ou 
“coloridos”, embora sem atender aos níveis 
habituais de competência (LAGE, 2003).

Dessa forma, alguns estudiosos colocam-
se, como um dos empecilhos, o fato de 
os beneficiados pelas cotas necessitarem 
de matérias introdutórias e aulas de 
reforço para acompanhar os cursos.

Alguns defensores do sistema de cotas 
afirmam que são necessárias algumas pequenas 
modificações no âmbito dos cursos oferecidos 
pelas universidades para que os alunos cotistas 
possam se adaptar as exigências impostas 
pela Universidade, o que não gera nenhuma 
dificuldade em acompanhamento dos cursos. 
Essas adaptações assumem a forma de “aulas 
de reforço” (FERREIRA e MATOS, 2007).  
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Segundo Ferreira e Matos (2007) é interessante 
o ingresso de negros nas universidades porque 
oportunizar um ambiente enriquecer de ensino 
devido a grande oportunidade de conviver com 
a diversidade cultural e a participação criativa 
de grande parcela da população brasileira.

Para Vasconcelos e Lima (2004) embora nos 
últimos anos existir um esforço para o apoio 
à formação complementar aos estudantes 
universitário ainda para os autores existem 
poucas iniciativas duradouras nesse sentido.  

 
METODOLOGIA

Para Abrantes (2011), a pesquisa científica é 
aquela que procura conhecer além do fenômeno, 
pois busca respostas concretas onde o 
conhecimento se dá através da verdade absoluta.

Atualmente é entendido como uma busca 
constante de explicações e de soluções cada 
vez mais rigorosa, pois pretende aproximar 
cada vez mais da verdade de maneira 
sistematizada, mas aceita também a análise, 
comparação e a síntese, os processos 
mentais da dedução e indução, investigação 
experimental ou racional, onde busca renovar 
e avaliar sempre, pois o conhecimento é 
um processo que deve sempre estar em 
construção. Segundo este critério, obtém-se, 
no mínimo três importantes tipos de pesquisa: 
a bibliográfica, a descritiva e a experimental.

A pesquisa proposta é do tipo: bibliográfica, 
qualitativa e descritiva. Segundo Abrantes 
(2011) a pesquisa bibliográfica, é proveniente 
de fontes escritas, procura-se explicar os 
problemas a partir de referências publicadas 
em documentos, que pode ser realizada 
independente ou como parte da pesquisa 
descritiva ou experimental, onde ambos os 
casos buscam conhecer e analisar sobre um 
determinado tema, que se constitui parte   da 
pesquisa descritiva ou experimental quando 
tem a intenção de recolher as informações e 
conhecimentos que são produzidos nas diversas 
formas de investigação são sistematizados 
de acordo com determinadas perspectivas.

Pesquisas qualitativas não estão, 
diretamente, relacionadas ao levantamento 
de dados numéricos. Para o mesmo autor 
a pesquisa descritiva analisa, registra os 
fatos sem manipulá-lo, buscando conhecer 
diversas situações e relações que ocorrem 
na vida social, econômica e política e outros 
aspectos do comportamento humano. 

Essa pesquisa desenvolve-se principalmente 
nas ciências humanas e sociais, abordando 
dados e problemas para serem estudados onde 
o assunto não consta em nenhum documento. 
Nessa pesquisa pode assumir em diversas 
formas sendo elas: estudo descritivo, pesquisa 
de opinião, pesquisa de motivação, estudo de 
caso, pesquisa documental, sendo assim a 
pesquisa descritiva trabalha em diversas formas, 
sobre os dados colhidos da própria realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente trabalho, pode- se considerar que as ações de políticas afirmativas são 
medidas implantadas que ajudam a diminuir o distanciamento entre populações historicamente 
marginalizadas e o acesso ao ensino superior. Essas ações acontecem em diversas partes do 
mundo, porém no Brasil o enfoque principal é motivar a participação do Poder Público diante de 
algumas questões como raça, gênero, etnia e adoção de medidas próprias para sua solução.

Vimos que no decorrer da história o aluno negro no ensino fundamental apresenta diversos 
empecilhos para prosseguir com sucesso e disputar vagas em universidade pública com alu-
nos considerados brancos. E a partir que esses alunos cotistas ingressam no ensino superior 
acabam vindos com uma bagagem de defasagem educacional e que na maioria das vezes não 
haverá um apoio pedagógico para que eles tenham as mesmas oportunidades pedagógicas 
que os demais. Porém, o Ministério da Educação já consegue visualizar essa defasagem e cria-
rá um programa nacional para capacitar os alunos cotistas que ingressarem nas universidades 
federais. 

Portanto, vale ressaltar que não buscamos respostas conclusivas e sim indagações para que 
num futuro próximo possa ao menos tentar responder algumas questões: a política de cotas po-
derá ser favorável ou não para a melhoria das condições de vida dos brasileiros negros, apesar 
das dificuldades que dela podem advir? Haverá o acompanhamento pedagógico (reforço esco-
lar) para todos os alunos cotistas do Brasil? Essa ação afirmativa poderá auxiliar na construção 
de identidades negras positivamente afirmadas?  
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RESUMO: Procurar se comprovar através deste trabalho que nos últimos anos uma linha de 
pesquisas provocou alterações radicais na forma com que a criança desenvolve a leitura e a 
escrita. O hábito de ler deve ser desenvolvido na criança cada vez mais cedo. Esta pesquisa 
visa corroborar alguns pontos importantes a serem observados pelos educadores dos anos 
iniciais, comprovando que a escola torna-se fator fundamental na obtenção do hábito da 
leitura e concepção do leitor, pois mesmo com suas limitações, ela é o espaço proposto ao 
aprendizado da leitura, uma vez que a leitura na educação infantil deve vir com significado essa 
fase. Esta pesquisa escolheu estudar o papel do docente quanto a dar significado ao método 
de aprendizagem da leitura, propiciando aulas interessantes para que os alunos desenvolvam 
o interesse pelo que estão aprendendo e alimentem o hábito da leitura além da vida escolar.

Palavras-chaves: Escrever, Ler, Formação de Leitores, Educação Infantil.

A LEITURA NOS ANOS INICIAIS
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INTRODUÇÃO

É de suma importância a leitura no desenvolvimento humano. A leitura nos anos iniciais 
(ciclo da alfabetização e interdisciplinar) colabora para a construção de uma cidada-
nia integral, pois através dela a criança instruir-se a resolver conflitos, faz descobertas, 

compreende o mundo, adquire conhecimento e se divertir, a leitura não é só um meio de obter 
informação: ela também nos capacita a serem mais críticos e capazes de considerar diferentes 
perspectivas na fase adulta.

O trabalho aqui exposto representa o valor de adquirir conhecimento sobre a importância da 
leitura e investigar alguns dos problemas que podem contribuir para as dificuldades de aprendi-
zagem e desenvolvimento do deleite pela leitura nos anos iniciais, além de sugerir metodologias 
que possam ajudar nesta atividade.

Um planejamento pedagógico qualificado, o estímulo dado pelo docente e a participação do 
âmbito familiar - se necessários à aprendizagem da leitura, uma vez que a cada instante uma 
nova tecnologia aparece e cativa nossos adolescentes que hoje passam horas conectados a um 
vídeo game, um computador ou celular onde podem ter interação, quase que de maneira real, 
com os jogos, diferentemente da leitura, pois há ausência de elementos, que os façam sentir-se 
parte da história,  tornando-se  o personagem através da criação de um avatar (criação de per-
sonagens em meio a tecnologia e jogos), por exemplo, o que geralmente acontece nos games 
de tecnologia ampliada. Além do despreparo atual de muitos docentes em lidar com estímulo 
ao costume da leitura, o que prejudica a aprendizagem fazendo com que o discente carregue 
esse déficit por toda a vida adulta. portanto, temos a pergunta chave desta Pesquisa. “Como o 
docente poderá cativar seus alunos a desenvolverem o costume da leitura, e ajudá-los nas suas 
dificuldades em instruir-se a ler?”

O objeto desta pesquisa, que visa o acréscimo da leitura nos anos iniciais é efetivo para os dis-
centes desenvolverem empoderamento e continuarem seu caminho para se tornar leitores. Nesta 
fase, o melhor a ser feito pelo docente é instigar a troca de livros e de opiniões sobre o que se 
lê a fim de possibilitar a leitura algo prazeroso, construindo nos alunos a percepção crítica sobre 
fatos presentes na sociedade.

É preciso alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras com eles e oferecer-
-lhes experiências para explorar o mundo, descobrindo os encantos da literatura. É através de 
uma história narrada pelo professor que o aluno pode sentir emoções como a tristeza, a raiva, a 
irritação, o medo, o pavor, a insegurança, emoções, alegria , encantamento, lealdade , amizade 
dentre outros. Desta forma o professor tem o papel de estimulador do educando, apresentando-
-lhe tudo o que a leitura pode oferecer.

É necessário que a escola cumpra seu papel, estimulando a leitura, oferecendo um universo de 
obras para que os alunos possam ler e descobrir as possibilidades que os cercam:  “O principal 
objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir 
o que outras gerações fizeram” (STRECK, 1994, p.96).

 No mundo altamente globalizado em que construir o hábito da leitura tornou-se indispensável 
para a vida social. Para cultivarmos leitores é necessário um trabalho contínuo de incentivo à 
leitura para que o estudante tenha acesso ao livro. Nesta perspectiva o presente trabalho fun-
dar-se em pesquisa bibliográfica, amparando-se em alguns autores como Coelho (2000), que 
evidentemente dialoga sobre a importância da leitura em sala de aula.

Promover o interesse dos alunos dos anos iniciais para a leitura demonstrando através das 
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mais diversas ferramentas sua importância. Motivar os professores na busca por metodologias 
capazes de incentivar cada vez mais o gosto pela leitura.

• Identificar as dificuldades na leitura.
• Investigar as diferentes aprendizagens.
• Interpretar os textos.
•  Colaborar com que a criança crie gosto pela leitura.

O hábito da leitura é algo fundamental no cotidiano do ser humano, inerente a nossa formação 
plena e está presente em nossa fase diária, a ação de ler muda nossa percepção de mundo 
e nos faz ter interação em todos os momentos, nos mantém atualizados das notícias, ajuda na 
escolha de produtos no supermercado, nos direciona para endereços diversos, além de várias 
outras coisas. A leitura nos adequar sair de um mundo só nosso para um mundo mais abrangen-
te. A leitura não deve ser apenas um ato de prazer, mas permite ao leitor aperfeiçoar o conhe-
cimento através da interpretação do que se lê, nos levando a experimentar várias percepções. 
A interpretação do que se lê estimula pensamento/senso crítico. Deixar-se levar pela história, 
envolver-se com o conteúdo, encantar-se ou identificar-se com os personagens, no exercício, 
sobretudo das crianças, de imaginar-se dentro do livro ou sendo hora o personagem “bonzinho” 
hora sendo o “malvado” é que permite exercitar as sensações (COELHO,  2000).

 O incentivo à leitura logo no início da vida escolar da criança contribui significativamente para 
o desenvolvimento cognitivo delas, ajudando a formar bons leitores. Segundo Silveira (1997, p. 
149) trabalhar a leitura da literatura infantil hoje existente, ajuda na valorização da criatividade, 
da independência e da emoção infantil. 

Bamberger (2002, p.24) explica que “[...] Na idade pré-escolar e nos primeiros anos de es-
cola, contar e ler histórias em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o 
desenvolvimento do vocabulário e mais importante ainda para a motivação do hábito da leitura”. 
A efetivação da leitura pelo docente e a adoção de projetos para contar histórias contribuem a 
desenvolver nas crianças o gosto e o prazer pela leitura. É no âmbito escolar que muitos discen-
tes terão o contato com o seu primeiro livro. O método do ensino da leitura, por meio da forma-
lidade escolar colabora com o apreciar e ajudará a formar cidadãos aptos a enfrentar a vida e a 
sociedade na qual estão implantados.

Para SILVA (203, p.21) as bibliotecas são celeiros para desenvolvimento da leitura. Nas esco-
las das redes públicas, as bibliotecas são muito precárias   ainda segundo ele as orientações 
na área da leitura ficam por conta do improviso e o que é pior, da utilização de ferramentas já 
ultrapassadas (quais?). Desta maneira, desenvolver uma proposta eficiente de leitura na escola 
requer um trabalho bastante árduo, mas gratificante quando bem desenvolvido. “(...) os professo-
res deverão organizar a sua prática de forma a promover em seus alunos: o interesse pela leitura 
de histórias; a familiaridade com a escrita por meio da participação em situações de contato 
cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos; escutar textos lidos, apreciando a leitura 
feita pelo professor; escolher os livros para ler e apreciar”. 

Ainda em Silva (2003) a leitura faz parte de um processo contínuo que muda a vida do indi-
víduo, é um caminho onde o arrastara a libertação e a obter um escudo contra o processo de 
alienação, pois ler nos leva a um aprendizado sem fim. O hábito de ler abre novas janelas para 
a vida, melhora nossa percepção do mundo, além de aumentar e estimular nosso conhecimento 
e nossa criatividade, aumenta o vocabulário, auxilia na prática da escrita, ajuda na fluência da 
comunicação, e aumenta nosso senso crítico.
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A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Várias são as formas de se trabalhar a leitura 
na Educação infantil bem como vários também 
são os ambientes em que se pode desenvolver o 
hábito da leitura. Durante o período em que nos 
preparamos para nossa formação acadêmica, 
nos perguntávamos, de que maneira contribuir 
para que o professor que leciona nas séries 
iniciais consiga identificar a real importância 
da leitura, com ênfase na Educação Infantil, de 
forma que esta contribua no diálogo entre a teoria 
e a prática? Como escolher cuidadosamente 
entre as inúmeras estratégias pedagógicas 
utilizadas pelos professores sem desprezar 
principalmente métodos simples, porém eficazes 
de estímulos aos alunos leitores (SILVA, 2003).                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                

Este trabalho tem como proposta promover 
reflexões, sobre a prática dos professores a 
esse respeito analisando o ensino da leitura na 
Educação infantil, sugerindo metodologias que 
possam contribuir com formas mais eficientes 
do ensino da leitura, além de proporcionar o 
desenvolvimento do gosto pela leitura ainda, nas 
séries iniciais.  A construção de uma unidade 
para o ensino da leitura a uma determinada 
série escolar exige sempre posicionamento, 
conhecimento e criatividade por parte do 
professor.  Acreditamos que modernamente, o 
único reduto onde a leitura ainda tem a chance 
de ser desenvolvida é a escola. A escola é hoje 
e desde há muito tempo, a principal instituição 
responsável pela preparação da criança para o 
mundo da leitura e da escrita, “O fracasso da 
escola nessa área significa a morte dos leitores 
através dos mecanismos de repetência, evasão, 
desgosto e /ou frustração” (SILVA, 2003).

O ato de ler naturalmente cria um espaço de 
muita relevância não somente no ensino das 
matérias, (Língua Portuguesa) –NOTA: seria 
importante citar que a leitura habilita o aluno 
a interpretar textos e a maioria dos processos 
seletivos/concursos, reprovam não pelo aluno 
não conhecer as matérias “exatas”, tais como 
matemática, física, química, etc, pois, muitas 
vezes, o erro advém da falta de capacidade do 
estudante compreender / interpretar textos, mas 
também nas demais disciplinas ao longo da vida 
escolar que objetivam a transmissão da cultura e 

de valores para as novas gerações. É necessário 
que ampliemos nossa visão para além das 
competências leitora e escritora e do próprio 
processo de letramento, pois nos últimos tempos 
a literatura infantil tornou-se um dos pontos mais 
importantes dentro das instituições de ensino 
de nosso país. Não há sequer uma proposta 
pedagógica que deixe de incluir em seu currículo 
o contato das crianças com os maravilhosos 
livros da literatura infantil (SILVA, 2003).

Capacitar continuamente os professores 
é dar qualidade aos leitores ao longo das 
séries escolares. Dessa forma, é importante 
compreendermos profundamente a importância 
do desenvolvimento da educação brasileira, 
nos transformando como educadores em 
leitores mais assíduos, pois desenvolver a 
leitura em nossas crianças tem se tornado 
um movimento, mecânico e sincronizado, 
executado da mesma maneira através dos 
anos e quase sempre teatralizado, nos palcos 
da mentira, onde os atores fingem que lêem 
para contentar a instituição  (SILVA, 2003).

Outros devem ser os passos dados para orientar 
a leitura na educação infantil, deve-se parar de 
ensinar uma leitura somente para memorizar 
conteúdos, direcionando-a então para enxergar 
melhor o mundo, deve-se desenvolver uma leitura 
para que se possa compreender a sociedade 
e para nos compreendermos criticamente 
dentro dela, ler para descobrir os porquês dos 
diferentes aspectos da vida  (SILVA, 2003).

Não há outra forma de fazermos isso, o 
professor é o intelectual que delimita todos os 
quadrantes do terreno da leitura escolar, sem seu 
empenho, sem seu esforço não colheremos bons 
frutos nessa área. Vários estudos  mostram que 
o repertório do professor de língua portuguesa 
é limitado e está estagnado, o que o leva a 
repetir sempre a mesma prática e indicação de 
leitura a seus alunos. A promoção da leitura é 
uma responsabilidade de todo o corpo docente 
de uma escola e não apenas do professor 
de Língua portuguesa. Não conseguiremos 
superar essa dificuldade com ações isoladas.
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EDUCAR E SOCIALIZAR ATRAVÉS DA 
LEITURA

De acordo com Perrenoud (1999) há pouca 
discussão sobre a infância e sua educação, 
limitando a organização de um sistema de 
ensino e de propostas metodológicas para o 
ensino das crianças pequenas. Isso limitou 
as potencialidades e as oportunidades 
de desenvolvimento, comprometendo 
a visão educacional na infância e dos 
trabalhadores neste nível educativo. 

A leitura deve ter como objetivo então, alimentar 
a imaginação de nossos alunos possibilitando-
os a conhecer melhor a si mesmos, ao mundo 
e aos que os cercam, a fim de tornarem-se 
pessoas sensíveis, mais críticas e mais criativas. 

Vygotsky (1994), em seu texto sobre 
o brinquedo diz que “a imaginação, nos 
adolescentes e nas crianças em idade pré-
escolar, é o brinquedo sem ação”. A imaginação 
é alimentada no caso pela ação de brincar.

Um dos grandes problemas enfrentado nas 
últimas décadas pelos professores tem sido a 
oferta de equipamentos tecnológicos, tais quais, 
celulares de última geração, tablets, games, 
etc. Todos esses objetos têm estabelecido 
uma competição desleal com os livros. As 
crianças estão cada vez mais ligadas a essas 
tecnologias e passam muito tempo envolvidas 
com elas deixando cada vez mais para trás o 
hábito da leitura. “Mostrar o valor da leitura ao 
educando não é uma tarefa difícil, segundo o 
autor, precisa o professor gostar primeiro de 
ler antes de querer ensinar, pois ainda em 
Silva, esse processo, se produzido numa linha 
de experiências bem-sucedidas para o sujeito-
leitor, significa uma possibilidade de repensar 
o real pela compreensão mais profunda dos 
aspectos que o compõem” (SILVA, 1998, p.85).

A LEITURA COMO ARMA NO 
DESENVOLVIMENTO DA ESCRITA

Segundo Kriegl (2002) Vários estudos 
apontam que o gosto pela leitura desenvolve-
se a partir de uma aproximação afetiva e 
significativa em relação aos livros. “Ninguém se 
torna leitor por um ato de obediência, ninguém 
nasce gostando de leitura, a influência dos 
adultos como referência é importante na medida 
em que são vistos lendo ou escrevendo”.

Freire (1992), em relação ao ato de ler, 
esclarece que essa prática “não se esgota 
na decodificação pura da palavra escrita 
ou da linguagem escrita, mas se antecipa 
e se alonga na inteligência do mundo”.

Sendo assim, a leitura de textos não deve se 
restringir aos limites dela mesma, e sim remeter 
o leitor à análise da realidade, uma vez que 
aprender a ler é aprender a ler o mundo. Um 
leitor proficiente é alguém que compreende o 
que lê; que sabe selecionar dentre os textos 
que circulam aqueles que lhe sejam úteis; que 
busca estabelecer relações entre os textos 
e o que lê. Mas, para que isso aconteça, 
é necessário que o trabalho desenvolvido, 
no contexto educacional, seja contínuo, 
permanecendo durante todo o período escolar.

Para Krammer, (1999, apud SOMMERHALDER 
& ALVES 2011), os estudos de Piaget que se 
sustentavam sobre a investigação do processo 
de construção do conhecimento 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 
da língua escrita. A proposta construtivista, 
baseada na teoria piagetiana, é caracterizada 
por essa autora de Tendência Cognitiva, cuja 
proposta para a educação pré-escolar enfatiza 
a construção do pensamento infantil no 
desenvolvimento da inteligência e da autonomia.
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Focando um pouco mais o título que dado a 
este capítulo, o fato é que os contos acrescidos 
a esse valor formativo e cultural lançam as 
crianças no mundo da leitura, esses aliados 
a outros tipos de leitura também dão lugar 
a atividades ricas de comunicação oral, em 
que os alunos aprendem a expor sua opinião, 
levantar perguntas e compartilhar impressões. 
“Aprender a ler [...] não é suficiente para 
saber o que se deve ler, quais são as leituras 
úteis, as que não são aquelas que fazem 
bem, as que fazem mal” (DECROLY, 2010).

A iniciação à leitura e à escrita só acontece 
a partir de textos que estão em relação direta 
com a experiência concreta imediata, e sempre 
acompanhada por um suporte figurativa 
(desenho, maquete e objetos diversos). Os 
primeiros livros de leitura são os cadernos, 
o texto impresso, o painel que pendurados, 
a mensagem que circula na coletividade.

A leitura e a escrita resultam, portanto, 
da leitura inteligente, aquela que submete à 
escrita a ideia, o código a informação. Quando 
a criança entende o funcionamento do sistema, 
está apta a ler ou escrever qualquer coisa, 
pela decomposição e pela recombinação dos 
elementos gráficos, observa-se muitas vezes em 
sala de aula, que para uns, algumas semanas 
bastam, enquanto que para outros deve haver 
um tempo bem maior variando de um ano ou 
mais, torna-se impossível precisar o tempo. 
Uma situação vivida em sala de aula de forma 
prazerosa certamente poderá se transformar 
numa aprendizagem significativa e, cada vez 
que se retomar aquele conceito aprendido, 
virá junto uma sensação de alegria, de prazer 
e de satisfação Toledo; Velardi; Nista-Piccolo, 
(2009, apud NISTAPICCOLO, MOREIRA, 2012)

A formação literária não se limita à 
um só patrimônio nacional, amplamente 
comparativa, ela se abre às ideias e às obras 
do mundo inteiro. A escola em primeiro 
lugar é um lugar de comunicação, onde se 
desenvolve em massa muito dessas trocas. 

 

O PAPEL DO PROFESSOR AO ENSINAR 
A LEITURA NUMA ERA ALTAMENTE 
TECNOLÓGICA.

Um dos grandes problemas enfrentado nas 
últimas décadas pelos professores tem sido a 
oferta de equipamentos tecnológicos, tais quais, 
celulares de última geração, tablets, games, 
etc. Todos esses objetos têm estabelecido 
uma competição desleal com os livros. As 
crianças estão cada vez mais ligadas a essas 
tecnologias e passam muito tempo envolvidas 
com elas deixando cada vez mais para trás o 
hábito da leitura. “Mostrar o valor da leitura ao 
educando não é uma tarefa difícil, segundo o 
autor, precisa o professor gostar primeiro de 
ler antes de querer ensinar, pois ainda em 
Silva, esse processo, se produzido numa linha 
de experiências bem-sucedidas para o sujeito-
leitor, significa uma possibilidade de repensar 
o real pela compreensão mais profunda dos 
aspectos que o compõem” (SILVA, 1998, p.85).

O que fazer para despertar nos pequenos 
o gosto pela leitura competindo com 
tanta tecnologia? Acreditamos que para 
o professor inseri-los no mundo da leitura 
com tanta tecnologia é preciso compartilhar 
essa tarefa também com os familiares. Deve 
partir da escola a indicação para a família 
de que esta deve demonstrar para a criança 
que a leitura também pode ser prazerosa.

Ao professor cabe desenvolver atividades 
criativas que tornem a leitura uma atividade 
divertida e prazerosa, exemplos disso são as 
histórias encenadas, contadas em forma de 
rodas, propor ao aluno fazer a leitura ou releitura 
de histórias através de desenho, visitas a parques, 
zoológicos e tudo mais que possa encantá-
los e induzi-los ao hábito da leitura. É preciso 
que se observe que cada aluno tem um ritmo 
diferente de leitura, mesmo assim é importante 
fazer com que os livros sempre estejam 
presentes. Os pequenos devem tornar a leitura 
um hábito para toda vida escolar e além dela. 
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Os dados acima mostram claramente os 
incontáveis benefícios que a leitura trás para 
quem a pratica: quem lê desde a infância, 
certamente, escreverá melhor, terá um 
vocabulário bem mais rico, se apropriará de uma 
maior bagagem cultural e, consequentemente, 
terá melhor desempenho escolar. 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA: 
SUGESTÕES DE METODOLOGIA PARA 
TRABALHAR COM OS ALUNOS DAS 
SÉRIES INICIAIS  
 
Realizamos pesquisas com algumas 

professoras dos anos iniciais na escola 
Estadual Luiz Bianconi, Endereço: R. General 
Francisco Glicério -  Bairro: Jardim Anzai - 
Suzano – com cerca de 450 alunos entre os 
ensinos  Fundamentais I e II, essas professoras 
possuem, portanto, a tarefa de alfabetizar seus 
alunos e apresentá-los ao mundo da leitura.

A pesquisa teve como base um questionário que 
objetivou identificar quais as maiores dificuldades 
que essas professoras possuem para fazer com 
que seus alunos leiam além do que é proposto em 
sala de aula. Como elas conseguem fazer com 
que seus alunos leiam, além do ambiente escolar?

Após abordar alguns pontos que descrevem a 
real importância da iniciação da leitura nas séries 
iniciais, gostaria de demostrar e sugerir através 
dos resultados obtidos com o questionário acima 
aplicado, algumas metodologias utilizadas pelas 
professoras participantes para motivar a leitura. 
Tendo em vista que a alfabetização se dá em um 
período longo e que requer um bom planejamento 
e empenho por parte dos docentes na educação 
infantil. Conclui-se que é papel do professor estar 
sempre atento as mudanças e adaptar coisas 
velhas de maneira diferente, sendo protagonistas, 
aprendendo a aprender, despertando e 
estimulando a curiosidade em nossos alunos, 
provocar sem medo de ser provocado, a fim 
de ampliar a visão de nossos pequenos para o 
mundo, pois Segundo Martins (1994, p. 42-43):

O livro, esse objeto inerte, contendo estranhos sinais, 
quem sabe imagens coloridas, atrai pelo formato e 
pela facilidade de manuseio, pela possibilidade de 
abri-lo, decifrar seu mistério e ele revelar – através 
da combinação rítmica, sonora e visual dos sinais 
– uma história de encantamento, de imprevistos, de 
alegrias e apreensões (MARTINS 1994, P. 42-43).

Essa colocação feita por Martins, nos 
revela a influência dos estímulos oferecidos 
por nós professor e pela escola que 
compreendem desde a estrutura do espaço até 
o atendimento aos leitores, para a frequência 
contínua e espontânea ao hábito da leitura.

 

Tanto o Enem quanto o SAEB, em relatórios 
de 2004, apontam que 42% de nossos alunos 
principalmente os alunos da 3ª série do ensino 
médio estão nos estágios “muito crítico” e 
“crítico” de desenvolvimento de habilidades 
e competências em Língua Portuguesa, 
com dificuldades principalmente em leitura 
e interpretação de textos. Do total de alunos 
avaliados, apenas 5% dos alunos alcançam 
o nível considerado adequado de leitura, 
que consiste em, por exemplo, entre outras 
operações, ser capaz de num texto estabelecer 
relações de causa e consequência, identificar 
efeitos de ironia ou humor em textos variados, 
efeitos de sentido decorrentes do uso de uma 
palavra, de uma expressão ou da pontuação. 

 
Dados de 2012 do Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado 
pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelam 
que 49% dos estudantes brasileiros na faixa 
dos 15 anos apresentam baixo desempenho 
em leitura. Nesse mesmo sentido, estudo 
realizado pelo Movimento Todos pela 
Educação evidenciou que apenas 44,5% das 
crianças que concluíram o 3º ano do ensino 
fundamental apresentam uma aprendizagem 
adequada em leitura (Prova ABC, 2012). “O 
alcance da meta 5 assumida pelo Governo 
Brasileiro, no Plano Nacional de Educação 
(PNE), de garantir, nos próximos 10 anos, a 
alfabetização de todas as crianças, no máximo, 
até o final do 3º ano do ensino fundamental, é 
muito importante para reverter esse quadro”.
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 METODOLOGIAS APURADAS NA 
PESQUISA
 
 1). Iniciaremos com a contação de história 

assim chamado por uma das professoras 
entrevistadas, essa é uma das metodologias 
mais utilizadas nas escolas, segundo Kuhlthau 
(2002, p.50) “[...] as crianças devem escutar 
histórias, a fim de desenvolver o interesse pelos 
livros e conscientizar-se da variedade de livros 
disponíveis[...].” Pois ainda de acordo com o autor 
o texto literário infantil é considerado de extrema 
importância para o desenvolvimento da criança 
nos aspectos físico, cognitivo, afetivo e moral. 

 
A professora, se prepara para iniciar a 

contação de história a seus alunos, usando 
fantasias relacionadas com as histórias 
selecionadas, e observa o interesse dos 
alunos ao ouvi-la lendo cada página do 
livro “Os olhinhos deles brilhavam, é muito 
prazeroso esse momento”, diz a professora. 
Que complementa ressaltando que os alunos 
sempre querem que a professora indique mais 
livros para lerem com seus pais em suas casas.

2) Outra entrevistada,  em sala de aula a mais 
de 15 anos, utiliza várias metodologias para 
ensinar seus alunos , porém nos contou que 
para fazer com que os pequenos se apaixonem 
pela arte de ler não é necessário apenas que o 
professor coloque em prática certas habilidades, 
“ o professor deve ser um profissional 
apaixonado pelo que faz, pois é impossível 
você fazer alguém gostar de algo que você 
mesmo não gosta”, diz ela, e continua: leio para 
meus alunos e, é muito importante conversar 
com a criança sobre a história, o meu roteiro é:

- Ler a história com todos numa roda, 
onde todos possam se ver, isso facilita a 
comunicação, trabalhar gênero diferente 
de leituras também dá muito resultado.

- Ouvir cada um dos alunos e saber 
o que entenderam, nesse momento 
também notamos com qual personagem 
os alunos se identificaram mais.

- Pergunto se eles saberiam contar a história de 
uma outra forma e se conseguem ver um outro 
fim para ela. Isso os incentiva a pensar interpretar 
o assunto e desenvolver a capacidade de 
compreender o que foi lido. O que faz com que 
os alunos busquem sozinhos por outros livros.

3) Outra professora também abordada, 
tem em sua primeira formação Letras e a 
segunda pedagogia, ela como as demais 
entrevistadas também utiliza metodologias 
que possa desenvolver as competências 
e habilidades leitoras dos alunos, dona de 
vários projetos na escola, ela ressalta que algo 
muito importante para qualquer leitor é poder 
contar com uma biblioteca bem organizada. 
Pergunta a professora :“Quem não tem 
curiosidade de saber sobre quais histórias 
contam os livros bem-dispostos em uma 
estante? ”. Para os pequenos é importante que 
a sala tenha um visual agradável e que seja 
confortável, algo que os remetam ao ambiente 
que têm em casa, e é fácil construir uma 
sala assim, resto de tecidos se transformam 
em almofadas coloridas, tapetes doados por 
pais que não os desejam mais, personagens 
do conhecimento das crianças colocados 
na parede, e a biblioteca se transforma. Um 
ambiente que possa mexer com a imaginação 
das crianças é também muito importante.

Ao conversar com as professoras 
entrevistadas, todas concordam que 
independente da metodologia utilizada na 
escola, a participação da família é fundamental 
para que as crianças aprendem a ler e se 
tornem leitores ávidos, além disso estimular 
a imaginação delas fazendo com que elas 
possam criar personagens e criar suas 
próprias história, também é muito importante



469

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola tem o papel bem como o do docente mediador, não somente o de língua portuguesa, 
mas também os das demais disciplinas na formação do leitor são de suma estima, embora ainda 
tenha sido observado não haver uma consolidação de um pressuposto geral básico de juntura 
entre a leitura e de sua função social, o âmbito escolar deve sem dúvida trabalhar como um elo 
a fim de oferecer aos educandos o mecanismo e situação em que eles possam aprender a ler e, 
lendo, aprendam a viver dignamente como cidadãos que participam ativamente da vida social.

Torna-se imprescindível que os docentes que estejam comprometidos com a literatura desenvol-
vam o gosto pela leitura nos educandos, fazendo-os tornarem-se leitores que o lerão de maneira 
prazerosa facilitando o acompanhamento e o desenvolvimento de seus alunos, incentivando-os 
a tornarem-se críticos e reflexivos no ato de ler, a leitura,  deverá capacitá-los a reconhecer seu 
lugar na sociedade, ampliando suas relações, dando-lhes condições de participação das ações 
culturais e políticas da sociedade. De acordo com os PCNs em um dos trechos consta que: 

A Leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de constru-
ção de significados do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o leitor, de tudo o que se sabe sobre a língua: carac-
terísticas do gênero, do portador, do sistema de escrita: decodificando-a letra 
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica necessaria-
mente, compreensão na qual os sentidos começam a ser construídos antes da 
leitura propriamente dita. Qualquer leitor experiente que consegue analisar sua 
própria leitura constata que a decodificação é apenas um dos procedimentos 
que utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias 
como seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possí-
vel rapidez e proficiência (PCNs, 1998).

A leitura deve ser para o aluno algo que o faça ter uma compreensão do mundo, além de 
desenvolver uma visão ampla que os faça conquistar seu espaço como cidadão ativo, crítico e 
participativo no mercado de trabalho e na sociedade
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RESUMO: O objetivo deste artigo é disseminar a valorização dos jogos e das brincadeiras 
na educação infantil como meio de real aprendizagem e de desenvolvimento das crianças 
e dos bebês nas unidades escolares, pretendo também, destacar a importância de se com-
preender o universo lúdico e dos inúmeros conceitos de ensino-aprendizagem que as brin-
cadeiras proporcionam na vida das crianças. É através dos jogos e das brincadeiras que a 
criança forma conceitos, relaciona-se socialmente, cria hipóteses, se frustra, representa 
seus sentimentos, vontades e constrói sua relação com seu eu e com o mundo que a ro-
deia, sendo assim protagonista das suas aprendizagens e capaz de reinventar e construir 
novos saberes. Portanto, para elaborar esse estudo, foi necessário a utilização de pesqui-
sas bibliográficas, revistas, do Currículo da Cidade Paulistana e de autores conceituados.

Palavras-chaves: brincadeiras; criança; aprendizagem

JOGOS E BRINCADEIRAS: ALIADOS DO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



473

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

INTRODUÇÃO

A criança como um ser social e observadora do meio que a cerca reinventa seus concei-
tos e saberes. É através das experiências e culturas vivenciadas pela criança que ela 
elabora suas brincadeiras através de imitações, reproduzindo e estruturando o seu co-

nhecimento de mundo. Um adulto plenamente maduro é aquele que vivenciou sua infância na sua 
totalidade, explorando todas as suas vivências lúdicas, interagindo com outras crianças, apren-
dendo a ganhar e a perder, trocando saberes com outras crianças e adultos, respeitando regras 
e pessoas através dos jogos e sendo protagonista do seu próprio conhecimento. Nesse sentido, 
o professor deve estar preparado para dar voz a criança, respeitando sua fala e contribuindo 
com o pleno desenvolvimento infantil através da criação de espaços e de propostas pedagógi-
cas que valorize o brincar como a principal fonte de se adquirir conhecimentos e aprendizagens.

Este artigo é um convite ao universo infantil, acreditando que a criança é um ser capaz de indi-
car os caminhos de sua aprendizagem, por isso, se faz necessário o estudo da criança no mundo 
contemporâneo. Quem é essa criança, como pensa e como aprende? Cabe aqui ressaltar a ne-
cessidade de ouvir as falas das crianças através de seus olhares e da comunicação verbal e cor-
poral, pois estes meios de expressão são as dicas do que essas crianças necessitam desenvolver.
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JOGOS E BRINCADEIRAS: 
ALIADOS DO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Inicialmente é necessário entender as 
diferenças entre jogos e brincadeiras, pois 
na maioria das vezes são palavras utilizadas 
com único significado, embora ambos auxiliem 
na aprendizagem e alguns conceitos se 
repetem, precisamos diferenciá-los com o 
objetivo de se estruturar um planejamento 
que oportuniza vivências diferentes.

De acordo com MATTOS (2011p.386) “O 
jogo é uma atividade que se desenvolve com 
regras que permitem indicar um vencedor”, 
ou seja, conforme análise do autor, o jogo 
possui características de competitividade, 
resultando em perdedores e ganhadores. 
Porém não podemos considerar os jogos única 
e exclusivamente como fonte de competição, 
pois ele também é associado como um 
meio de brincar, mas será diferenciado pela 
sua estruturação que possui características 
específicas e objetivos e regras que são 
previamente impostas, ou seja, antes de 
começar a jogatina as regras são avisadas e não 
podem ser quebradas, caso contrário, poderá 
implicar em penalização, assim as crianças 
vão aprendendo a seguir regras e combinados.

Por sua vez, as brincadeiras estão mais 
associadas ao mundo lúdico e imaginário, ao 
entretenimento e ao passatempo, mas dentro 
do contexto pedagógico, o brincar é uma 
situação de aprendizagem que proporciona 
diversos saberes. O processo de construção 
da identidade e da autonomia é algo que vai 
se construindo na infância, sendo influenciado 
por meio das interações e pelo meio vivido 
pela criança.  De acordo com Kishimoto (2010 
p.01), “Para a criança, o brincar é a atividade 
principal do dia-a-dia. É importante porque dá 
a ela o poder de tomar decisões, expressar 
sentimentos e valores, conhecer a si, aos 
outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, 
de partilhar, expressar sua individualidade 
e identidade por meio de diferentes 
linguagens, de usar o corpo, os sentidos, os 
movimentos, solucionar problemas e criar”.  

De acordo com Vygotsky (1989 p.113.), a 
criança faz o que ela mais gosta de fazer, porque 
o brinquedo está unido ao prazer. Analisando 
a afirmativa de Vygotsky, a criança é movida 
por aquilo que lhe dá satisfação e o brincar é 
sua principal forma de expressão. Brincadeiras 
e jogos fazem parte do dia a dia das crianças, 
ou seja, essas são atividades das quais as 
crianças sentem necessidade de se apropriar, 
portanto podem e devem ser estudadas 
pelos educadores como meios estratégicos 
de atingir seus resultados pedagógicos. No 
passado as crianças não tinham o brincar 
como um direito da infância, as brincadeiras 
não eram valorizadas, ao contrário, as crianças 
eram tratadas como seres que deveriam ser 
contidos e controlados para receberem o título 
de “bem educados”, não estou querendo dizer 
que limites e regras não devam ser trabalhados 
com as crianças, mesmo porque os jogos e 
as brincadeiras trabalham muito bem esses 
conceitos, mas a forma rígida de educação 
arcaica que restringe o pensar e a criatividade 
não pode ser levada em consideração por 
educadores que acreditam no potencial de suas 
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crianças. Para Wajskop (1995 p.63), “ O prazer, 
característico da atividade de brincar, passou 
a ser visto como um componente da ingênua 
personalidade infantil, como uma atividade 
inata e que protegia dos males causados 
pelo trabalho árduo e desgastante do mundo 
adulto. A brincadeira passou a ser concebida 
como a maneira de a criança estar no mundo: 
próxima à natureza e portadora da verdade” 

Estudos relacionados a educação infantil 
têm aprofundado as discussões referentes 
ao conceito de criança e de infância com 
características próprias. Partindo desta visão 
da criança como um ser que pensa e que 
produz sua própria cultura, ou seja, a criança 
passa a ser vista como protagonista de seu 
desenvolvimento. Concepções de educação 
infantil concordando com requisitos distintos 
incorporando o educar e suas brincadeiras em 
um ambiente que estimule e colabore com as 
trocas de experiências em um universo que 
socializa e valoriza o respeito ao meio e ao 
outro com o intuito da construção da identidade 
das crianças. Partindo deste pressuposto a 
escola de educação infantil deve disponibilizar 
um espaço criativo que assessore a criança 
e oportunize diferentes formas de brincar.

“Para Comenius a educação se apresenta 
como eixo essencial, que permite a criança 
aprender a viver em sociedade apropriando-se 
de conhecimentos capazes de criar condições 
necessárias para que as mesmas venham 
produzir e não serem meras reprodutoras 
de ideias já prontas”. O pensador defende 
uma pedagogia que permita a utilização de 
materiais concretos para que a criança possa 
tocar diferentes estruturas e sensações, vale 
aqui destacar a importância dos brinquedos 
denominados “não estruturados” (potes e 
sucatas) que são materiais que estimulam 
a criação de novos fins para esses objetos, 
nesse sentido um recipiente de shampoo 
pode no mundo imaginário infantil se 
transformar em outro brinquedo, dando novo 
significado ao objeto. Em contrapartida, os 
brinquedos industrializados também possuem 

o seu valor, uma vez que são utilizados como 
representação de sua vivência, reproduzindo 
imitações ao brincar de casinha, de escolinha 
ou qualquer outra forma de representação 
que ao mesmo tempo em que reproduz ajuda 
o professor a conhecer suas crianças, seus 
medos, conflitos, preferências e necessidades. 
Nessas observações, por exemplo, se o 
professor notar que meninos não permitem 
que meninas joguem futebol, será o momento 
ideal para trabalhar com as crianças a quebra 
dos estereótipos de um mundo machista.

Diante das discussões acima, considero 
que é importante que o educador reconheça 
o quanto os jogos e as brincadeiras são 
elementos essenciais no processo de 
ensino-aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento das crianças em toda sua 
plenitude e tornando prazeroso e significativo 
a aprendizagem dos conteúdos e conceitos.

As brincadeiras são manifestações 
espontâneas da criança que agrega 
conhecimento e desenvolvimento, por isso, 
esse direito deve ser respeitado. Partindo 
desta concepção, a utilização de projetos 
pedagógicos que promovem o brincar é sempre 
bem-vindo dentro das unidades escolares, em 
especial na educação infantil, pois aprender 
brincando torna o caminho a ser trilhado muito 
mais gratificante para as crianças. Recursos 
simples como bambolês, cordas, tecido, 
latas, garrafas pet, dominó, giz de lousa, entre 
outros são ferramentas de baixo custo e que 
promovem várias fontes de conhecimento.          

Proporcionar a socialização é um dos 
principais fins da educação infantil, por este 
motivo educadores devem oportunizar as 
atividades em grupos que envolvam trocas de 
experiências e que possibilitam a cooperação, 
o respeito ao outro e o conhecimento de outras 
culturas. Para que essa prática do brincar 
aconteça de modo satisfatório, ele deve ser 
estudado e planejado. Estudado no sentido 
de antes mesmo de elaborar um planejamento 
ter previamente observado o que o grupo de 
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crianças está necessitando desenvolver, qual 
a cronologia, espaço e recursos o professor 
irá utilizar, por isso, é tão importante as rodas 
de conversa, dar voz às crianças e ter um 
olhar sensível. Em um grupo de crianças 
muito agitadas e com muitas lideranças, talvez 
seja primeiramente necessário desenvolver 
jogos e brincadeiras que exijam atenção e 
concentração como por exemplo as parlendas 
que envolva a brincadeira da estátua, morto ou 
vivo, entre outros. Quando o educador recorre 
aos jogos e as brincadeiras, ele passa a criar 
um ambiente de motivação que possibilita 
aos alunos compartilharem ativamente o 
processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 
“A teoria psicoanalítica de Freud” (1856-

1939). O autor utilizou o jogo em seus processos 
de cura de crianças. Em suas pesquisas, o 
pai da psicanálise observou que o desejo da 
criança é que determina o comportamento dela 
frente aos brinquedos: cria um mundo próprio, 
repete experiências que ainda não dominou, 
busca identificações, exerce autoridade sobre 
os seus brinquedos, projeta em outras pessoas 
ou em objetos sentimentos reprimidos, tenta 
superar insucessos anteriores, de maneira 
lúdica vivencia situações constrangedoras, 
procurando resolver os problemas, encontrar 
soluções, enfim, realiza ações que no 
mundo real não lhe são permitidas. Essa 
teoria ocupou-se essencialmente do jogo 
imaginativo em função das emoções.

“A teoria de Jean Piaget” (1896-1980) 
estudando sobre o desenvolvimento da 
inteligência, colocou os jogos como atividades 
indispensáveis na busca do conhecimento 
pelo indivíduo. Ele dividiu o desenvolvimento 
intelectual da criança em etapas caracterizadas 
pela “sucessiva complexidade e maior integração 
dos modelos de pensamento”, ou seja: até os 
dois anos de idade – sensório-motor; de dois 
a quatro anos – pré-operacional; de quatro a 
sete anos – intuitivo; de sete aos 14 anos – 
operacional concreto; e, a partir dessa idade – 
operacional abstrato. Quando Piaget descobriu 
que não é o estímulo que move o indivíduo 

ao aprendizado, revolucionou a pedagogia da 
época. Para ele, a inteligência só se desenvolve 
para preencher uma necessidade. A educação, 
concebida a partir desse pressuposto, deve 
estimular a inteligência e preparar os jovens 
para descobrir e inventar; o professor deve 
provocar na criança a necessidade daquilo que 
ele quer transmitir. Nesse sentido, os jogos são 
buscados espontaneamente pelas crianças 
como meio de chegar à descoberta, inventar 
estratégias, pensar o novo, construir, agir sobre 
as coisas, reconstruir, produzir (apud Garcia, 
1981, p.17-21). Para Piaget apud Martinelli 
(1997) existe o brincar quando há o predomínio 
da assimilação sobre o esforço e atenção da 
acomodação. Piaget ao realizar o estudo sobre 
a evolução do jogo para o desenvolvimento, 
percebeu uma tendência lúdica nos primeiros 
meses de vida do bebê, na forma do chamado 
jogo de exercício sensório-motor, onde do 
segundo ao sexo ano de vida predomina o jogo 
simbólico e a etapa seguinte é o jogo de regras 
praticado pela criança. Essas três atividades 
lúdicas caracterizam-se na evolução do jogo 
na criança, de acordo com a fase de seu 
desenvolvimento, conforme descrito a seguir.
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JOGOS DE EXERCÍCIO SENSÓRIO 
MOTOR

Caracteriza a etapa que vai do nascimento 
até o aparecimento da linguagem. Os 
exercícios sensórios motores constituem 
a forma inicial do jogo na criança (esses 
exercícios motores consistem na repetição de 
gestos e movimentos tais como: o bebê estica 
e encolhe os braços e pernas, agita mãos e 
dedos, toca objetos, produz ruídos e sons, etc.).

JOGO SIMBÓLICO  

Período compreendido entre os 2 a 6 
anos, a tendência lúdica se manifesta, 
predominantemente, sob a forma do jogo 
simbólico, isto é, jogo de ficção, imaginação 
e imitação. Nesta categoria está incluída a 
metamorfose de objetos, por exemplo: um 
cabo de vassoura se transforma em um 
cavalo, uma caixa de fósforos em um carrinho, 
um caixote passa a ser um caminhão ou 
trenzinho, também ocorre o desempenho 
de papéis: brincar de mamãe e filho, 
professor e aluno, médico e paciente etc.

Nesse sentido, para Piaget (1969), o 
jogo simbólico é, simultaneamente, um 
modo de assimilação do real e um meio de 
auto expressão, por isso volto a destacar 
a importância dos “não estruturados”.

JOGOS DE REGRAS 

A terceira forma de atividade lúdica a surgir 
é o jogo de regras, que inicia por volta dos 
5 anos, mas se desenvolve principalmente na 
fase que vai dos 7 aos 12 anos, predominando 
durante toda a vida do indivíduo. Nessa fase, 
a criança já compreende as regras com 
facilidade e procura entender para segui-las.

Mantendo o foco na educação infantil, que 
compreende a fase dos jogos simbólicos a 
comunicação deve ser presente para que as 
brincadeiras ocorram organizadamente, pois ao 
comunicar-se ocorre a designação de papéis, 
a definição dos espaços e das brincadeiras, o 
estabelecimento das regras e combinados, até 
o diálogo que se desenvolve no ato de brincar.

Gostaria de destacar também o Currículo 
da Cidade Paulistana que traz reflexões 
importantíssimas sobre como, onde e com o 
que brincar. Em quais espaços e durante quanto 
tempo os bebês e crianças brincam? A resposta 
é simples, eles brincam em todos os espaços 
e com o que eles contêm, daí a importância de 
oferecer às crianças ocasiões para experimentar 
diferentes possibilidades e modos de interpretar 
os espaços, dos mobiliários e os materiais, 
resguardando a segurança e com materiais 
acessíveis dentro e fora da sala de aula.  

De acordo com o Currículo da Cidade de São 
Paulo, ao falar de brincadeiras se referem a 
diferentes ações das crianças que envolvem o 
lúdico e, por isso, privilegiam o processo, e não 
um resultado visível. Um bebê brincando com 
suas mãos ou seus pés, explorando objetos que 
colocamos ao seu redor; uma criança um pouco  
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maior transportando água com uma latinha 
para molhar a terra e fazer uma estradinha para 
passar com um carrinho; uma criança maior 
fazendo circular um pequeno caminhão e se 
colocando no lugar do motorista que entrega 
produtos de casa em casa; crianças em torno 
de um jogo de mesa ou correndo pelo pátio: 
seja qual for a brincadeira, as crianças estão 
sempre aprendendo quem elas são, como 
as coisas funcionam, estão percebendo o 
mundo ao redor e formando uma memória do 
que fazem e aprendem. Podemos falar, por 
exemplo, de brincadeiras de movimento (os 
jogos como esconde-esconde, pular corda), de 
brincadeiras tradicionais (roda, passa anel), as 
que envolvem a fala (parlendas, trava-línguas), 
as brincadeiras de faz de conta (quando as 
crianças exploram objetos imitando ações dos 
adultos — um carrinho ou mesmo um toco de 
madeira que as crianças manipulam como 
se estivessem se deslocando numa estrada 
e buzinando), as brincadeiras de papéis 
sociais (em que as crianças, ao fazerem de 
conta, transformam toquinhos de madeira em 
carrinhos e também se colocam no lugar de 
outros: princesa, bombeiro, cabeleireiro etc.). 
Brincar possibilita às crianças diversas e 
variadas possibilidades de ação, compreensão,  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

interpretação e criação. No brincar, as coisas 
podem se tornar outras coisas, o mundo 
pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às 
crianças se descolar da realidade imediata e 
viajar por outros tempos e lugares, criar ações 
e interações, ser muitos e outros: cachorro, 
leão, cavalo, fada, princesa, guerreira, bruxo, 
super-herói, mãe, pai, bebê, médica, professor.

PLANEJAMENTO DAS BRINCADEIRAS 
E JOGOS

A experiência de se envolver, intensamente, 
na realização e na concretude das atividades 
de brincar e de jogar exige planejamento 
do tempo, do espaço e dos materiais.

Com relação ao tempo, toda atividade requer 
um tempo de entendimento e de execução, 
isso significa que primeiramente é necessário 
conhecer seus alunos, quais desafios eles 
estão prontos para assumir e qual interesse 
deles na atividade proposta, pois quanto maior 
o interesse, mais atentos estarão às propostas 
apresentadas, e consequentemente, menor 
será o tempo de explicação das regras. Também 
é necessário prever o tempo de execução da 
tarefa, um jogo requer concentração, tempo 

de apropriação e de finalização. Jogos 
necessitam de prática e a prática 

se faz com a repetição do ato. 
Já nas brincadeiras o tempo vai 
depender do envolvimento do 
grupo, o que pode ser medido 

com a observação do professor.

Os espaços também precisam ser 
pensados: O termo “espaço” se refere aos 
locais onde as atividades são realizadas, 
caracterizados por objetos, móveis, materiais 
didáticos, decoração. O termo “ambiente” diz 
respeito ao conjunto desse espaço físico e às 
relações que nele se estabelecem, as quais 
envolvem os afetos e as relações interpessoais 
do processo, os adultos e as crianças, ou 
seja, em relação ao espaço, temos as coisas 
postas em termos mais objetivos; em relação 
ao ambiente, as mais subjetivas. Desse modo, 
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não se considera apenas o meio físico ou 
material, mas também as relações resultantes 
dele. Este é um todo indissociável de objetos, 
de odores, de formas. De cores, de sons e 
de pessoas que habitam e relacionam-se 
dentro de uma estrutura física determinada 
que contém tudo e que, ao mesmo tempo, 
é formada por esses elementos que pulsam 
dentro dela como se tivessem vida. Por isso, 
dizemos que “o ambiente fala”, transmite-nos 
sensações, evoca recordações, passa-nos 
segurança ou inquietação, mas nunca nos 
deixa indiferentes” (Forneiro, 1998, p.233).

A arquitetura dos espaços escolares reflete 
muito a concepção de conhecimento, de 
aprendizagem e de sociedade que embasa 
o projeto político pedagógico de cada 
instituição escolar. Ainda hoje, grande parte 
das instituições escolares consideram a sala 
de aula como lugar de aprender, a via cognitiva 
como a forma privilegiada para a construção 
do conhecimento e o pátio escolar como 
exclusivo à recreação ou como ambiente de 
transição, e não como um espaço educativo 
e de interação. Alguns teóricos como Michel 
Foucault, identifica grandes semelhanças 
entre os espaços escolares e os espaços dos 
presídios, hospícios e hospitais, nos quais as 
estruturas e os funcionamentos são marcados 
por formas de controle e punição, Além disso, 
a escola, historicamente, é bastante associada 
à preparação de crianças e jovens para o 
mercado de trabalho, para o negócio – ou “negar 
o ócio” – e para a aceitação e adequação.

Segundo a arquiteta Beatriz Goulart “os 
espaços de nossas escolas têm sua história 
ligada à história da educação brasileira ( 
...escola tradicional, escola nova, escola 
tecnicista, escola crítica...). O fato é que, por 
mais que as formas desses edifícios tenham 
mudado, seus respectivos programa, 
organograma e fluxograma, seguem 
praticamente os mesmos há quase 200 
anos: a centralidade da ação educativa 
focada na sala de aula e na figura do 
adulto-professor”. Prevalece a ideia de 

que só se aprende com o corpo parado. De 
que movimento, expansão e aprendizado não 
combinam, o que gera um conjunto de rotinas 
que tem como objetivo disciplinar o corpo 
para o exercício intelectual. Uma soberania 
do referencial cognitivo em detrimento da 
experiência como construtora de conhecimento. 
Para pensarmos no desenvolvimento integral 
das crianças, em suas múltiplas potencialidades 
– social, emocional, intelectual e espiritual -, é 
necessário superarmos essa concepção de 
educação escolar apartada da educação formal 
e informal, como se a criança-aluna não fosse 
a que também é a criança-filha ou a criança-
cidadã. Nessa perspectiva, outros saberes e 
dimensões, tais como a arte, a ética, a cidadania, 
a sensibilidade e a natureza, tornam-se tão 
importante quanto o conhecimento científico. 
Faz-se também necessário ampliar a concepção 
de que o aprendizado só ocorre dentro dos 
espaços escolares, especialmente as salas 
de aula, e valorizar todo e qualquer espaço da 
escola, interno ou ao ar livre, assim como os 
espaços extramuros. (Instituto Alana RJ, 2018)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento infantil sempre foi observado e estudado individualmente, dentro de consultórios 
médicos e de psicologia. Não estou desmerecendo os estudos realizados no passado, ao contrário 
pois eles são de extrema importância para a formação e o embasamento teórico dos profissionais 
da área da educação e saúde física e mental. No contexto da criança moderna, entende-se que ela é 
um ser social, portanto, essa criança precisa ser estudada dentro do contexto interacionista, nas suas 
interações com outras crianças, com familiares, professores e com suas culturas.

Antigamente a criança era vista como uma pedra bruta que necessitava ser lapidada por um adulto, 
cabendo ao educador passar conhecimentos dos quais a criança deveria aprender de forma sistêmica 
e tradicional através da repetição daquilo que lhe era passado, porém essa forma de aprendizagem 
tornou-se ultrapassada. Bebês e crianças do mundo contemporâneo recebem inúmeras informações 
através dos meios de comunicação (televisão, celular, computador, cartazes, etc.), desse modo elas 
são extremamente estimuladas desde o nascimento, ou até mesmo antes dele ocorrer, logo, o papel 
do professor que era de preencher apostilas, passar informações como detentor de saberes deixa de 
ter significância no contexto moderno, cabendo a esse profissional a necessidade de estudar essa 
criança e se reinventar para ser tão interessante quanto os meios midiáticos.

Para que educadores compreendam as crianças como protagonistas de seus desenvolvimentos, é 
preciso ter sensibilidade de observar, ouvir, analisar e pesquisar essas crianças, escutando suas falas 
que nem sempre será a fala ouvida, pois os bebês e crianças também expressam suas necessidades 
através do choro, do olhar, dos gestos e de como se relacionam. Essa observação atenta é o ponto 
de partida para o desenvolvimento dos projetos pedagógicos, pois através dele o educador estará 
colhendo informações necessárias dos reais gostos dessas crianças e de suas necessidades. 

Penetrar no universo infantil também é entender as diferentes formas do brincar e de como essas 
crianças se apropriam das brincadeiras como meio de reproduzir o que já sabem, trocando experiências 
umas com as outras e elaborando novos conceitos, reinventando seu próprio conhecimento. Em 
salas cheias de crianças, cada uma traz consigo suas culturas e vivências familiares, fazendo com 
que o ambiente coletivo seja um valioso espaço de enriquecimento de saberes e trocas de vivências.

As brincadeiras são atividades naturais na vida das crianças, ela aprende brincando com seu corpo 
e seus movimentos, com a interação com a natureza observando bichinhos e plantas no jardim e 
fazendo interpretações de inúmeras experiências, portanto, o conhecimento não se restringe a sala 
de aula com cadeiras alinhadas, o conhecimento se adquire em todos os espaços dentro e fora da 
escola.

Utilizar os jogos e brincadeiras como estratégias de aprendizagem é se apropriar de um valioso 
aliado para atingir os objetivos pedagógicos que se pretende alcançar. Através do pular corda, 
equilibrar-se na linha, pular de um pé só a criança adquire equilíbrio, podendo explorar conceitos 
de lateralidade por exemplo. Ao propor uma atividade do jogo da memória a criança desenvolve a 
concentração e a associação de figuras, imagens e palavras. Atividades que geram competitividade 
ensina a criança a ganhar e a perder, pois se frustrar também colabora com o amadurecimento. 
Algumas brincadeiras desenvolvem a fala e ampliação do vocabulário com as cantigas de roda e 
parlendas. 
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Muitos jogos ajudam a criança a criar estratégias e a elaborar conceitos matemáticos, como é o 
caso da amarelinha, xadrez, jogo da onça, resta um, bingo, etc.  Através dos jogos se desenvolve 
o raciocínio lógico, estimula o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. Educadores precisam procurar alternativas para aumentar a motivação para se adquirir 
a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a concentração, atenção, a superação pessoal, a 
socialização, o raciocínio lógico, a cooperação, entre outros. Ensinar através de jogos e brincadeiras 
é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, criativo e a capacidade de 
resolver problemas. 

Contudo, é preciso estar aberto a novas experiências, se libertar de padrões de ensino que limita o 
pensar criativo, ensinar aprendendo e se permitir construir junto, tendo humildade de mudar o rumo 
do planejado, sabendo aceitar ideias das crianças sem extinguir o desejo e a intenção de propor 
novidades que amplie o conhecimento. 

Ensinar através de jogos e brincadeiras é romper o ciclo do tradicional, é entender que a aprendizagem 
ultrapassa os limites de uma sala de aula ou de uma sala ambiente, é respeitar a forma da criança 
se apropriar do conhecimento e acima de tudo é compreender que nossos alunos são capazes de 
ir além de nossas expectativas. 
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RESUMO: O presente artigo pretende verificar o papel da escola e dos professores na edu-
cação de alunos com dificuldade de aprendizagem, se pautando na questão do aprendiza-
do individual de cada criança. Aqueles que vivenciam em sua prática de sala de aula mo-
mentos de incertezas na abordagem com os alunos com dificuldade de abordagem. Para 
isto, apresenta-se um estudo sobre as dificuldades de aprendizagens, seus fatores condi-
cionantes e as possibilidades de atuação. Abordaremos também uma reflexão sobre a re-
lação professor aluno e o papel da escola nesse ambiente que poderá ser cheio de precon-
ceitos e discriminação. Os educadores precisam assegurar que os direitos dos indivíduos 
com dificuldades serão respeitados, promovendo na realidade motivação a esses alunos 
para que a compreensão, esforço e dedicação seja manifestado no ambiente acadêmico.

Palavras-chaves: Dificuldade;  aprendizagem;  Aluno;  Professor;  Escola.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

A criança se desenvolve muito além  do 
que estamos acostumados a ver.  A 
criança não se desenvolve apenas 

em seus aspectos físicos e intelectuais, ela 
está em constante desenvolvimento. Cada 
etapa do crescimento de uma criança, ela 
apresenta um comportamento diferente, tanto 
o emocional, quanto o social e o intelectual. 

Percebe-se que se faz cada vez mais neces-
sária a presença da neuropsicopedagogia na 
vida das crianças, contribuindo para o desen-
volvimento físico, psíquico e social, podendo 
auxiliar no processo de construção de aspectos 
fundamentais no futuro quando se tornarão adul-
tos com menos problemas de aprendizagem.

A neuropsicopedagogia pode contribuir para 
os processos de ensino -aprendizagem, não 
como uma forma mágica de acabar com todos 
os problemas relacionados as práticas pedagó-
gicas, mas como uma ferramenta útil que traga 
o embasamento teórico-científico que possa 
melhorar o aprendizado, bem como, estimular 
de forma adequada e diferenciada as potencia-
lidades da criança que cada dia se transforma 
dentro da modernidade a qual está inserida.

Diante das transformações ao longo dos 
anos, entre elas: a diversidade de alunos 
com diferentes crenças e etnias; as mudan-
ças culturais; os avanços tecnológicos; as 
mudanças na estrutura familiar, as quais po-
dem promover ou não para um bom desem-
penho cognitivo, percebendo os reflexos des-
sas transformações dentro do âmbito escolar, 
e consequentemente a necessidade de atua-
lização das práticas educacionais, tanto para 
a aprendizagem efetiva dentro das salas de 
aula, como para preparar estes alunos para 
as transformações dentro da atual sociedade.

Entender todos os mecanismos envolvi-
dos no processo ensino aprendizagem impli-
ca em uma tarefa que por vezes, não é fácil, 
mas produtiva e gratificante. Para que a apren-
dizagem seja possível, é necessário ter bem 
estabelecidos e estimulados mecanismos de 
atenção, ter uma boa alimentação e sono de 
qualidade, entre outros, levando em considera-
ção todos os aspectos do indivíduo, tais como 
o biológico, social, psicológico, cognitivo.

As emoções cumprem papéis de grande 
importância e são fundamentais para nos-
sa sobrevivência. Dentre suas principais fun-
ções constam a preparação e motivação 
para as ações; avaliação dos estímulos do 
ambiente de maneira rápida e eficiente; au-
xílio no controle das relações sociais e faci-
litação do reconhecimento de expressões tí-
picas que indicam as intenções do indivíduo.

De acordo com Damásio (1996):
As emoções, assim como os sentimentos e os 

desejos, são manifestações da vida afetiva. Na 
linguagem comum costuma-se substituir emo-
ção por afetividade, tratando os termos como si-
nônimos. Todavia, não o são. A afetividade é um 
conceito mais abrangente no qual se inserem 
várias manifestações (DAMÁSIO, 1996, p. 195).

A emoção pode influenciar de maneira 
definitiva no equilíbrio das tomadas de de-
cisão. Damásio (1996) considera a emo-
ção, a razão e o cérebro como fatores 
indispensáveis para a avaliação dos riscos, con-
flitos e benefícios que envolvem uma decisão.

Ao sistema límbico se atribui o contro-
le das emoções e processos motivacionais 
(Cosenza & Guerra, 2011), que atuam na 
aprendizagem e memória. O desenvolvimen-
to desse sistema permitiu que vivências e 
experiências fossem armazenadas e que a 
capacidade de aprendizagem pudesse opor-
tunizar aos seres humanos irem além das re-
ações automáticas predeterminadas pelos 
instintos, além de aprimorar respostas e adap-
tá-las às condições do meio (AGÜERA, 2008).

Aprendizagem constitui-se como um pro-
cesso de mudança comportamental obtido 
por meio da experiência, na qual é resul-
tante da interação entre estruturas mentais 
e o meio ambiente que cerca o indivíduo.

Segundo Weiss (2004) apud Sou-
sa (2009), aprendizagem é:

um processo de construção que se dá na inte-
ração permanente do sujeito com o meio que o 
cerca. Meio esse expresso inicialmente pela fa-
mília, depois pelo acréscimo da escola, ambos 
permeados pela sociedade em que estão. Essa 
construção se dá sob a forma de estruturas com-
plexas (WEISS, 2004 apud SOUSA 2009, p. 26).

O processo cognitivo é complexo e im-
plica em um conjunto de estruturas que re-
cebem, filtram, organizam, modelam e re-
têm os dados provenientes do meio.



486

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CONCEITUANDO APRENDIZAGEM
 
Previamente a exposição das dificuldades 

do processo de aprendizagem, necessitamos 
esclarecer o que é e como se dá este processo. 
Aprendizagem é o processo pelo qual as 
habilidades, competências, conhecimentos, 
comportamento ou valores são adquiridos 
ou modificados, como resultado de estudo, 
experiência, formação, raciocínio e observação. 
Aprendizagem é uma das funções mentais 
mais importantes em humanos e animais 
e pode ser aplicada a sistemas artificiais. 
Aprendizagem humana está relacionada à 
educação e desenvolvimento pessoal. Deve 
ser devidamente orientada e é favorecida 
quando o indivíduo está motivado. O estudo da 
aprendizagem utiliza os conhecimentos e teorias 
da neuropsicologia, psicologia, educação 
e pedagogia. O processo de aprendizagem 
pode ser medido através das curvas de 
aprendizagem, que mostram a importância 
da repetição de certas predisposições 
fisiológicas, de “tentativa e erro” e de períodos 
de descanso, após o qual se pode acelerar o 
progresso (WEISS, 2004 apud SOUSA 2009).

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

A dificuldade de aprendizagem é um fator que 
tem recebido atenção de vários profissionais 
da área educacional e médica, de forma 
que os mais relevantes são ligados de forma 
integrante à criança, enquanto ser envolvido e 
sob influências merecedoras de atenção, como 
a de seus familiares, de seu meio social e da 
própria escola. É tarefa relevante do professor 
e da escola transmitir o ensino às crianças de 
maneira adequada facilitando a aprendizagem 
de forma a se reduzir o fracasso escolar 
e estimular a aprendizagem, assim como 
oferecer à criança possibilidades de sucesso, 
o que provavelmente lhe proporcionará 
autoconceito satisfatórios BEAUCLAIR, 2014).

Atualmente a sociedade experimenta 
mudanças rápidas e complexas por causa do 
fluxo de informações variadas e numerosas. 
As crianças são estimuladas continuamente, 
por meio de sons e imagens, a perceber um 
mundo plural, colorido, virtual e interligado. Não 
podemos mais ignorar a televisão, o vídeo, o 
cinema, o computador, o telefone, entre outros 
recursos tecnológicos, que são veículos de 
informação, comunicação e aprendizagem.

Os especialistas frisam que se deve elogiar a 
criança por qualquer bom desempenho, por 
mais insignificante que seja. Mas, ao mesmo 
tempo, não devemos negligenciar a disciplina e o 
método. As crianças precisam de uma estrutura 
sólida, em especial as que têm deficiência 
de aprendizagem (BEAUCLAIR, 2014).

A criança com problemas específicos de 
aprendizagem tem padrões pouco usuais 
em perceber as coisas no ambiente externo. 
Seus padrões neurológicos são diferentes 
das outras crianças da mesma idade. No 
entanto, têm em comum algum tipo de 
fracasso na escola ou em sua comunidade.

Para que possa se ter um diagnóstico 
mais preciso a respeito da dificuldade de 
aprendizagem é fundamental que os adultos 
acompanhem mais atentamente a criança e os 
problemas que ela está sofrendo, necessitando 
de uma parceria entre família e escola.

Ferreiro (1984, p.42), mostra que os 
dois pólos do processo de aprendizagem 
(quem ensina e quem aprende) têm sido 
caracterizados sem que se leve em conta 
o terceiro elemento da relação: a natureza 
do objeto de conhecimento envolvendo esta 
aprendizagem.Aprendizagem é troca, interação, 
participação; é o resultado de um confronto 
entre diferentes hipóteses ou pontos de vista. 
Portanto, a presença do outro é de fundamental 
importância para a aquisição da aprendizagem.
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A ESCOLA, A CRIANÇA E AS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

A escola tem um modo específico e especial 
de organizar e propor situações para que 
ocorra a aprendizagem de determinados 
conteúdos culturais. A questão central da 
escola é o ensinar e o aprender. Para que 
uma aprendizagem ocorra é necessário um 
bom planejamento, sustentado no trabalho do 
coletivo dos educadores. De cada professor 
é exigido um sério preparo profissional que 
garanta o saber e o saber-fazer, ou seja, 
domínio do conteúdo e da metodologia de 
ensino (DINIZ, D.F.; DAHER, J; SILVA, 2008).

Se o professor não tiver o domínio do conteúdo 
não será capaz de selecionar, sequenciar e dosar 
o que vai ensinar, não consegue flexibilidade na 
escolha e no emprego de caminhos seguros 
para promover a aprendizagem em sala de 
aula. A metodologia de ensino que o professor 
adota é exclusivamente própria de como ele 
trata o ensino, como é seu posicionamento e 
sua atitude diante do processo O professor 
que entende a educação como prática social, 
transformadora e democrática trabalha com 
seus alunos na direção da ampliação do 
conhecimento, incluindo conteúdos de ensino 
à realidade, escolhendo procedimentos que 
assegurem a aprendizagem efetiva. Sabendo 
que conhecimento, desenvolvimento e 
aprendizagem são processos relacionados 
entre si, que acontecem por construção e 
interação, o professor privilegia conteúdos 
significativos e integra ao trabalho em 
sala de aula situações desafiadoras, 
problematizadoras, prevendo interações com os 
alunos e deles entre si, e com o conhecimento 
(DINIZ, D.F.; DAHER, J; SILVA, 2008).

É importante ressaltar que a atuação docente 
pode ou não promover a aprendizagem dos 
alunos. Quando o professor reconhecer 
importância de envolvê-los, mobilizar seus 
processos de pensamento, explorar todas as 
dimensões e oportunidades de aprendizagem, 
fizer ou refazer percursos, criar e renovar 

procedimentos e olhar seu grupo-classe a 
partir de suas próprias características, estará 
propiciando aprendizagem. Modificar a 
prática não significa abandonar de uma vez 
tudo aquilo que já faz parte de sua formação 
anterior. Novas práticas não se instalam de 
um momento para o outro. Muitas vezes o 
professor pensa mais adiante, mas ainda 
repete em sala de aula o que viveu como 
aluno (DINIZ, D.F.; DAHER, J; SILVA, 2008).

Não há modelos gerais, aplicáveis em 
qualquer situação, pois cada sala de aula é 
única: cada professor é diferente, os alunos não 
são iguais nem podem ser idealizados. Cada 
um tem sua história, trajetória escolar, pontos 
de vista e estilos cognitivos diferentes. Além 
disso, não se pode esquecer das condições 
do ambiente em que ocorrem as interações 
e a aprendizagem. Estas tornam singular o 
trabalho com cada grupo-classe: a atividade 
do professor não deve se repetir sempre, sem 
novidades ou desafios (MELCHIOR, 2004).

Os interesses que as crianças manifestam 
no cotidiano dão vida ao currículo. Conciliar 
esses interesses com os objetivos das 
atividades planejadas é um grande desafio; 
fazer com que cada situação de ensino seja 
uma experiência nova, é o que dá, ao trabalho 
de cada professor, um sabor original e único.
Não é possível então, padronizar práticas 
pedagógicas. Mas sempre é interessante 
refletir sobre elas. Os procedimentos 
adotados em uma determinada situação 
costumam revelar caminhos que são frutos da 
criatividade do professor e mostram maneiras 
originais de desencadear a aprendizagem, 
compatíveis com a concepção de educação 
que o professor adote (MELCHIOR, 2004).

O currículo escolar compõe-se de conteúdos 
sequenciados, articulados, selecionados pela 
escola como sendo os mais significativos 
nas diversas áreas do conhecimento. Tais 
conteúdos são apresentados em situações 
de ensino especialmente preparadas 
pelo professor, levando em conta as 
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características e necessidades dos alunos. 
Em geral, as situações de aprendizagem 
são desencadeadas a partir de questões já 
selecionadas e programadas no currículo. 
Podem ter união com um fato que desperte o 
interesse da classe, ou por um assunto que se 
revele oportuno (FLOR, D.; CARVALHO, 2004).

As dificuldades de aprendizagem que as 
crianças apresentam em sala de aula podem ser 
causadas por vários fatores, desde problemas 
neurológicos, como até familiares, por isso é 
importante que o professor esteja atento aos 
comportamentos das crianças, que podem 
refletir em sala de aula.O professor tem que 
levantar hipóteses, dando dicas para que o aluno 
consiga concluir o seu pensamento sozinho, 
claro que da sua forma, pois só assim ele vai 
conseguir construir o seu próprio conhecimento 
e se apropriar daquilo que ele mais deseja e 
gosta.Por meio da ação sobre o meio físico 
e da interação com o ambiente social, onde 
a linguagem exerce papel central, processa-
se o desenvolvimento e a aprendizagem do 
ser humano (FLOR, D.; CARVALHO, 2004).

TRATATIVA DOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAGEM (IDENTIFICAÇÃO, 
INTERVENÇÃO)

Muitas pessoas possuem dúvidas no tocante a 
diferenciação entre dois tópicos que costumam 
se confundir Dificuldade de Aprendizagem 
e Transtorno de Aprendizagem. Sendo 
assim vamos explorar um pouco mais esses 
conteúdos para saber a correta identificação 
do problema (GÓMEZ, A. M. S.; TÉRAN, 2004).

A Neuropsicopedagogia é uma ciência 
transdisciplinar que estuda a relação entre 
o funcionamento do sistema nervoso e a 
aprendizagem humana. Para isso, busca 
relacionar os estudos das neurociências com 
os conhecimentos da psicologia cognitiva 
e da pedagogia. Seu objetivo é promover a 
reintegração pessoal, social e educacional a partir 
da identificação, do diagnóstico, da reabilitação 
e da prevenção de dificuldades e distúrbios da 
aprendizagem (GÓMEZ, A. M. S.; TÉRAN, 2004).

Seu objetivo é promover a reintegração 
pessoal, social e educacional a partir da 
identificação, do diagnóstico, da reabilitação e 
da prevenção de dificuldades e distúrbios da 
aprendizagem. De acordo com a Sociedade 
Brasileira de Neuropsicopedagogia (SBNPp), 
esta área pode ser dividida em três campos 
de atuação: Neuropsicopedagogia Clínica, 
Institucional e Hospitalar. O neuropsicopedagogo 
clínico realiza atendimentos individuais 
ou em postos de saúde, já o institucional 
atua em instituições de educação, sejam 
elas nas modalidades básica ou superior. 
Por fim, o neuropsicopedagogo hospitalar 
tem seu como seu campo de atuação os 
ambulatórios, unidades de internação e outras.

A Avaliação Neuropsicopedagógica investiga 
o processo de aprendizagem do indivíduo 
relacionado ao seu modo de aprender, 
identificando áreas de competência, limitações 
e habilidades, no intuito de compreender 
as origens de suas dificuldades e/ou 
distúrbios de aprendizagem. Também, avalia 
o funcionamento das funções neurológicas 
e os aspectos inferenciais, como: cognição, 
funções executivas, atenção, memória, 
percepção, psicomotricidade, linguagem 
(leitura, escrita, interpretação), cálculo e 
emoções (GÓMEZ, A. M. S.; TÉRAN, 2004).

Aprendizagem constitui-se como um 
processo de mudança comportamental obtido 
por meio da experiência, na qual é resultante 
da interação entre estruturas mentais e o meio 
ambiente que cerca o indivíduo.O processo 
cognitivo é complexo e implica em um conjunto 
de estruturas que recebem, filtram, organizam, 
modelam e retêm os dados provenientes 
do meio.nAs situações de aprendizagem 
são desencadeadas a partir de questões já 
selecionadas e programadas no currículo. Podem 
ter união com um fato que desperte o interesse 
da classe, ou por um assunto que se revele 
oportuno (GÓMEZ, A. M. S.; TÉRAN, 2004).
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Segundo pesquisas, Piaget (1996) e Vygotsky 
(1991) foram os grandes estudiosos sobre o 
desenvolvimento da criança. Para Piaget (1996) 
os atos biológicos são atos de adaptação ao meio 
físico e que ajudam a organizar o ambiente. Os 
atos intelectuais são entendidos como atos de 
organização e adaptação ao meio. Para Piaget, 
a atividade intelectual não pode ser separada 
do funcionamento total do organismo. Assim 
sendo, considera-se que o funcionamento 
intelectual é uma forma especial de atividade 
biológica. Ambas as atividades são partes do 
processo global por meio do qual o organismo 
adapta-se ao meio e organiza suas experiências. 

Piaget concebeu a inteligência tendo dois 
aspectos importantes: o cognitivo e o afetivo. 
O aspecto cognitivo tem três componentes: 
o conteúdo, a função e a estrutura. Piaget 
identificou três tipos de conhecimento: físico, 
lógico-matemático e social. O primeiro é o 
conhecimento de propriedades dos objetos 
e é derivado das ações sobre os objetos. O 
segundo é o conhecimento construído com 
base nas ações sobre os objetos e o terceiro 
é o conhecimento sobre coisas criadas 
pelas culturas. Cada tipo de conhecimento 
depende das ações físicas ou mentais. As 
ações instrumentais do desenvolvimento 
são aquelas que geram desequilíbrio e 
conduzem ao esforço de estabelecer a 
equilibração. Assimilação e acomodação 
são os agentes de equilibração, o auto-
regulador do desenvolvimento (PIAGET, 1982).

Quatro fatores e suas interações são 
necessários para o desenvolvimento: 
maturação, experiência ativa, interação social e 
equilibração. O desenvolvimento cognitivo pode 
ser dividido em quatro estágios para fins de 
análise e descrição. O desenvolvimento afetivo 
ocorre de modo semelhante ao desenvolvimento 
cognitivo. O aspecto afetivo é responsável pela 
dinamização da atividade mental e pela seleção 
dos objetos ou eventos sobre os quais agir.

Piaget descreveu estágios de desenvolvimento 
que se definem pela lógica utilizada pela criança 
ao lidar com seus pensamentos em cada 
etapa de sua vida. O primeiro estágio descrito 

é o Sensório-Motor, nele o pensamento é 
constituído pelas sensações (sensório) e pelos 
movimentos (motor), dando o nascimento da 
inteligência a partir da incorporação, feita pela 
criança do mundo e de si mesma, podendo 
diferenciá-los. Saindo, assim, a criança de um 
estágio de puros reflexos e se desenvolvendo até 
alcançar o início do pensamento representativo, 
que se dá com a noção de permanência de 
objetos, ou seja, a criança percebe que o 
objeto continua a existir mesmo que este 
não esteja presente ao seu campo visual.

Piaget (1982) afirma, então, que existe 
inteligência antes mesmo da linguagem.O 
segundo estágio é o Pré-Operacional, no 
qual a criança inicia o desenvolvimento 
de aspectos lógicos. São eles:

Ausência de transitividade: a criança ainda 
não é capaz de fazer relações conceituais.

Ausência de conservação: a criança 
ainda não se dá conta que objetos 
podem ser transformados e manterem 
a mesma quantidade, peso ou volume.

Irreversibilidade do pensamento: o 
pensamento da criança ainda tem apenas 
um sentido, sem que o produto final 
possa retornar ao seu estado primeiro.

Raciocínio transitivo: a criança ainda não é capaz 
de fazer generalizações (pensamento indutivo) 
ou tirar conclusões (pensamento dedutivo).

Egocentrismo cognitivo: a criança 
ainda não consegue coordenar diferentes 
pontos de vista (PIAGET, 1982).

De acordo com o autor (1982) deixou claro 
em seus estudos, que estas etapas aparecem 
nesta ordem e não em outra qualquer, 
sendo uma etapa a preparação para a etapa 
seguinte, e também não estabeleceu idades 
para que estas acontecessem, dando sempre 
variações, afinal, para ele, o desenvolvimento 
depende da interação do sujeito com o meio.

À medida que o bebê se desenvolve 
cognitivamente, as mudanças ocorridas 
afetam o comportamento em todas as 
áreas. Os conceitos não se desenvolvem 
independentemente um do outro. O 



490

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

comportamento sugere que a criança já tem 
noção de constância da forma dos objetos. 
Os objetos não sofrem mudanças na forma 
quando mudam de perspectiva. Desde que 
todas as ações ocorrem no espaço, a criança 
deve ter também um conceito funcional de 
espaço e das relações entre os objetos. Cada 
uma dessas capacidades surge mais ou menos 
na mesma época e tem o mesmo caminho de 
desenvolvimento. Todos os seus esquemas 
são elaborados à medida que a criança 
assimila e faz acomodações (PIAGET, 1982).

É importante reconhecer que o desenvolvimento 
intelectual é um processo auto-regulatório. O 
processo de assimilação e acomodação é 
internamente, e não externamente, controlado. 
O afeto desempenha um importante 
papel neste controle. Em cada período do 
desenvolvimento sensório-motor, surgem 
novas e mais sofisticadas aptidões e aumenta 
o autocontrole. Cada pequeno progresso 
torna o indivíduo melhor equipado para lidar 
com as demandas da vida. Ao completar o 
desenvolvimento sensório-motor, a criança 
já deve ter alcançado um desenvolvimento 
conceitual necessário ao desenvolvimento 
da linguagem falada e de outras habilidades 
cognitivas e sociais, principais aspectos 
do nível seguinte de desenvolvimento: o 
pensamento pré-operacional. Neste momento 
o desenvolvimento intelectual da criança se 
dá mais na área simbólica do que na área 
sensório-motora. Isto não significa o fim 
do desenvolvimento sensório-motor, indica 
apenas que o desenvolvimento intelectual 
passa a ser predominantemente afetado 
pelas atividades representacional, simbólica 
e social, e não contará mais somente com a 
atividade sensório-motora. (PIAGET, 1982).

No período dos dois aos sete anos, o 
desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento 
afetivo não estão parados. Ao contrário, 
eles estão em contínua mudança, com os 
processos de assimilação e acomodação 
constantemente resultando na construção de 
uma nova e enriquecida maquinaria cognitiva. 
O comportamento da criança pré-operacional 

é, no início do período, semelhante ao da 
criança sensório-motora. Aos sete anos, há 
pouca semelhança.O nível das operações 
concretas é um período de transição entre o 
pensamento pré-operacional e o pensamento 
formal. Durante o desenvolvimento operacional 
concreto, a criança atinge o uso das operações 
completamente lógicas pela primeira vez. O 
pensamento deixa de ser dominado pelas 
percepções e a criança torna-se capaz de 
resolver problemas que existem ou existiram 
em sua experiência (PIAGET, 1982).

A criança operacional concreta não é 
egocêntrica em pensamento como são as 
crianças pré-operacionais. Ela pode assumir 
o ponto de vista dos outros e sua linguagem 
é comunicativa e social. A reversibilidade do 
pensamento é desenvolvida. As duas operações 
intelectuais importantes que se desenvolvem 
são a seriação e a classificação, as quais 
forma a base para o conceito de número.

Neste nível, pode ser observado um 
paralelismo entre o desenvolvimento 
cognitivo e o desenvolvimento afetivo. O 
desenvolvimento da vontade, que engendra 
um senso de obrigação para com as próprias 
normas ou valores, permite a regulação do 
julgamento afetivo. A autonomia de julgamento 
e o afeto continuam a se desenvolver nas 
relações sociais que encorajam o respeito 
mútuo. A criança torna-se capaz de avaliar 
suas ideias. Isto é acompanhado de uma 
compreensão da noção de intencionalidade 
e do aumento da capacidade de considerar 
os motivos ao emitir julgamentos. Pode 
ser observado o progresso dos conceitos 
morais, tal como a compreensão de regras, 
mentiras, acidentes e justiça (PIAGET, 1982).

Já para Vygotsky (1991), a construção 
de pensamento e da subjetividade é um 
processo cultural, o homem extrapola 
suas capacidades sensoriais pelo uso de 
instrumentos construídos por meio do trabalho 
coletivo no qual interage com outros homens 
e pela linguagem desenvolvida em sociedade.

Vygotsky considera o homem um ser bio-
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psico-histórico-social, dessa forma a interação 
só é possível por meio da mediação, processo 
pelo qual algo se interpõe entre o sujeito e o 
objeto, facilitando essa relação e possibilitando 
o desenvolvimento integral do ser.

Para Vygotsky (1985), o desenvolvimento 
cognitivo mantém uma relação mais 
estreita com a aprendizagem. Para ele, o 
desenvolvimento das funções psíquicas 
da criança interage continuamente com a 
aprendizagem, isto é, com a apropriação do 
conhecimento produzido pela humanidade 
e as relações que estabelece com o meio 
social. Essa apropriação do saber produzido 
ocorre pela interação social com adultos.

Nesta visão, desenvolvimento e aprendizagem 
constituem uma unidade. Sendo inseparável 
do desenvolvimento, a aprendizagem, quando 
significativa estimula e desencadeia o avanço do 
desenvolvimento para um nível mais complexo 
que serve de base para novas aprendizagens.

De acordo com Elias (2000, p. 7): “no 
processo de aprendizagem participam 
também, além dos aspectos biológicos e 
psicológicos, descritos por Piaget, o contexto 
histórico, político e social de cada indivíduo”.

Piaget e Vygotsky demonstram em seus 
estudos que as capacidades de conhecer 
e aprender são constituídas pelas trocas 
realizadas entre sujeito e meio, caracterizando os 
desenvolvimentos motores, afetivos e cognitivos 
infantil num processo dinâmico que se dá de 
forma simultânea e integrada, tendo a própria 
atividade da criança como seu principal elemento.

De acordo com o modelo epistemológico 
Construtivista Interacionista sustentado pelos 
dois estudiosos Jean Piaget (cognitivista) e Lev 
Vygotsky (sócio-histórico), o desenvolvimento 
do sujeito se dá a partir da interação 
deste com o meio que o cerca, ou seja, o 
desenvolvimento se dá por causa da relação 
que se estabelece entre o sujeito, com toda 
sua carga genética e dispositivos biológicos, 
bem como sua história pessoal acumulada, e 
o meio onde está inserido, que compreende 
uma série de fatores que vão desde os objetos 
materiais até os valores morais, passando 
necessariamente pela existência do outro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença do fracasso escolar é considerada historicamente como um dos maiores desafios 
para a qualificação do sistema educacional brasileiro. O objetivo principal é analisar a contribui-
ção das neurociências na prática do neuropsicopedagogia ao lidar com alunos com trajetória 
de insucesso escolar, levando em consideração que este profissional se constitui como peça 
fundamental para a redução dos altos índices de repetência e evasão escolar.

Principais passos como identificar a influência e a contribuição das Neurociências tanto na for-
mação como na prática do neuropsicopedagogia ao lidar com o fracasso escolar dos indivíduos 
afetados; investigar o embasamento teórico-prático que o neuropsicopedagogia utiliza com os 
neuro aprendizes para que os mesmos não venham a fracassar novamente na escola. Com base 
nesta premissa, foi realizado o presente estudo focalizando a revisão de literatura, obedecendo 
criteriosamente à natureza da pesquisa qualitativa de cunho exploratório.

Os resultados obtidos por várias pesquisas apontam que o fracasso escolar apresenta inú-
meros fatores que influenciam de forma insatisfatória na aprendizagem. Este referencial teórico-
-metodológico nos possibilitou reafirmar a importância da relação harmoniosa e recíproca dos 
sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem: professor, aluno, escola, família, neurop-
sicopedagogia e o sistema educacional como forma de superar os obstáculos e os desafios 
vividos no cotidiano escolar.
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RESUMO: Transtorno do Espectro do Autismo – TEA no Cotidiano Escolar”, tem como objetivo 
investigar o Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, termo que contempla dentre outras 
manifestações, o autismo. Nos dias atuais é muito utilizado, contudo, requer um conhecimento 
mais específico que esclareça sobre o conceito, as características e dificuldades encontradas 
na pessoa com esse transtorno. Foi realizada uma revisão da literatura das principais legisla-
ções, serviços e discussões da temática. A inclusão escolar é direito desses alunos e benéfica 
para todos os envolvidos; para que haja sucesso nesse processo, é preciso uma parceria entre 
professores, pais, funcionários e alunos. O trabalho colaborativo entre professor de ensino 
comum e professor de educação especial são ferramentas fundamentais para o atendimento 
adequado e aprendizagem efetiva dos alunos com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

Palavras-chaves: Transtorno; Espectro; Autismo; Inclusão; Legislação; Aprendizagem.

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 
TEA NO COTIDIANO ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa e despertar a compreensão sobre as principais características dos 
educandos com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA e compreender as estra-
tégias pedagógicas para realizarem com êxito o processo de inclusão desses alunos.

A inclusão escolar de educandos com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA representa 
um grande desafio para toda a comunidade escolar e para a família. Ousamos dizer que, de todo 
o grupo de pessoas com deficiência, são esses educandos os que ainda desafiam e promovem 
mudanças importantes no contexto escolar para que seu processo de inclusão ocorra de fato.

Os sinais que caracterizam o Transtorno do Espectro do Autismo – TEA podem levar a situ-
ações nas quais essas crianças tendem a se isolar socialmente e apresentar baixos níveis de 
vocabulário. Essa situação pode levar a uma comunicação bastante comprometida, assim como 
grandes dificuldades para compreender vários tipos de contextos, sejam emocionais ou sociais. 

A intervenção precoce, embora não consiga necessariamente eliminar todas essas caracterís-
ticas, podem conduzir a um quadro que proporcione uma vida mais integrada e, de certa forma, 
mais independente.

Cada pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA apresenta sinais e sintomas par-
ticulares, mas alguns deles costumam ser mais comuns, como preservação, estereotipias, mani-
pulação digital persistente, olhar fixo, insistência em aderir a rotinas, sorriso sardônico, interesse 
e sensibilidade sensoriais atípicos, dentre outros. Vale frisar que alguns podem estar presentes 
e outros não, com intensidade e gravidade diferentes em cada caso.

As intervenções passam necessariamente pela orientação à família e pela garantia de que 
essa criança receba atendimentos adequados de educação e saúde. Programas de intervenção 
precoce são fundamentais nesse período e contribuem fundamentalmente para apoiar o educa-
dor no atendimento ao educando.

Espera-se com a pesquisa evidenciar alguns questionamentos presentes na sociedade diante 
a prática inclusiva e a compreensão de aspectos inerentes à pessoa com Transtorno do Espectro 
do Autismo – TEA que possam ser reconhecidos e efetivados no âmbito educacional. 
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TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 
AUTISMO – TEA 

Os estudos sobre o autismo tenham 
percorrido um longo caminho durante os 
últimos anos na busca pelo seu conhecimento, 
ainda é um tema que desperta grande 
atenção, interesse e também é permeado 
de controvérsias (RIOS et al., 2015).

A palavra autismo se origina da palavra grega 
autós que significa por si mesmo (ORRÚ, 2009). 
Atualmente, é denominado como Transtornos 
do Espectro do Autismo – TEA, classificado 
como um Transtorno do Neurodesenvolvimento, 
assim descrito pela quinta versão do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-V) publicado pela Associação 
Americana de Psiquiatria – APA (APA, 2014). 
Segundo o DSM-V (APA, 2014), o Transtornos 
do Espectro do Autismo – TEA compreende 
também os transtornos que anteriormente 
foram denominados como autismo infantil 
precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, 
autismo de alto funcionamento, autismo atípico, 
transtorno global do desenvolvimento sem 
outra especificação, transtorno desintegrativo 
da infância e transtorno de Asperger.

O psiquiatra Eugen Bleuler retratou este 
processo de pensamento como um dos 
principais sintomas da esquizofrenia no ano 
de 1911, utilizou a terminologia autismo para 
atribuir à perda de contato com o mundo 
externo devido à grande dificuldade na 
comunicação (SALLE et al., 2005; DIAS, 2015).

Com o passar dos anos, surgiram outras 
denominações em relação ao autismo, entre 
elas, Bender, no ano de 1947, usou o termo 
esquizofrenia infantil, se referindo ao surgimento 
precoce da esquizofrenia, e considerou o 
autismo uma forma precoce em relação 
ao seu aparecimento (GAUDERER, 1993). 

Segundo Gauderer (1993) este 
comportamento de simbiose é retratado como 
a tendência que a criança tem em se apegar 
fortemente à mãe, porém, este não seria o caso 
do que se pode observar no comportamento da 
criança com autismo, que diferentemente disto, 
não só pode apresentar momentos de ligação 
com a mãe, mas apresenta características 
indiferentes ao relacionar-se com ela, por 
exemplo, com um comportamento distante.

Kanner em 1943 publicou um artigo 
intitulado Autistic disturbances of affective 
contact – com a seguinte tradução em 
português: Distúrbios autísticos do contato 
afetivo – descrevendo comportamentos 
referentes ao autismo tomando-se por base 
sinais estudados por meio da observação de 
onze crianças, inteligentes e com aparência 
física considerada normal, e que notadamente 
apresentavam características comportamentais 
específicas, as chamadas estereotipias (SALLE 
et al., 2005; LEBOYER, 2007; DIAS, 2015).

Em seu estudo, Kanner distinguiu o 
autismo de outras psicoses mais graves, em 
particular da esquizofrenia, diferentemente 
do que já foi afirmado em nos estudos 
de Bleuler em 1911 e de Bender em 
1947 (SALLE et al., 2005; ORRÚ, 2009).

De acordo com o autor supracitado, mais 
tardiamente, a Síndrome de Asperger – SA foi 
reconhecida e definida pela CID-10 e do DSM-IV 
como uma condição clínica distinta no autismo.

Em relação aos critérios de diagnóstico, 
de acordo com o mesmo autor, os manuais 
de Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 
a CID-9 e o manual de Diagnóstico e Estatística 
de Transtornos Mentais, o DSM-III apresentaram 
critérios que surgiram com base em 
conceituações realizadas por Ritvo e Freedman 
em 1978, em conjunto com as definições 
de Kanner em 1943 e de Rutter em 1967. 
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É importante relembrar que com o passar 
dos anos houve muitas mudanças relacionadas 
ao diagnóstico do autismo, sendo assim, 
podemos recordar que na CID-9, no ano de 
1975, o autismo ainda era classificado como 
uma psicose da infância, e anteriormente, o 
DSM I e DSM II, nos anos de 1952 e 1968, 
respectivamente, o classificaram como 
esquizofrenia de tipo infantil (LAMPREIA, 2003).

Posteriormente, o autismo foi definido na 
décima versão do manual de Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10) como um 
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), 
com precocidade em seu aparecimento. 
Porém, na quarta edição do DSM-IV assim 
como na sua versão revisada (DSM-IV-TR) 
foi denominado como um Transtorno Global 
do Desenvolvimento (TGD) em conjunto 
com Transtorno de Asperger, Transtorno de 
Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância 
e Transtorno Global do Desenvolvimento 
sem outra especificação (APA, 1995, 2002).

O termo espectro é utilizado para explicar a 
variação de intensidade e amplitude de alguns 
sintomas, sendo muito utilizado na psiquiatria 
moderna. Desta forma, usa-se o termo 
transtornos do espectro do autismo tratando-
se, portanto, de um grupo heterogêneo de 
doenças do desenvolvimento que incluem 
prejuízos nas áreas sociais e de interação, 
linguagem, padrões de comportamento e 
interesses restritos em atividades repetitivas 
(CUNHA; BORDINI; CAETANO, 2015).

No DSM-V é possível verificar em seu prefácio 
a explanação de algumas questões em relação 
à sua nova estrutura, a qual inclui a modificação 
da denominação do autismo e a fusão de outros 
transtornos (APA, 2014). Sendo assim, observa-
se a junção de Transtorno Autista, Transtorno de 
Asperger (visto na literatura como “Síndrome 
de Asperger”, o DSM-V (APA, 2014) nomeia 
como Síndrome de Asperger – AS e Transtorno 
Global do Desenvolvimento que se unificam 
em Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
tal mudança é explicada da seguinte forma:

De acordo com Araújo e Lotufo Neto (2014) 
entende-se que tal mudança se deve ao 
fato de que há uma mesma condição nos 
diferentes transtornos, porém há graduações 
nos dois grupos de sintomas, que são: 
prejuízos na comunicação e interação social, 
comportamentos restritos, interesses e 
atividades restritas e repetitivas. Os mesmos 
autores questionam que há grandes diferenças 
entre os transtornos antes da unificação, a 
APA (2014) compreende que não existem 
vantagens relacionadas ao diagnóstico 
ou que influenciarão a terapêutica a ser 
realizada, além disso, traria dificuldades ao 
definir adequadamente o diagnóstico 
diante da subclassificação do transtorno.

A reflexão que pode ser feita a partir da 
relevância que apresentam ao se pensar na 
elaboração de políticas públicas que atendam 
às necessidades desta população (GUEDES; 
TADA, 2015) visto que tais dados também 
revelam desafios para adequação de diferentes 
contextos sociais e institucionais ao se pensar 
na inclusão de pessoas com Transtornos do 
Espectro do Autismo – TEA (SCHMIDT et al., 2016).

Os sintomas desses transtornos 
representam um continuum único de 
prejuízos com intensidades que vão de leve 
a grave nos domínios de comunicação social 
e de comportamentos restritivos e repetitivos 
em vez de constituir transtornos distintos. 
Essa mudança foi implementada para 
melhorar a sensibilidade e a especificidade 
dos critérios para o diagnóstico de transtorno 
do espectro autista e para identificar alvos 
mais focados de tratamento para os prejuízos 
específicos observados (APA, 2014, p. 42).
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ALUNOS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO DO AUTISMO – TEA NO 
CONTEXTO ESCOLAR

Com relação a integração de pessoas 
com comprometimento da comunicação 
e interação social, houve aprimoramento 
e inovação de tecnologias que objetivam 
maiores possibilidades para comunicação, 
como também proporcionam maior 
participação em atividades educacionais 
(SAMESHIMA; DELIBERATO, 2009).

A Comunicação Alternativa - CA pertence 
à área da Tecnologia Assistiva e pode ser 
definida como um conjunto de procedimentos 
técnicos e metodológicos direcionado às 
pessoas que apresentam comprometimentos 
na fala que as impeçam de se comunicarem 
com as demais pessoas (SORO-CAMATS, 
2003; MANZINI; DELIBERATO, 2004).

Os instrumentos ou recursos de 
Comunicação Alternativa podem ser 
utilizados de modo suplementar, ou seja, 
promovendo e apoiando a fala ou até mesmo 
podem suprir a fala oral (SORO-CAMATS, 
2003; MANZINI; DELIBERATO, 2004).

Ao se pensar na definição das estratégias 
educacionais, devem-se considerar as 
especificidades de cada criança assim como o 
contexto educacional no qual ela está inserida, 
deste modo, os aspectos que merecem atenção 
são: nível de funcionalidade, as habilidades 
de comunicação, o quanto de apoio que será 
necessário, identificação dos problemas de 
comportamento que podem estar relacionados 
também a outras deficiências (WALTER, 2000).

A Comunicação Alternativa – CA pode ser 
considerada uma estratégia que contribui na 
interação entre professor e aluno com autismo 
pensando também em seu desenvolvimento. 
Ademais, pode oferecer novas possibilidades 
em relação às práticas do professor dentro da 
sala de aula, sendo também necessária a busca 
por maior conhecimento sobre o uso de recursos 
de comunicação alternativa (BEZ, 2010).

Gomes e Mendes (2010) analisaram o 
processo de inclusão de alunos com autismo 
nas escolas da rede regular de ensino com 
objetivo de caracterizá-los, além disso, 
também tiveram como foco descrever como 
ocorre a escolarização dos alunos tendo como 
referencial a perspectiva dos professores. As 
pesquisadoras observaram que os alunos 
pouco participavam das atividades escolares, 
além disso, a interação com os pares era 
mínima e a aprendizagem do conteúdo escolar 
era prejudicada. Em relação às metodologias 
de ensino relacionadas ao conteúdo escolar, 
nenhum professor mencionou adequações 
para atender as necessidades dos alunos 
e nenhum aluno com autismo utilizava 
recursos de Comunicação Alternativa – CA.

Para Von Tetzchner et al. (2005) os 
meios alternativos de comunicação não se 
destinam apenas para o desenvolvimento e 
aprendizagem de outra forma de comunicação, 
mas é por meio destes meios alternativos que 
ocorrerá também a constituição do sujeito, já 
que a comunicação se integra em todas as 
funções sociais e culturais da vida cotidiana.

Os autores ressaltaram que a educação 
infantil se caracteriza como um período 
essencial para a construção da linguagem 
da criança por que é ali que ela poderá ter 
contato com outras crianças e possibilidade de 
se comunicar com elas. Porém, não significa 
que é suficiente oferecer um ambiente cheio 
de trocas comunicativas com outras crianças, 
mas ao pensar no desenvolvimento de modos 
alternativos de comunicação é imprescindível 
que o ambiente seja adaptado às habilidades 
da criança e que atenda às suas dificuldades.

Von Tetzchner et al. (2005) também 
afirmaram que quando há crianças em classes 
regulares de educação infantil que fazem uso 
da comunicação alternativa, a assistência do 
adulto é essencial para atender as necessidades 
tanto delas quanto dos seus pares. 
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Orrú (2012), também destaca o uso dos 
sistemas de Comunicação Alternativa e salienta 
que estes podem ser classificados como “sem 
ajuda” e “com ajuda”, o primeiro relacionado 
à utilização de gestos de uso comum, língua 
de sinais, códigos gestuais e expressões 
faciais e o segundo, os que abarcam 
elementos de representação externos como 
os iconográficos, objetos, fotografia, desenhos 
representativos e sistemas de desenhos 
lineares como os pictogramas, que objetivam 
o desenvolvimento da capacidade da pessoa 
em exprimir pensamentos e sentimentos 
e exceder o limite de suas incapacidades.

Cabe ao professor auxiliar a criança que 
faz uso de tais recursos alternativos a iniciar 
e responder a outras crianças, além disso, 
o professor vai também mediar situações 
para que ocorra interação entre elas.

Mesmo diante de tantos esforços, muitas 
questões são ainda levantadas pelos 
professores sobre como receber, interagir, se 
comunicar e como favorecer a aprendizagem 
de alunos com autismo quando chegam à 
escola. Ademais, o aumento significativo 
destes alunos matriculados nas escolas 
regulares é ainda alvo de muitas dúvidas 
sobre como a escola deve agir para favorecer 
o processo de inclusão (SCHIRMER, 2011).

POLÍTICAS PÚBLICAS COM 
PORTADORES DO TRANSTORNO DO 
ESPECTRO DO AUTISMO – TEA 

A Lei Nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, 
também conhecida como lei Berenice Piana 
que institui a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (BRASIL, 2012). Esta lei traz que “a 
pessoa com transtorno do espectro autista é 
considerada pessoa com deficiência, para 
todos os efeitos legais”, ou seja, os decretos 
relacionados aos direitos das pessoas 
com deficiências destinam-se também às 
pessoas com TEA, em todas as instâncias. 
Ademais, em seu artigo 7º consta como 

obrigatoriedade a inserção e permanência 
dos alunos com Transtorno do Espectro 
do Autismo – TEA nas escolas regulares.

Após a adoção da regulamentação que 
concerne ao ingresso de alunos com autismo 
em classes comuns – Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008) –  houve grande aumento da 
inserção de alunos com Transtorno do Espectro 
do Autismo – TEA em escolas regulares, 
chegando a mais de vinte e cinco mil alunos 
matriculados e com o diagnóstico no ano de 
2012 (NUNES, AZEVEDO, SCHMIDT, 2013).

Para Camargo e Bosa (2012), o aumento 
de crianças autistas matriculadas em escolas 
regulares indica que a luta pela inclusão ganhou 
força durante os anos, e com este fator, tornou-
se cada vez mais indispensável o conhecimento 
sobre esses alunos e quais especificidades 
apresentam para o planejamento de ações que 
considerem não somente suas necessidades, 
mas, as habilidades que possuem.

Para as escolas ainda é um “desafio” quando 
recebem um aluno com autismo, uma vez que 
se presume que o ambiente necessariamente 
deverá ser organizado, o currículo e metodologia 
adaptados para possibilitar a aprendizagem 
e para que o aluno participe das atividades 
da escola (BRANDE; ZANFELICE, 2012). 
Com isso, esse desafio pode ser entendido 
como as muitas dúvidas que a escola ainda 
possui sobre quais caminhos deverão seguir 
para estabelecer as ações mais efetivas.

Para Andrade (2010), a educação compreende 
um período significativo para o desenvolvimento 
das habilidades da criança e, sobretudo, 
evidencia-se a importância da educação 
neste período ao se pensar na constituição 
da criança como um sujeito social e histórico.
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Segundo Nunes e Lemos (2009), para 
que a escola possa planejar os objetivos 
acadêmicos e funcionais do aluno pensando 
na sua participação nas atividades 
escolares, é necessário conhecer suas 
especificidades, tais quais abrangem desde 
aspectos comportamentais quanto sociais.

No que se refere à participação da criança 
no contexto da educação infantil, o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação 
Infantil – RCNEI, traz sobre a importância 
de oferecer um ambiente favorável para 
o desenvolvimento de todas as crianças, 
independentemente de suas diferenças:

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).

A escola deve oferecer condições e 
estrutura para que crianças com alguma 
incapacidade – seja ela motora, sensorial ou 
de comunicação – tenham oportunidades de 
aprender e participar mais ativamente das 
atividades.Segundo o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil – RCNEI, o 
professor tem papel primordial quanto a 
elaborar e oferecer situações que promovam 
diferentes trocas entre as crianças, sejam elas 
por meio de conversas, brincadeiras ou outras 
situações que estimulem a aprendizagem 
de novos conceitos, códigos sociais e 
aquisição da linguagem (BRASIL, 1998).

Para a ampliação e construção de novos 
conhecimentos que podem ser apreendidos 
pela criança, o professor da educação infantil 
pode proporcionar situações de comunicação, 
de exploração de diferentes materiais, objetos 
e brinquedos, assim como elaborar discussões 
e respostas às perguntas que podem surgir das 
crianças (BRASIL, 1998). O professor apresenta 
papel de mediador nos espaços escolares, nas 
atividades e situações de aprendizagem para:

É possível observar que são presentes as 
dificuldades e desafios enfrentados no contexto 
escolar pensando na inclusão de alunos com 
Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. 
Torna-se evidente a importância da escola 
como um todo e sobretudo, do professor em 
acompanhar e observar seu aluno para saber 
as suas especificidades e para refletir sobre o 
planejamento de ações de ensino pensando 
na sua aprendizagem (ORRÚ, 2003).

É necessária a superação das dificuldades 
encontradas na escola sobre como favorecer 
a participação do aluno com Transtorno do 
Espectro do Autismo – TEA, acredita-se na 
necessidade de saber sobre a rotina escolar 
destes alunos. Conhecer a rotina significa 
observar as particularidades dos alunos, de 
que modo participam das atividades, quais 
habilidades apresentam e também quais são 
as dificuldades relacionadas à sua inclusão 
no contexto escolar. Tais aspectos podem 
contribuir de forma mais precisa para o 
direcionamento e planejamento de práticas 
que favorecem a inclusão do aluno com 
Transtorno do Espectro do Autismo – TEA.

propiciar a interação quer dizer, portanto, 
considerar que as diferentes formas de sentir, 
expressar e comunicar a realidade pelas crianças 
resultam em respostas diversas que são trocadas 
entre elas e que garantem parte significativa de 
suas aprendizagens. Uma das formas de propiciar 
essa troca é a socialização de suas descobertas, 
quando o professor organiza as situações para 
que as crianças compartilhem seus percursos 
individuais na elaboração dos diferentes 
trabalhos realizados (BRASIL, 1998, p. 31).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola regular é a base para o desenvolvimento das crianças com Transtorno do Espectro 
do Autismo – TEA. Em se tratando do aluno com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, 
as pesquisas demonstram ser um desafio atuar com esses alunos, visto que há barreiras no 
contexto educativo. Contudo, estas estão paulatinamente sendo rompidas e os alunos com TEA 
cotidianamente estão tendo acesso às escolas e realizando progressos.

Temos bons resultados na inclusão de autistas são percebidos, quando os profissionais, res-
pondem as necessidades de aprendizagem destes alunos, com a implementação de ações e 
estratégias inclusivas em todos os espaços da escola.

Se tratando do sujeito com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, se torna primordial o 
diálogo entre os envolvidos em seu processo de adaptação na sociedade, tendo em vista que 
essa relação dos profissionais com a família é fundamental para o desenvolvimento do autista, 
permitindo avanços significativos no âmbito social e educacional.

A abordagem do tema do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA no contexto escolar de-
monstra que é possível ensinar e aprender mesmo diante de tantos desafios que surgem na in-
clusão. É preciso reinventar práticas pedagógicas voltadas para os alunos com essa deficiência 
possibilitando não só o direito de ter acesso a escola, mas uma educação de qualidade em que 
os alunos com essa deficiência possam desenvolver suas potencialidades na Escola Regular.

É importante reconhecer que todos os recursos que a escola pode oferecer aos estudantes 
com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, podem oportunizar a aprendizagem contribuin-
do, assim, para a superação das dificuldades seja na comunicação e socialização, bem como 
impulsionar o desenvolvimento do aluno. 

Esperamos que nosso estudo tenha contribuído para o fortalecimento desta discussão e possa 
ter apontado novos horizontes para a construção de caminhos mais humanizados na educação.
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RESUMO: O contar histórias infantis é uma forma de chamar atenção da criança fazendo 
com que ela dirija todo o seu olhar e descubra o interesse do mundo encantado dos livros. 
Cada criança tem a sua visão de ver e de interpretar de maneira diferente as situações que 
estão presentes nas histórias; cada um vai aprendendo do seu jeito. A forma de contar his-
tórias também é muito importante, pois ensina a criança a interagir. Através dessas leitu-
ras poderá ser feita tarefas de socialização com a turma na sala de aula e fazer com que 
cada criança participe de uma atividade através de desenhos, colagens, dinâmicas abor-
dadas de acordo com a história do livro. A forma de comunicação acontece em todas as 
atividades que venham a favorecer a manifestação de ideias, as expressões de fantasias, 
a curiosidade e a imaginação das crianças. Tal atividade vem liberar a oralidade da crian-
ça, levando-a soltar a sua individualidade criativa na relação com as pessoas, e principal-
mente as que convivem. Sendo assim, as histórias são instrumentos ricos no desenvolvi-
mento da linguagem oral e da criatividade da criança. Este tema foi escolhido, por saber 
da sua influência, para a interação das crianças e para o seu desenvolvimento da formação 
integral, levando-a se formar um cidadão ativo, crítico, pensante, questionador e falante.

Palavras-chaves: Criança; Comunicação;Socialização; Desenvolvimento; Imaginação.

A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tratará do tema A Importância dos Contos na Educa-
ção Infantil. Tratar-se-á da importância da utilização dos Contos para o 
aprendizado de crianças na Educação Infantil e quais os benefícios que 

este tipo de atividade pode trazer para o desenvolvimento da criança nessa fase. 
Os contos de fada ensinam as crianças a enfrentar os sentimentos, seja de perda, angústia 

medo ou amor. Os contos transmitem importantes mensagens, lidando com problemas humanos, 
encorajando o desenvolvimento e ao mesmo tempo avaliando preocupações.  A mensagem que 
os contos querem passar às crianças é que existem coisas na vida que são inevitáveis. Enquanto 
diverte, o conto está esclarecendo fatos sobre a própria criança, favorecendo o desenvolvimento 
da sua personalidade.  Eles possuem a magia de nos falar em tristezas, desconfortos, revelações, 
amor, amizade, de uma forma prazerosa e aceitável. Tratam da vida e da morte, da dificuldade 
que é deixar de ser criança e começar a ser adulto. Cultivam a esperança, o sonhar, o acreditar 
naquilo que se deseja e, o mais importante não nos tira a ilusão de que existem finais felizes.

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar que os contos proporcionam para as crianças 
desenvolvimento da imaginação, socialização em grupo, percepção de mundo, e na construção 
da identidade e autonomia da criança. Este tema foi escolhido, por saber da sua influência, 
para a interação das crianças e para o seu desenvolvimento da formação integral, levando-a 
se formar um cidadão ativo, crítico, pensante, questionador e falante. E já com um objetivo 
específico, pretende-se analisar a importância do despertar da criança, em seu modo de con-
vivência com os colegas, funcionários e pessoas que estão diretamente ligadas. Através da 
história, trabalha-se o lado afetivo com as crianças, o de amizade, carinho, respeito, compreen-
são e companheirismo, demonstrando a importância de estabelecer e ampliar cada vez mais 
as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vistas 
com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e cooperação. 

As hipóteses são afirmações que serão testadas mediante a evidência dos dados empíricos 
ou da reflexão teórica, por meio de pesquisa. No caso dos contos que é o tema em questão o 
professor deve procurar saber, aonde ele quer chegar; que se pretende com aquela história; que 
ensinamento quer passar para seus alunos. Mas para isso o professor deve criar um clima de 
imaginação fazendo com que o aluno se sinta parte da história. Sempre buscando ideias novas 
de explicação/ compreensão do conto que podem ser ou não ser confirmada ao final do estudo. 
Os contos devem ser contados de forma afirmativa mesmo que seu conteúdo seja negativo.

Este trabalho tem a intenção de demonstrar a relevância dos contos para o ensino na Educação 
infantil; não somente como contribuição para o aprendizado da leitura e escrita, entretenimento e 
prazer, mas levando em conta a sua importância para o desenvolvimento psíquico, para a resolu-
ção de problemas internos, constituição de subjetividade e personalidade sadia das crianças. A 
pesquisa e estudo estruturam-se em três partes: a primeira refere-se ao estudo bibliográfico do 
tema no percurso histórico da literatura infanto-juvenil, relatando a origem e a história dos contos. 
A segunda parte relata a influência dos contos no desenvolvimento da leitura infantil. E a tercei-
ra fala da criança e o cognitivo relacionando o tema a seu desenvolvimento e aprendizagem.
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A ORIGEM DOS CONTOS INFANTIS

Segundo Galhiardi e Amaral (2001) se 
analisarmos o contexto histórico, verificaremos 
que:

Os contos infantis são histórias muito antigas. 
Sua origem se perde no tempo. Sabemos que, no 
início de sua existência, eles eram transmitidos 
de boca em boca: quem ouvia uma história 
memorizava e contava-a para outras pessoas, 
que faziam o mesmo. Assim eles fazem parte 
da herança cultural que conhecemos como 
tradição oral. A tradição oral é um modo de 
conservar conhecimentos e transmiti-los de 
uma geração para outra pelas conversas, pelas 
histórias, sem registros escritos (GALHIARDI; 
AMARAL, 2001, p. 15).

As autoras afirmam que os contos foram 
mudando ao longo dos séculos, pois como diz 
o velho ditado popular “quem conta um conto 
aumenta um ponto”, isto é, ao recontarem 
uma história as pessoas modificam-na. Nesse 
sentido as referidas autoras expõem ainda que:

Os contadores adapta as histórias aos 
diferentes públicos a que se dirigem. Eles são 
influenciados por seu tempo e pelo lugar onde 
vivem. Assim as histórias sofrem mudanças, 
porque incorporam os modos de vida e de 
pensar das pessoas das diversas épocas 
e regiões por onde circularam e circulam 
(GALHIARDI; AMARAL, 2001, p. 15).

Como explicam as autoras, os contos, eram 
transmitidos oralmente. Entretanto, um dia, 
isso virou um livro. No século XVI algumas 
pessoas acharam importante registrar essas e 
outras histórias em livros, para que elas não 
fossem esquecidas, mas somente durante o 
século XVII que a literatura infantil se constitui 
como gênero, lembrando que antes disso não 
se escrevia para as crianças, pois segundo 
Zilberman (1987), por não haver “infância”, 
nesse período não existia uma consideração 
especial para a criança, essa faixa etária não 
era percebida como um tempo diferente e 
nem o mundo da criança como um espaço 
separado.

Segundo Gagliardi e Amaral (2001) os 
primeiros livros infantis foram produzidos no 
final do século XVII e durante o século XVIII e, 
dentre eles estão: As Fábulas, de La Fontaine 
(1668 e 1694), os Contos da Mamãe Gansa, 
de Charles Perrault (1697), As Aventuras de 
Telêmaco, de Fénelon (1717). Entretanto Perrault 
foi o responsável pela primeira revolução na 
literatura infantil, seu livro provoca preferência 
pelos contos de fadas, para Gagliardi e Amaral 
(2001, p. 16) “esse livro traz algumas das 
histórias que era, passadas de boca em boca 
naquela época, como por exemplo, A Bela 
Adormecida no bosque, O Gato de Botas, 
Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e o Pequeno 
Polegar”.

Como podemos observar, a publicação 
desses contos continua sendo feita até hoje, 
em diferentes versões, de acordo como o país 
e o público para qual são direcionadas. Para 
Gagliardi e Amaral (2001, p. 16) “da versão 
original de Perroault até as versões de Walt 
Disney, muita coisa já foi alterada (ilustrações 
e trechos da história), mas muitos elementos 
permanecem, o que nos permite perceber que 
são os mesmos contos”.

No Brasil, somente em meados dos séculos 
XIX e XX, surgiram obras nacionais a partir de 
Monteiro Lobato. Isso foi muito importante para 
a literatura infantil, não só pelo fato do brasileiro 
consumir bens culturais, mas também pela 
importância da busca de saberes no novo 
modelo social.

Ao analisarmos o contexto histórico da 
literatura infantil, nota-se que os contos sempre 
se sobressaíram diante das obras literárias 
produzidas para crianças. Atualmente, temos 
diversos escritores produzindo livros infantis, e 
contamos com uma grande variedade de temas 
a serem trabalhados com os pequenos. Pode-
se dizer que a literatura infantil deu um “salto” 
significativo há alguns anos atrás, dispondo 
uma maior quantidade de livros literários com 
qualidade.
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OS CONTOS INFANTIS NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Os contos infantis proporcionam à criança um 
desenvolvimento emocional, social e cognitivo 
indiscutíveis. Desenvolver o interesse e o 
hábito pela leitura é um processo constante, 
que começa muito cedo, em casa, aperfeiçoa-
se na escola e continua pela vida inteira. 
Existem diversos fatores que influenciam o 
interesse pela leitura. O primeiro e, talvez mais 
importante, é determinado pela “atmosfera 
literária”, que, segundo Bamberguerd (2000, 
p.71) a criança encontra em casa. A criança 
que ouve histórias desde cedo, que tem contato 
direto com livros e que seja estimulada, terá um 
desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, 
bem como a prontidão para a leitura. 

Ler para mim, sempre significou abrir 
todas as comportas para entender o 
mundo através dos olhos dos autores e da 
vivência das personagens... Ler foi sempre 
maravilha, gostosura, insubstituível... E 
continua, lindamente, sendo exatamente isso! 
(ABRAMOVICH,1997, p.17). 

De acordo com Bamberguerd (2000), 
a criança que lê com maior desenvoltura 
se interessam pela leitura e aprende mais 
facilmente, neste sentido, a criança interessada 
em aprender se transforma num leitor capaz. 
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 seus filhos. Outro fator que 
contribui positivamente em relação à leitura é 
a influência do professor. Nesta perspectiva, 
cabe ao professor desempenhar um importante 
papel: o de ensinar a criança a ler e a gostar de 
ler. No início da vida escolar, já na Educação 
Infantil, é necessário o trabalho com textos que 
circulam socialmente, dando maior importância 
a Literatura Infantil. O contato da criança com 
materiais de leitura deve ser constante para 
que desperte o gosto por esse ato, tornando-
se um hábito e não um momento esporádico.

OS CONTOS INFANTIS UTILIZADOS 
COMO INSTRUMENTOS NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
DA CRIANÇA

Os contos infantis utilizados de modo 
adequado, é um instrumento de suma 
importância na construção do conhecimento 
do educando, fazendo com que ele desperte 
para o mundo da leitura não só como um ato 
de aprendizagem significativa, mas também 
como uma atividade prazerosa. Segundo 
Pires (2000), a literatura infantil torna-se, deste 
modo, imprescindível. Os professores dos 
primeiros anos da escola fundamental devem 
trabalhar diariamente com a literatura, pois esta 
se constitui em material indispensável, que 
aflora a criatividade infantil e desperta as veias 
artísticas da criança. Nessa faixa etária, os livros 
de literatura devem ser oferecidos às crianças, 
através de uma espécie de caleidoscópio 
de sentimentos e emoções que favoreçam a 
proliferação do gosto pela literatura, enquanto 
forma de lazer e diversão (PIRES, 2000, p.34). 

Através da leitura, a criança se apropria de 
culturas e saberes historicamente acumulados 
pelo homem, adquirindo informações que a 
ajudarão na construção de seu conhecimento. 
Entretanto, observamos no cotidiano das escolas, 
que algumas obras literárias são intocáveis 
pelos alunos da educação infantil, pois o medo 
de que as crianças larguem, danifiquem o livro 
é nítido em algumas instituições. De acordo 
com Magda Soares (apud Maricato, 2005, p. 
18), esta postura do professor de restringir o 
acesso ao livro acaba fazendo com que os 
alunos vejam o livro como algo chato, uma vez 
que não pode ser tocado. Porém os alunos só 
aprenderão a ter cuidado com os materiais se 
manterem contato com os mesmos. A criança 
só construirá conhecimento acerca da leitura 
se estiver inserida em um ambiente favorável 
ao letramento que a possibilite presenciar e 
participar de situações de iniciação à leitura. 

Ao estudar a iniciação à leitura pela criança 
na Educação Infantil, percebemos o quanto é 
importante o papel mediador do professor, pois 
será de sua responsabilidade proporcionar 
aos alunos espaços adequados de leitura, 
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transformando estes espaços em situações 
prazerosas de aprendizagem. Para aproximar 
o aluno da leitura, faz-se necessário que o 
educador atribua à literatura uma finalidade 
prazerosa, pois só assim será possível formar 
leitores para a vida toda. “O professor que 
atua precisa tornar-se leitor porque as crianças 
aprendem a ler com os gestos de leitura do 
outro” (Becker apud Maricato, 2005, p. 26). 
“É ao livro, a palavra escrita, que atribuímos 
à maior responsabilidade na formação da 
consciência de mundo das crianças e dos 
jovens” (COELHO, 2000). 

De acordo com o pensamento da autora, 
constata-se que desde a infância vão se 
assimilando a ideia de mundo, suas evoluções, 
ou seja, o caminho para o desenvolvimento é a 
palavra, iniciando na literatura infantil. É muito 
importante esta fase inicial, pois ela tem papel 
fundamental de transformação que é: a de 
iniciar um processo de formação de um novo 
leitor.

A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

São construídas e desenvolvidas durante 
os primeiros anos de vida da criança, 
maneiras particulares de ser e esquemas de 
relações com o mundo e com as pessoas. 
Suas matrizes de relações são construídas 
a partir de sua interação com o meio: o seu 
comportamento emocional, individualização 
do próprio corpo, formação da consciência de 
si, são processos paralelos e complementares 
do desenvolvimento da criança e é nesta fase 
que prevalecem os critérios afetivos sobre os 
lógicos e objetivos. 

De acordo com Piaget (1975), as crianças 
adquirem valores morais não só por internalizá-
los ou observá-los de fora, mas por construí-
los interiormente através da interação 
com o meio ambiente. Nesta fase, ouvir 
histórias (principalmente os contos), entre 
outras atividades, é possibilidade real de 
desenvolvimento e aprendizagem. 

Os contos exercem um grande fascínio 
nas crianças, são caminhos de descoberta e 
compreensão do mundo. Segundo Bettelheim 
(1986) dentro do texto: “O conto de fadas 
procede de uma maneira consoante ao caminho 
pelo qual uma criança pensa e experimenta o 
mundo; por esta razão os contos de fadas são 
tão convincentes para elas”. 

Bettelheim (1980) ainda assinala que as 
crianças, através da utilização dos contos, 
aprendem sobre problemas interiores dos 
seres humanos e sobre suas soluções e 
também é através deles que a herança cultural 
é comunicada às crianças, tendo uma grande 
contribuição para sua educação moral.  Já 
Aguiar (2001), coloca que os contos infantis,

 
[...] É uma possibilidade de descobrir o 

mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, 
dos impasses, das soluções, que todos 
atravessamos e vivemos de um jeito ou de 
outro, através de problemas que vão sendo 
defrontado, enfrentado (ou não), resolvido (ou 
não) pelos personagens de cada história cada 
um a seu modo [...] (AGUIAR, 2001).

E assim consegue esclarecer melhor os 
nossos problemas ou encontrar um caminho 
possível para a resolução deles. Enfim, o contato 
com os livros de contos de fadas transporta a 
criança para um mundo mágico possibilitando-
lhe soltar a imaginação e identificar na leitura 
experiências de vida que ela vive ou viveu 
em determinado momento de sua existência. 
Faz comparações da sua realidade com a do 
personagem que mais lhe chamou a atenção, 
pois se vê nele e busca soluções para a 
compreensão dos seus problemas existenciais. 
Os temas tratam de questões que afligem o ser 
humano e utilizam uma linguagem que tocam 
sentimentos como o medo, insegurança, 
carências, amor, aflições e tristezas que atingem 
tanto a criança quanto os adultos, fazendo-a 
despertar para a necessidade de colocar para 
fora suas emoções.
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Diante do que foi exposto para este trabalho 
e tendo como base os estudos de diversos 
autores sobre a importância de incentivar o 
aluno ao ato de ler por meio dos contos de fadas, 
surge a necessidade de apresentar algumas 
possibilidades de utilização desses contos na 
escola. Acredita-se que essas possibilidades 
podem amparar futuros professores.

Primeiramente, cabe ressaltar que o professor 
tem uma gama de opções para contar uma 
história, e fazer dela um verdadeiro tesouro, 
mas é preciso usar a criatividade. Todavia, o 
planejamento e a leitura prévia são essenciais 
para apresentar um conto aos alunos.

Antes de começar a ler a história é interessante 
estabelecer uma breve conversa sobre o livro, 
levantando as referências que os alunos já têm 
sobre o assunto, se já ouviram falar da história 
e seus conhecimentos sobre os personagens.

Isso também pode ser feito quando a história 
finaliza, o professor deve conversar com seus 
alunos, responder às dúvidas apresentadas, 
levantar alguns pontos relevantes, instigar 
os alunos a falarem o que gostaram e o que 
não gostaram da história e debater para uma 
melhor interpretação.

As histórias, tanto as contadas como as lidas 
podem se desenvolver por meio de recursos 
simples (como: narrativa, com ou sem o 
uso do livro, gravuras, fantoches, desenhos, 
slides, músicas, teatros, etc.). Entretanto, 
independente do modo que o docente prefira, é 
necessário que este entoe uma voz específica 
para cada personagem e a história desperte o 
interesse tanto do narrador quanto do ouvinte. 
Dramatizar um conto, ou adaptá-lo para um 
teatro com fantoches, dedoches, luvas ou 
máscaras de personagens torna a história mais 
enriquecedora ainda, visto que esses recursos 
possibilitam o diferencial, e geralmente, 
consegue prender mais a atenção dos alunos, 
gerando maior interesse destes para com a 
história. A dramatização pode ser feita tanto 
pelo professor, ao narrar uma história, quanto 
pelo aluno, após ouvir uma história. 

Coelho (2001) ressalta que existem alguns 
enredos que são mais adequados para a 
dramatização realizada pelos alunos, ou seja, 
enredos com repetição de movimentos e fáceis 
de gravar. Os participantes escolhem o papel 
que querem representar, sem ser necessário 
caracterizar o vestuário e o cenário. O professor 
deve deixar que os alunos ajam livremente. 
Para a autora, este trabalho além de ser muito 
vantajoso, ajuda a desinibir os tímidos. A hora 
do conto também pode ser trabalhada por 
meio da utilização das “Caixas que contam 
Histórias”.

 Lima e Girotto (2009) defendem que essa 
metodologia tem a capacidade de atrair as 
crianças no desenvolvimento desta atividade, 
buscando mobilizar algumas capacidades 
mentais, isto é, “a memória, a atenção e 
a percepção voluntárias, a imaginação, a 
linguagem oral, o pensamento, as emoções, a 
função simbólica da consciência, à vontade” 
(LIMA; GIROTTO, 2009, p. 7). É importante 
ressaltar que a “Caixa que conta Histórias” é 
conhecida pelos seus diferentes elementos 
reciclados: uma caixa de sapatos encapada 
que conte a história de um determinado livro 
e materiais reciclados que ilustram a literatura 
selecionada.

 
Por meio da imaginação também podem 

ser criados os aventais e os tapetes que 
“contam histórias”. Os aventais, por exemplo, 
são pintados como telas, e neles são expostos 
alguns cenários da história contada. Já os 
tapetes, podem ser montados com retalhos 
de tecido. Acredita-se que esses instrumentos 
mágicos estimulem os alunos a descobrir 
as maravilhas que se pode encontrar na 
literatura. Desenvolver um projeto convidando 
os pais para irem até a escola e contar um 
conto aos alunos também é uma proposta 
bem interessante, pois estes podem trazer 
alguma ideia nova e diferente, resultando em 
uma maior proximidade entre pais, alunos e 
o ambiente escolar. O “livro de imagem”, isto 
é, aquele modelo de livro composto somente 
por ilustrações sem a escrita, é defendido por 
Faria (2004) como um recurso que deveria 
ser mais explorado pelos professores, tendo 
em vista que sua linguagem é caracterizada 
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por meio da articulação de imagens. Neste 
sentido, Ambramovich (2001) também defende 
a importância das histórias sem texto escrito 
para as crianças. A autora salienta que essas 
histórias constroem uma narrativa completa, 
por meio de uma sequência que não necessita 
de palavras. 

Esses livros feitos para crianças pequenas, 
mas que podem encantar aos de qualquer 
idade são, sobretudo experiências de olhar... 
De um olhar múltiplo, pois se vê do autor e do 
olhador/leitor, ambos enxergando o mundo e 
as personagens de modo diferente, conforme 
percebem o mundo [...] (AMBRAMOVICH, 
2001, p. 33).

De acordo com Ambramovich (2001), no 
Brasil, há algumas décadas, foram lançados 
livros com possibilidades gráficas, no entanto, 
com o decorrer do tempo, pararam, e somente 
nos últimos anos que recomeçaram a surgir 
livros deste modelo. Os livros sem texto que 
podemos encontrar atualmente são fascinantes, 
eles encantam crianças por se utilizarem 
de movimentos e muita cor de forma alegre, 
cativante e inteligente. Essas histórias tanto 
podem ser contadas apenas, como também 
aprofundadas na leitura da imagem e da 
narrativa, desenvolvendo assim, a capacidade 
de observação, comparação, levantamento de 
hipóteses, análise e raciocínio (FARIA, 2004, 
p. 59).

É necessário que seja proporcionado 
aos alunos visitas à biblioteca, pois esses 
momentos são essenciais para a formação de 
futuros leitores, tendo em vista que a biblioteca 
é um ambiente propício para que as crianças 
entrem em contato com o livro, ouvindo-o, 
manuseando-o e até mesmo lendo-o, de 
acordo com a idade e o grau de alfabetização. 
Ambramovich (2001) defende que o professor 
deve levar os alunos até a biblioteca e deixá-
los manusear, buscar, achar, repensar, rever, 
reescolher, e separar aquele livro que lhe 
desperta a curiosidade naquele momento. 
Todavia, para que isso ocorra é necessário que 
o professor esteja disposto a ler muito mais 
livros, porque na maioria dos casos o leque de 
alternativas oferecido aos alunos é pequeno. 

A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” 
(AMORIM, 2009) apontou que de 3 a cada 4 
brasileiros não frequentam bibliotecas, sendo 
que a maioria dos leitores que vão até ela 
são crianças e adolescentes na fase escolar, 
dentre estes 46% não possuem o hábito. 
Acredita-se que o professor deve proporcionar 
aos alunos uma interação maior com este 
ambiente, pois de acordo com Sandroni e 
Machado (1998) a biblioteca é um lugar onde 
o aluno pode ser condicionado a gostar de 
ler, porque ela apresenta uma variedade de 
opções de literatura, facilitando a livre escolha 
e promovendo o contato agradável com o livro.

O cantinho de leitura também é um espaço 
muito significativo, até mesmo para os alunos 
que não sabem ler, pois com um livro ilustrado 
na mão, o aluno constrói uma narrativa que 
possui uma série de sequências sem precisar 
de palavras, as crianças podem criam uma 
história apenas com a cena ilustrada.

Para introduzir a proposta do cantinho de leitura 
é essencial que a sala contenha uma diversidade 
de livros de boa qualidade, possibilitando às 
crianças a escolherem aquilo que desejam 
ler, estabelecendo uma aproximação com os 
livros. Um canto confortável atrai o indivíduo 
para passar momentos com seu colega, 
apresentando curiosidades, manuseando um 
livro e contando histórias. Por isto, este canto 
deve ser aconchegante, podendo ser no 
chão com um tapete e diversas almofadas ou 
também nas mesas (CANTOS,  2009).

O Projeto IBM (CANTOS,  2009), afirma que 
o professor não precisa ter receio de que os 
alunos estragam os livros, pois a criança só 
aprenderá a ter cuidado com estes instrumentos 
a partir do momento que ela tiver contato com 
eles. Contudo, o professor pode fazer alguns 
combinados com a turma, conversando sobre 
os cuidados a serem tomados com os livros 
que estão no canto da leitura. O importante é 
que as crianças se interessem em desvendar 
no que há nesse universo maravilhoso da 
leitura.
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De acordo com Coelho (2001, p. 59) “a 
história não acaba quando chega ao fim. Ela 
permanece na mente da criança, que incorpora 
como um alimento de sua imaginação criadora”. 
Desse modo, acredita-se que os contos de 
fadas têm um grande valor por si só. Sendo 
assim, nem todas as vezes que se lê um conto 
são necessárias atividades subsequentes. 
Nesse sentido Bettelheim (1985), defende que 
a magia dos contos de fadas está no ato de 
contar.

No entanto, Busatto (2008) apresenta 
diferentes formas de trabalhos que podem 
ser realizadas por meio do conto de literatura 
no contexto pedagógico. Para a ela após a 
narração pode-se trabalhar com conteúdos 
de linguagem oral e escrita, possibilitando a 
realização de novas leituras do mesmo conto 
e a tradução deste por meio de diferentes 
linguagens, isto é, história em quadrinhos, 
reportagem jornalística, texto teatral, poema. 

A autora ressalta que os contos de fadas 
podem ser abordados e pesquisados em 
diversas áreas do conhecimento. Na área 
da Arte, por exemplo, pode recriá-lo por 
meio da linguagem corporal, visual, sonora 
e cênica. Ela explica detalhadamente como 
isso pode ser feito: Linguagem visual (pintura, 
desenho, construções tridimensionais, vídeo, 
informática: criar uma página sobre o conto); 
corporal (explorar concepções coreográficas, 
improvisações que pesquisem a ocupação 
espacial, e as noções de direção, plano, 
dimensão, força, ritmo, qualidade do movimento; 
explorar a dança do povo que dá origem no 
conto); sonora (pesquisar as onomatopeias 
sugeridas por este conto, musicalizá-lo a partir 
de sons produzidos por nosso corpo e outras 
fontes sonoras; pesquisar e exercitar a música 
daquele povo, as canções infantis, a música 
regional); cênica (improvisações livres sobre 
temas apresentados pelo conto, construção de 
personagens, pesquisa de figurinos pertinentes 
à época retratada pelo conto, roteirizar o conto, 
enfim, fazer um espetáculo teatral),  (BUSATTO, 
2008, p. 39).

A autora destaca que o professor deve 
trabalhar de acordo com o desenvolvimento 
da criança e sua série, podendo realizar 
projetos nos quais as diversas áreas estejam 
interligadas. Para que tenhamos futuros e bons 
leitores, é relevante desenvolver nos alunos 
o compromisso com a leitura. Desse modo 
a escola precisa se mobilizar internamente 
mostrando que para aprender a ler necessita-
se de esforço. A partir do momento em que os 
alunos sentirem a leitura como algo desafiador, 
eles terão mais autonomia para praticá-la. 
Sendo assim, a escola deve sempre repensar 
a sua metodologia na prática da leitura.

Para muitas crianças a escola é tida como 
o único lugar que se tem contato/acesso ao 
livro, e não há como descartar a importância 
que este ambiente possui no sentido de 
priorizar a literatura desde os primeiros 
anos. Utilizar os livros somente no processo 
de ensino-aprendizagem com o intuito de 
estudo e pesquisa torna formal e difícil aquilo 
que deveria ser mais agradável. Portanto, é 
interessante que os professores busquem 
livros que ensinem a criança com ludicidade, e 
que isso seja trabalhado a partir da Educação 
Infantil, proporcionando aos alunos um contato 
diário com a literatura.

De acordo com Bordini e Aguiar (1988), o 
fracasso no ensino da literatura pode estar 
relacionado à dificuldade de informações que 
os professores encontram para mudar a sua 
metodologia atual ou também ao fato de muitos 
docentes não se permitirem uma expansão de 
conhecimentos. Para finalizar cabe ressaltar que 
“há tantos jeitos de a criança ler, de conviver 
com a literatura de modo próximo, sem achar 
que é algo do outro mundo, remoto, enfadonho 
e chato [...]” (AMBRAMOVICH, 2001, p.163). 
Os adultos devem proporcionar às crianças 
esse contato com o livro, de modo que a 
leitura seja vista como algo encantador e não 
como uma obrigação, pois a cobrança nunca 
é a melhor opção para que se desenvolva a 
vontade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo verifica-se que não há necessidade de esperar pela alfabetização formal para 
que as crianças se envolvam com a leitura dos contos infantis. Desta forma, tem-se aqui enun-
ciado, que ler, contar e ouvir histórias não são atos passivos, mas caminhos onde se encontra 
inúmeras possibilidades a serem trabalhadas com as crianças da educação infantil. 

Delimitar o tema requer uma apreciação mais cuidadosa do assunto, sem que se passe des-
percebida, determinadas mensagens contidas nas histórias, sem que se despreze seu apoio 
para a aprendizagem.

 
A literatura infantil tem como ferramenta fundamental, despertar na criança o hábito saudável 

de se ouvir histórias, pois é nesta fase que se tornam prováveis leitores. E com isso se garante 
não apenas possíveis leitores, mas o que se evidencia são caminhos infindáveis que o simples 
ato de ler nos oferece. Como se viu no transcorrer do trabalho, vários autores afirmam que o 
conto de fadas tem um efeito terapêutico à medida que a criança encontra uma solução para 
as suas dúvidas através da contemplação do que a história parece implicar acerca dos seus 
conflitos pessoais nesse momento da vida.

O conto não informa sobre questões do mundo exterior, mas sim sobre processos interiores 
que ocorrem no sentir e pensar. E as crianças entendem bem a linguagem dos símbolos dos 
contos. São elas que inventam no seu dia-a-dia o jogo do “faz de conta” e tantos outros que as 
divertem e distraem em tempos vividos entre a imaginação e a realidade. Entre tantas heranças 
simbólicas que passam de pais para filhos, certamente é de inestimável valor a importância 
dada à ficção no contexto de uma família, pois não existe infância sem ficção. Histórias não ga-
rantem a felicidade nem o sucesso na vida, mas ajudam. 

Afinal, certa dose de otimismo é preciso, pois, embora a ficção não tenha o poder de salvar o 
mundo, ela, pelo menos, o enriquece. Afinal uma vida feliz se faz de histórias: as que vivemos as 
que contamos e as que nos contam.
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RESUMO: A Educação Física é uma área de atuação bem ampla, de início já se tem a opção de 
optar pela Licenciatura, área escolar, Bacharelado, área não escolar ou na área de docência 
do ensino superior, formação do professor; ao se formar o respectivo profissional, se vê no 
desafio de escolher umas delas para atuação. Nesse caso especificamente, o estudo é diri-
gido para os professores iniciantes na área de docência do Ensino Superior e o objetivo foi 
compreender como é a atuação do professor no início da carreira diante de tantos desafios 
e exigências. Por meio de um levantamento bibliográfico, foi possível realizar um breve re-
lato histórico desde as primeiras manifestações corporais até serem identificadas as atuais 
tendências da área de Educação Física e sobre a sua atuação, ou seja, prática docente. Con-
siderando que os futuros professores passam por formação profissional, que é o período no 
qual são considerados estudantes e que já são apresentados a diversos autores, linhas de 
pensamento e leis que acaba interferindo diretamente em sua atuação. O recém-formado no 
início de sua atuação na área de docência se depara com diferentes idades, níveis de desen-
volvimento, dentre outros, sem tirar a expectativa e ansiedade do que vai encontrar de fato 
na Universidade ou Faculdade. Sabe-se que em seu convívio diretamente com futuros pro-
fissionais da área, haverá diferentes situações as quais o professor na área de docência terá 
que lidar tratando-os de forma igualitária e resultando em uma boa formação profissional.

Palavras-chaves: Educação Física;  Formação Profissional;  Docência;  Ensino Superior.

IMPACTOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
NA ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA DOCÊNCIA SUPERIOR
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INTRODUÇÃO

A Educação Física tem um percurso histórico muito rico, no sentido de evolução até che-
gar à área ampla que temos atualmente. Sofreu influências médicas, higienistas, milita-
res, tecnicistas, escolanovista, e se analisarmos cada um desses momentos menciona-

dos percebemos que cada influência é marcada, por fatos históricos que podem ser observados 
facilmente, através de uma breve análise histórica.

Tais fatos são bastante relevantes, se partirmos do ponto de vista do que se tem atualmente, 
por exemplo, pode-se observar que a área em questão tem contato com crianças, adolescentes 
e futuros professores / profissionais. Considerando que a Educação Física não era considerada 
profissão, ou seja, fez parte da medicina durante um momento histórico e hoje temos o curso 
superior, no qual o futuro profissional poderá escolher o ramo de atuação, sendo exclusivamente 
a atuação na educação básica, área escolar, chamada de licenciatura ou o bacharelado, atuação 
não escolar.

Na atualidade, há a possibilidade de inserção no mercado do ensino superior através do curso 
de pós-graduação (Docência do Ensino Superior), no qual o professor é habilitado para atuar em 
Universidades ou faculdades que tenham cursos de licenciatura, ministrando aulas totalmente 
teóricas, o que de início acarreta impactos em sua atuação.

Quando se pensa na disciplina de Educação Física, propriamente dita, e no professor atuando 
na Educação Básica, se imagina aulas práticas com o mínimo de teoria, o que acarreta um im-
pacto inicial em sua atuação, que já é proveniente de sua formação acadêmica.

No entanto, a formação na área de docência do ensino superior, destina-se a professores com 
curso superior das diferentes áreas do saber e interessados em atuar como docentes em institui-
ções de Ensino Superior.  Dessa forma, o professor se depara com novos desafios, pois agora 
passa a atuar na formação de novos professores que irão atuar na educação básica.

Nesse caso especificamente, o estudo é dirigido exclusivamente para o professor que atua 
em Universidades ou faculdades, que considero uma área complexa, no sentido do contato com 
diversos autores, linhas de pensamento, vivências no ambiente da formação acadêmica que 
acabam influenciando diretamente na sua prática diária de docência. Partindo desse princípio, 
o professor recém-formado na área docência do ensino superior se vê diante de algumas exi-
gências dos respectivos prédios escolares, leis, reitores e coordenadores com novos desafios. 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL

Gerez e David (2009) ao citar Betti e Zuliani 
(1992), afirmam que o termo Educação Física, 
é uma expressão que surgiu no século XVIII, em 
obras de filósofos preocupados com a educação 
integral da criança, também influenciados pelos 
ideais iluministas, ou seja, respondendo aos 
ideais e anseios da nova classe dominante.

Segundo Gerez e David (2009):

A Educação Física é implementada nas escolas 
brasileiras a partir do que se convencionou chamar de 
“currículo ginástico”, proveniente dos métodos alemão, 
sueco e francês. Por meios dos métodos ginásticos, 
de caráter higienista e militarista, este currículo, 
essencialmente prático, fundamentado na construção 
teórica da biologia e do positivismo, tinha como 
principal objetivo a formação de uma geração forte, 
saudável (física e moralmente), capaz de suportar, de 
modo disciplinado, a longa jornada de trabalho nas 
fábricas, além de consolidar o sentimento nacionalista 
e patriótico entre a nação (DARIDO e RANGEL,2005; 
NEIRA e NUNES, 2006; SOUSA, 2000 apud GEREZ e 
DAVID , 2009 , p.78).

Começa então a ser notada a necessidade 
de uma nova educação, a educação do corpo, 
pois mudanças estavam ocorrendo em todo o 
cenário mundial e que influenciaram também 
na direção da mudança do currículo ginástico, 
até então existente. Gerez e David (2009), 
afirmam que:

O currículo tradicional ginástico teve força nas aulas 
de Educação Física até o início do século XX, quando 
inúmeros acontecimentos de ordem política, econômica, 
científica e sócio-cultural, novamente alteraram a ordem 
mundial, influenciando as propostas curriculares. A luta 
da classe operária por direitos, no final do século XIX 
e início do século XX, que conduz á “democratização” 
do ensino (à massificação da educação que introduz 
definitivamente o pobre na escola), os movimentos 
migratórios, o desenvolvimento da indústria entre 
outros fatores são citados como aspectos centrais que 
alavancaram as preocupações com a racionalização 
sobre “ o quê? “ e para quê? ensinar nas escolas frente 
a essa nova realidade (GEREZ E DAVID ,2009, p. 78).

Devido ao momento histórico e influências 
históricas que estavam acontecendo ao redor 
do mundo, novamente a disciplina sofre 
alterações; essas alterações são ligadas ao 
currículo existente que era o ginástico.

A partir da década de 30, o “currículo 
ginástico” da Educação Física Escolar acaba 
perdendo a força dando lugar a uma nova 
vertente histórica que viria transformar o 
currículo novamente.

Neira e Nunes (2006) citado por Gerez e David 
(2009), cita o “currículo esportivo”, pois por 
meio do esporte poderiam ser transmitidos os 
valores da Sociedade Capitalista Moderna, tais 
como: rendimento, eficiência, competitividade 
e esforço individual.

Alguns aspectos reforçam esse currículo, 
como por exemplo, os conhecimentos da 
psicologia comportamentalista e da filosofia 
social positivista, suas ideias dão força a 
vertente tecnicista da educação presente nas 
décadas de 60 e 70, que também influenciou 
que fosse mantido o discurso da Educação 
Física pelo Esporte. Neira e Nunes (2006) 
reforçam que:

Ao estudarem a obra de Fisher intitulada 
“A nova educação physica”, destacam 
como o autor sai em defesa da inserção 
dos jogos esportivos no currículo escolar, 
pois a sociedade precisava de homens com 
iniciativa, vivos e criteriosos. Nesse sentido, o 
esporte respondia a esses anseios, pois o que 
importa são os resultados, a sua eficácia, que 
pode ser medida, quantificada e comparada, 
o que nos remete, mais uma vez, ao modelo 
de fábrica. No Brasil, devido à instauração da 
ditadura militar nesse período, esse discurso 
também assume conotação moralizante, ligada 
ao controle social. Essas duas correntes, 
a tecnicista-comportamentalista e a linha 
progressista de Dewey, surgem em reação ao 
modelo de currículo tradicional-clássico, que 
não servia a educação do trabalhador e do 
novo homem burguês. Na Educação Física, 
essas duas influências foram fundamentais 
para a superação do currículo ginástico, que 
não atendia as necessidades do homem e 
da sociedade moderna científica, efetivando 
decisivamente o esporte como conteúdo 
curricular nesta área (NEIRA e NUNES, 2006 
apud GEREZ e DAVID,2009, p. 79).
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As duas correntes vieram a sofrer críticas, 
que mais uma vez, acaba acarretando o 
surgimento de novas propostas na Educação 
Física, isso se dá devido às décadas de 60 
e 70 serem marcadas por muitas mudanças, 
no que diz respeito, à política, economia e 
a cultura, novamente o rumo das reflexões 
e práticas na área educacional também foi 
afetada por mais transformações. A respeito 
dessas transformações Bracht (1999), ressalta 
que:

A partir desse período, segundo Gerez e David 
(2009), destacam-se as tendências surgidas 
a partir desse período: Psicomotricidade, 
Desenvolvimentista, Construtivista, Crítico-
Superadora, Crítico Emancipatória, Saúde 
Renovada, PCN’s, entre outras.

Considera-se que algumas delas, surgem 
para denunciar o caráter ideológico do currículo 
ginástico e esportivo. Entretanto para Castellani 
(1994), a Educação Física sofreu influências, 
porém com outros fatos aos quais ele descreve 
como:

Influência Higienista  Eugenia: (até 1930), o 
significado da palavra eugenia é um estudo de 
medidas sócio-sanitárias, sociais e educacionais 
que influenciam física e mentalmente, o 
desenvolvimento das qualidades hereditárias 
dos indivíduos e, portanto das gerações.

Há uma crítica da elite dominante. Trabalho 
físico x trabalho intelectual. A mulher era vista 
como frágil que deveria se tornar forte e sadia 
para gerar filhos. Houve liberação da educação 
física para mulheres com prole. 

Influência da Militarização: iniciou-se em 1930 
e nessa fase a educação física era vista como 
poderoso auxílio no fortalecimento do Estado e 
presente meio para o aprimoramento da raça, 
defesa contra o comunismo e assegurar o 
processo de industrialização.

A Militarização do corpo se deu em três 
aspectos, moralização do corpo pelo exercício 
físico, o aprimoramento incorporado à raça e a 
ação do Estado sobre o preparo físico e suas 
repercussões no trabalho.

Em 1944 houve a criação do Serviço Nacional 
da Indústria (SENAI). O dono da indústria não 
era apenas o patrão do seu empregado, mas 
também o seu educador e como tal, percebeu 
que o desporto além de servir para solidificar 
a unidade da empresa, desenvolvia a saúde 
e melhorava o rendimento e a disposição do 
empregado, aumentando a sua capacidade de 
trabalho e produtividade da empresa.

Influência da Pedagogização: iniciou-se em 
1945. Com o fim do Estado Novo, houve a pré-
elaboração de uma carta magna, que gerou 
um debate por parte de diversos educadores 
sobre os rumos da educação. Na prática houve 
apenas uma regulamentação do funcionamento 
e controle do que já estava estabelecido. A 
Educação Física passou a ser vista como uma 
prática meramente educativa.

A formação acadêmica na Educação 
Física era bastante diferenciada das demais 
graduações, pois não exigia o curso clássico 
nem o científico e tinha a duração de dois anos, 
diferentemente de outras faculdades criadas 
na mesma época, como Pedagogia, Filosofia 
e Letras, que tinham a duração de quatro anos.

A Educação Física passou por mudanças, 
que culminou posteriormente no que se 
convencionou chamar de “crise da década 
de 80”.O primeiro momento dessa crise na 
Educação Física, na década de 70, tinha um 
viés cientificista, ou seja, entendia-se que 
faltava um caráter científico. Num segundo 
momento, as críticas se dão em torno de 
um posicionamento mais radical em relação 
à prática pedagógica na área escolar, que 
culminou também na constituição da grande 
maioria das propostas pedagógicas até hoje 
utilizadas na Educação Física (BRACHT, 1999 
apud GEREZ e DAVID, 2009, p.80).
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A habilitação do profissional de Educação 
também era diferenciada dos demais cursos. 
Formavam-se profissionais nos seguintes 
níveis: técnicos, especialistas, monitores e 
professores. Em 1945, o curso de Educação 
Física passou de dois para três anos e em 1950 
passou a ser exigido ingresso por vestibular e 
o certificado de conclusão do curso clássico 
ou científico.

Influência Competitivista: Teve início com 
o Golpe Militar de 1964. Havia censura à 
imprensa e às artes que contradiziam os 
interesses militares. Os expoentes da política, 
literatura, artes, música e intelectuais das mais 
diversas áreas, eram vigiados e perseguidos, 
sendo muito deles obrigados a se exilar em. 
Essa influência teve um caráter altamente 
tecnicista, resultando numa Educação Física 
voltada para a competitividade. 

Influência Popular: Filosofia que visava à 
organização e mobilização dos trabalhadores. 
Iniciou-se após a abertura democrática na 
década de 1980. Não tinha uma linha teórica 
definida era ligada a modismos, envolvendo 
academia, testes físicos, novas modalidades 
desportivas e ludicidade. Houve uma crise de 
identidade da educação física.

Tendência Social: Nota-se nessa influência a 
busca de uma socialização da educação física 
com uma forte preocupação voltada para os 
deficientes físicos, meninos de rua, terceira 
idade etc, ou seja, a educação física voltada 
para o proletariado. 

 Para Medina (1996), a Educação Física na 
década de 1980 era vista de três formas:

Convencional – Apoiada na visão do senso 
comum, com forte influência da pedagogia 
tradicional, preocupando-se apenas com os 
aspectos físicos da saúde ou do rendimento 
motor do homem, enfocando apenas o 
biológico.

Modernizadora – Considerava que o ser 
humano é composto por corpo e mente, 
ampliando a visão do significado da Educação 
Física.

Revolucionária - Essa concepção é a mais 
ampla de todas, pois é a única que considera 
o homem como um todo, em seus aspectos 
biológico, psicológico e social.

Como se pode perceber a Educação Física 
passou por muitos momentos de reflexões, 
sendo que as mudanças foram consequências 
de vários fatos históricos e suas diversas 
influências, todas as transformações que com 
o passar do tempo influenciaram bastante a 
área até chegar ao que é atualmente.

Diante do exposto, conclui-se que a Educação 
Física Escolar atual, com a linha de pensamento 
e currículo existente, é fruto de fatos históricos, 
sociais, políticos e industriais.

Portanto pode-se considerar que tanto a 
Educação como a Educação Física, caminha 
paralelamente com essas questões, e o que é 
ensinado nas escolas é fruto desses momentos 
históricos.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Educação Física é um ramo pedagógico que 
envolve motricidade humana, ou a ciência da 
compreensão e explicação da conduta motora 
humana. (CASTELLANI, 1994).De acordo com 
Gerez e David (2009):

Pode-se concluir que o objetivo de estudo da 
Educação Física é a “Cultura de Movimento”, 
representada pelo jogo, dança, ginástica, esportes 
e capoeira, que devem ser contextualizados 
historicamente e ensinados de modo crítico, para 
que se transcenda os limites. Desse modo, o 
ensino de seus conteúdos segue a sequência: 
encenação, problematização, ampliação e 
reconstrução coletiva, novamente numa clara 
alusão à educação problematizadora (GEREZ E 
DAVID,2009,p.82).
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Devido à importância que a área tomou devido 
à evolução histórica que estava acontecendo no 
Brasil houve reformulações na área, inclusive 
no que diz respeito a sua formação. Diante de 
tantas transformações é importante a reflexão e 
reformulação da formação profissional, uma vez 
que, a Educação Física está presente na vida 
de todas as crianças e adolescentes, pois todos 
possuem o direito de acesso e permanência na 
educação básica, entretanto até ser observada 
tamanha relevância e a mesma ser aprimorada, 
muitos fatos ocorreram.

De acordo com Anderaos (1998), foi a partir 
de 1970, a área da Educação Física tem sido 
alvo de diversas discussões em nosso país, 
principalmente no que diz respeito a currículos 
e formação do Licenciado e Bacharel.

Reuniões foram realizadas em 1979, no Rio 
de Janeiro, 1981 em Florianópolis, em 1982 
Curitiba, todas com o intuito de refletir sobre a 
Resolução 69/69 que fixava a duração mínima, 
o currículo obrigatório e a estrutura dos cursos 
de Educação Física que já não atendia mais 
as necessidades da área. (Documenta 315 
Brasília 03/87).

Essa nova proposta irá conferir aos currículos 
a flexibilidade reclamada durante a vigência 
da resolução Conselho Federal de Educação 
(CFE) n.69/69(currículo mínimo) e transferir a 
responsabilidade do CFE para as Instituições 
de Ensino Superior (IES) na elaboração da 
estrutura curricular.

Em 1987, com a promulgação do parecer 
CFE n.03/87, foi estabelecido a criação do 
bacharelado em educação física. Nessa 
proposta, os saberes anteriormente divididos 
entre as matérias básicas e profissionalizantes 
localizadas dentro dos núcleos de 
fundamentação biológica, gímnico desportiva e 
pedagógica, assumem uma nova configuração, 
tendo como fundamento da distribuição dos 
saberes na estrutura curricular.

Essa nova proposta irá conferir aos currículos 
a flexibilidade reclamada durante a vigência 
da resolução Conselho Federal de Educação 
(CFE) n.69/69(currículo mínimo) e transferir a 
responsabilidade do CFE para as Instituições 
de Ensino Superior (IES) na elaboração da 
estrutura curricular.

Resultou que a Resolução n. 03/87, eliminou 
o currículo mínimo existente, ampliando assim a 
carga horária de 1800h/ano para 2880 h/ano, 
ou seja, a duração do curso passou de três 
para quatro anos, com isso todas as instituições 
de ensino tinham o prazo de trinta meses para 
implantação do quarto ano na grade dos cursos 
e adequação de carga horária. Para Borges 
(2005), desde 1987 a formação profissional é 
dividida em duas opções:

Diante dos fatos, observa-se que desde os 
primórdios a disciplina já vem sido separada 
diante do campo de atuação, o que não difere 
do que é visto atualmente. As mudanças que 
ocorreram e que de antemão podem ser 
consideradas como fatos históricos relevantes, 
refletiram para que hoje a Educação Física seja 
relevante e considerada como fator essencial 
para o desenvolvimento pleno do ser humano.

A opção bacharelado forma os profissionais 
não escolares (treinadores, técnicos etc) 
ea opção licenciatura em Educação Física 
esportiva, formação de docentes que trabalham 
no meio escolar. Os optantes pelo bacharelado 
se destinam no mercado e trabalho não 
docente (esporte de desempenho, treinadores 
nos centros esportivos, clínicas de reeducação 
postural, serviços de saúde etc) e quem opta 
pela licenciatura é um emprego no ensino. 
As recentes Diretrizes Curriculares Nacionais 
visam um equilíbrio entre a formação geral e 
formação profissional. O primeiro abrange 
a Educação Física em um sentido amplo. 
O segundo, formação prática. Essa última 
comporta 800 horas de estágio e de formação 
em campo,essas diretrizes ainda não estão em 
vigor (BORGES, 2005, p.5).
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Mesmo diante de tantas reuniões e resoluções 
desde o ano de 1970, somente a partir de 
1998 que oficialmente, a disciplina integrada 
a Educação Básica. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), de acordo com 
Castellani (1998), foi a grande responsável, pela 
transformação da Educação Física em Curso 
Superior.

Sendo obrigatória à disciplina Educação Física 
na Educação Básica, automaticamente tornou-
se obrigatório a necessidade de professores 
regularizados e que frequentaram o Curso 
Superior, para atuarem na área escolar, que é 
o curso de licenciatura com duração de três 
anos. No início como se pode observar o curso 
superior na área possuía a duração de três anos.

A LDB possibilita às Instituições demonstrarem 
competência para elaboração do projeto 
pedagógico e curricular de seus cursos, 
com ampla liberdade para interagir com as 
peculiaridades regionais, com o contexto 
institucional, com as demandas do mercado de 
trabalho e com as características, interesses e 
necessidades da comunidade (PARECER Nº. 
0058/2004).

No contexto de reorganização, a Câmara 
de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação, no uso da prerrogativa legal de 
deliberar sobre diretrizes curriculares propostas 
para os cursos de graduação, desencadeou 
amplo processo de reestruturação da concepção 
e da organização curricular dos cursos 
superiores, através da Lei 9.394/96, atendendo 
assim à necessidade de revisão da tradição que 
burocratiza os cursos e se revela incongruente 
com as tendências contemporâneas. (PARECER 
CNE/CES Nº 0058/2004).

Ou seja, dá-se a possibilidade de repensar em 
currículo, no sentido de separação da atuação do 
professor e profissional da área.Por outro lado, 
de certa forma as Diretrizes Curriculares estão 
encaminhando mudanças significativas, tanto 
para a licenciatura quanto para o bacharelado, 
Silva ressalta que:

De acordo com Silva (2003), a tarefa do 
docente não se esgota e não se limita à 
preocupação estrita com a disciplina que 
ministra e com sua relação particular com os 
alunos. Assim, o foco de atenção da formação 
e do currículo da Educação Física deveria 
estar pautado no estudo do homem em suas 
necessidades como ser humano e que sirvam 
para melhorar sua qualidade de vida.

Entretanto, quando a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) é instituída 
na disciplina, ocorre a oficialização do que 
já havia sido mencionado anteriormente pela 
própria história, o campo de atuação do 
professor/profissional da área, que mesmo 
estando em campos de atuação diferentes, 
ambos são reconhecidos como professor pelos 
alunos, esteja atuando em clubes, academias, 
recreação, lazer, dentre outros.

A Licenciatura permite a atuação docente no 
ramo escolar, ou seja, professor de educação 
física. O Bacharel por sua vez, pode atuar em 
áreas não escolares, como avaliação física, 
coordenação, supervisão, consultoria etc. 
(SADI, 2005).

A Legislação que hora está posta, permite 
criatividade e ousadia por parte das Instituições 
formadoras, permitem que as Instituições de 
Ensino Superior não se limitem à adaptar 
suas grades, oferecendo oportunidade de que 
amplas e substanciais transformações sejam 
propostas. Resta saber, no entanto, quantas e 
quais delas aceitaram o desafio da promoção 
de um ensino mais significativo para os alunos 
e engajado com as necessidades mais urgentes 
e importantes das comunidades a que atendem 
(SILVA, 2003, p.02).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor na atuação da área de cursos superior tem um papel fundamental na vida de 
qualquer educando, visto que esse profissional além de lidar com diversos desafios lida com a 
formação de futuros professores. Formar professores requer cuidado, pois esses atuarão direta-
mente no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Diante do exposto, certamente que não se esgotou o assunto, diante dos dados obtidos e 
relevância do tema, se faz necessário que se desenvolvam mais pesquisas e estudos, pois a 
Educação é um tema de extrema relevância para a sociedade, diante de toda a variabilidade 
de desafios e fatores que o professor iniciante se depara no campo de atuação da docência do 
ensino superior.

Por meio do breve relato histórico pode ser entendido o porquê de tantas mudanças que 
ocorreram no decorrer da história da Educação Física e que estas foram necessárias para a 
Educação Física ser regulamentada como profissão e ser reconhecida como importante no de-
senvolvimento do ser humano e chegar a ser inserida como curso superior.

Dessa forma, é fundamental destacar a respeito da importância do professor de educação 
física na docência superior e a relevância dos impactos da formação profissional na atuação do 
professor de Educação Física na Docência Superior.
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RESUMO: O presente trabalho tem a intenção de ressaltar a importância da Educação Infantil, 
destacando sua necessidade primordial na formação integral da criança da primeira infância. 
Abordando uma visão histórico-cultural e a partir também, de uma perspectiva qualitativa de 
pesquisa, buscamos elucidar a importância do surgimento da Educação Infantil no Brasil, sua 
influência no desenvolvimento das crianças da primeira infância, além de destacar o papel 
do professor, a necessidade de formação continuada e a garantia de educação de qualidade 
para todos assegurada por lei. Destacamos também, a importância da Educação Infantil para 
o desenvolvimento integral do indivíduo, desde o início do desenvolvimento psicológico in-
fantil e suas características peculiares, passando também pelos desenvolvimentos: afetivo, 
visual, tátil, auditivo e motor, bem como a necessidade da compreensão da atividade objetal 
manipulatória e das brincadeiras e dos jogos, assim como o momento do surgimento e da 
implantação da Educação Infantil, juntamente com a criação de uma organização legal no nos-
so país e, através do resultado da pesquisa bibliográfica, pudemos compreender melhor sua 
relevância, sua trajetória bem como a da formação adequada e continuada de profissionais 
realmente capacitados e comprometidos com o atendimento das necessidades das crianças, 
com a busca da qualidade da educação e com a oferta do ensino infantil em instituições pú-
blicas adequadas com vagas para todos. Concluindo assim, que a Educação Infantil, é algo 
recente no tocante à educação no país, pois foi somente após a década de 80 que o atendi-
mento às crianças em creches e pré-escolas teve definitivamente um crescimento expressivo.

Palavras-chaves: Desenvolvimento Infantil; Desenvolvimento Integral; Educação Infantil.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Em nossa pesquisa, destacamos a Educação Infantil como etapa de extrema importância 
para o desenvolvimento das habilidades que possibilitam a compreensão e interiorização 
do mundo pela criança. A abordagem qualitativa de pesquisa possibilitou a interpretação 

dos dados coletados, permitindo um estudo profundo da realidade na área educacional. A partir 
desta perspectiva, o trabalho se deu inicialmente com a observação, após a intervenção e, por fim 
pela análise dos dados. O presente artigo mostra a importância das atividades operacionais na 
Educação Infantil, importantíssimas para o desenvolvimento da criança, em seus primeiros anos, 
com apoio em uma perspectiva histórico cultural do desenvolvimento, no qual o professor possui 
um papel indispensável na formação das crianças. A sociedade necessita compreender a grande 
contribuição que a educação infantil aporta no desenvolvimento físico, mental, social das crianças. 
Abordamos o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEIs) que esclarece que 
as crianças, são capazes de construir múltiplas habilidades e competências durante o processo 
de investigação daquilo que desejam conhecer. Os objetivos traçados para esse estudo nos 
levam a compreender melhor a importância, cada vez maior da educação infantil para que o de-
senvolvimento das crianças da primeira infância em seus aspectos físicos, mental e psicossocial.
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A IMPORTÂNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A criança aprende e depois se desenvolve. 
O desenvolvimento infantil é a interação com 
o meio, ocasionado pela aprendizagem de 
tudo que o ser humano construiu socialmente. 
Na Educação Infantil, além de transmitir o 
conhecimento, o processo deve se dar de 
forma organizada, pensada, refletida, discutida, 
planejada com intencionalidade e finalidade. 

O período dos 0 aos 5 anos é a base para 
todo o desenvolvimento posterior. Portanto, a 
criança deve se envolver, interagir e agir com 
o meio, com o outro e com si mesma para 
apreender o mundo que a cerca. 

Advogam o princípio segundo o qual a escola, 
independentemente da faixa etária que atenda, cumpra 
a função de transmitir 294 conhecimentos, isto é, de 
ensinar como lócus privilegiado de socialização para 
além das esferas cotidianas e dos limites inerentes à 
cultura do senso comum (MARTINS, 2009, p.94).

A educação Infantil deve cuidar, não mas 
pode se isentar de educar, devendo existir um 
equilíbrio para que as crianças possam aprender 
e desenvolver todas as suas habilidades e/ou 
potencialidades da forma mais integral possível. 

      
A TEORIA HISTÓRICO CULTURAL, 
SEGUNDO ABRANTES (2012), PODE 
SER DIVIDIDA: 

- Primeira Infância (0 a 3 anos), 
- Infância (3 a 10 anos),
- Adolescência (10 a 17 anos) e períodos, 
- Primeiro Ano (0 a 1 ano), 
- Primeira Infância (1 a 3 anos), 
- Idade Pré-Escolar (3 a 6 anos). 
           
A transição se dá por meio de atividades 

com comunicação emocional direta, atividade 
objetal manipulatória, jogo de papéis, atividade 
de estudo, comunicação íntima pessoal e 
atividade profissional estudo. O momento 
que a criança desenvolverá características, 
habilidades e aptidões é a Primeira infância e/ou 

Atividade Objetal Manipulatória entendido como 
essencial para a criança. São fundamentais 
para o desenvolvimento da criança persistindo 
ao longo de toda sua vida adulta. 

O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO 
INFANTIL E SUAS CARACTERÍSTICAS
           
Ao andar sozinha a criança começa, então, a 

aperfeiçoar o grau de dificuldade de caminhar, 
pisando em algum objeto, andando para trás, 
subindo um degrau, constituindo desafios para 
atingir estímulos dificultosos. A capacidade de 
caminhar sem o auxílio de um adulto, é para a 
criança uma nova visão do mundo exterior, uma 
vez que era “limitada” pelos pais. Passando 
então, a perceber os obstáculos em seu trajeto 
e buscando formas de evitá-los. O caminhar 
confere autonomia à criança  (SANTOS,1999). 

Este período se constitui como [...] a base para 
as aprendizagens humanas está na primeira 
infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de 
idade a qualidade de vida de uma criança tem 
muita influência em seu desenvolvimento futuro 
e ainda pode ser determinante em relação às 
contribuições que, quando adulta, oferecerá à 
sociedade. Caso esta fase ainda inclui suporte 
para os demais desenvolvimentos, como 
habilidades motoras, adaptativas, crescimento 
cognitivo, aspectos sócio emocionais e 
desenvolvimento da linguagem, as relações 
sociais e a vida escolar da criança serão bem-
sucedidas e fortalecidas (PICCININ, 2012, p. 
38). 
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DESENVOLVIMENTOS AFETIVO, 
VISUAL, TÁTIL, AUDITIVO E MOTOR

Devido à relação de dependência estabelecida 
com os pais, na primeira infância, as proibições 
e os limites acabam gerando uma reação 
positiva, pois a criança não entende e não 
aceita, o que produz uma dualidade de amor e 
ódio.  Segundo Santos (1999):

[...] a criança deve desenvolver o autoconceito, pois 
já se vê separada das pessoas e, já entende que o 
adulto “vai e volta”, que os objetos vão continuar no 
mesmo lugar, ainda que ela não os veja, é necessário 
ver a si mesmo como algo contínuo no tempo e 
espaço. Torna-se mais independente e autoconfiante, 
porém é egocêntrica, o adulto deve ensinar a criança 
a “perceber” a outra. Sem medo, a criança descobre 
o mundo pela visão, tato e a audição. Esses sentidos 
possibilitam a criança a perceber as coisas (tamanho, 
forma e cor) diferentes texturas, agradáveis ou não 
(SANTOS,1999, p.61).

ATIVIDADE OBJETAL 
MANIPULATÓRIA
           
A partir deste momento, a criança entra 

na fase de descoberta do mundo, por isso, 
o vínculo com o adulto/professor deixa de 
ser dominante, pois agora a criança começa 
a exploração do ambiente, buscando o 
conhecimento do nome dos objetos, suas 
funções e tudo que pode fazer com eles. Neste 
momento, o professor apresentará brinquedos, 
objetos ou qualquer outra coisa palpável e 
visível para tentar inserir a criança no contexto 
de mundo (SANTOS,1999). 

Diferente dos primeiros anos de vida, ao 
chegar a primeira infância, a criança começa 
a reavaliar a utilização dos objetos, que 
deixam de ser coisas e passam a ter função 
social. A passagem para a atividade objetal 
é feita na primeira infância. O adulto assume 
então, o papel de colaborar nesse processo 
de reconhecimento das coisas, portanto, por 
exemplo, no caso de uma colher, a criança não 
descobrirá sua função, até que um adulto lhe 
mostre para que serve (SANTOS,1999). 

 

Assim sendo, é na fase da primeira infância 
que se constrói a transição para a atividade 
objetal, atividade principal do período, na qual 
o adulto assume o papel de colaborar nesse 
processo, pois a exemplo de uma colher, a 
criança poderá batê-la, jogá-la ao chão e, 
mesmo assim, não descobrir sua função, a 
menos que o adulto intervenha e lhe demonstre 
(PRIOLLI, 2008).

A assimilação da criança pelos objetos em 
relação à sua função ou significado permanente, 
difere dos animais, como por exemplo, do 
macaco que ao sentir sede, irá beber água na 
xícara, em um balde, no chão, não se atentando 
ao fato de que a xícara é utilizada somente 
para beber alguma coisa e que o macaco vai 
sempre utilizá-la para várias coisas quando 
estiver vazia. A criança, portanto, assimila o 
significado permanente dos objetos, no entanto 
sem garantia de que deixará de dar-lhe outras 
funções, mas a importância está mesmo na 
questão de saber e conhecer a verdadeira 
função principal do objeto, independentemente 
de seu uso “inadequado” (PRIOLLI, 2008). 

As ações mais importantes que a criança 
assimila na primeira infância são as correlativas 
e as instrumentais. Sendo as correlativas 
aquelas nas quais se estabelece uma relação 
comum entre determinados objetos, fazendo-as 
recíprocas espacialmente falando, o que faz a 
criança levar em consideração as propriedades 
dos objetos, conferindo-lhe respeito a estas 
propriedades, dando sentido à atividade 
desenvolvida através do objeto. Estas ações 
são presentes na primeira infância, o que não 
ocorre com a devida “consciência” no primeiro 
ano de vida, antes de completar um ano. Tais 
ações são reguladas pelo resultado alcançado, 
só é atingido pela colaboração e intervenção 
dos adultos que sinalizam os erros, norteiam, a 
fim de atingir o resultado correto. 

Já as ações instrumentais são aquelas que 
se utilizam de instrumentos e /ou ferramentas 
para agir sobre outro objeto. Ainda destacando 
a colaboração do adulto na apropriação 
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desses objetos, a ideia é de que o adulto 
ofereça meios, instrumentos, que colaborem 
para que a criança se aproprie e assimile o uso 
do objeto, como por exemplo, a colher, nela 
está presente o traço que a caracteriza como 
ferramenta, torna-se um instrumento para que 
ocorra a alimentação e, que se faz, portanto, 
uma “intermediadora” entre a mão da criança 
e o alimento. Deste modo, ocorre a sujeição, 
a reconversão dos movimentos da mão da 
criança à forma do instrumento (PRIOLLI, 
2008). 

APARECIMENTO DE NOVOS TIPOS DE 
ATIVIDADES NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

Ao término da primeira infância, novas 
atividades surgem, sendo elas o jogo e as 
formas produtivas de ação. No jogo é importante 
destacar que as crianças reproduzem o 
conteúdo deste a partir de sua percepção 
do contato com o adulto. Primitivamente não 
havia separação entre jogo e trabalho, a 
criança assimilar na prática a forma de obter 
seu sustento. Como necessidade social com 
o passar do tempo, as formas de produção e 
instrumentos de trabalho deixaram de estar ao 
alcance da criança, passando a ser construídas 
para a mesma, ferramentas em tamanho 
reduzido, demonstrando uma sociedade 
preocupada com uma infância preparada para 
inseri-la no trabalho (BRASIL, 1990).

Ressalta-se, então, o surgimento dos jogos/
exercícios, sob a mediação dos adultos, logo 
surgindo o brinquedo figurativo, momento em 
que ocorre a separação da criança com as 
relações sociais, e que por sua vez, faz surgir 
o jogo dramático, no qual a criança passa a 
reproduzir os traços da sociedade adulta e 
suas relações, e a criança satisfaz assim, sua 
necessidade de estar inserida no “mundo 
adulto”, por meio dos brinquedos. Os jogos 
iniciais a princípio, representam atitudes das 
crianças sob suas perspectivas dos adultos, 
de sorte que não reproduzem vivências reais, 
apenas, imitam os adultos, tal como eles fazem 
com uma criança, somente mais tarde, surgirão 
os jogos com recriações do real (BRASIL, 
1990).

E assim, a criança vai elaborando, na 
assimilação das ações praticadas, utilizando-
se de vários tipos de objetos, substituindo 
outros que não possui, ainda não dando nome 
lúdico, após isto, nomeia os objetos de acordo 
com o papel que desempenham no jogo, 
compreendendo seu significado dentro do jogo 
e gradativamente, constrói as premissas para o 
jogo com papéis (BRASIL, 1990).

 Este desenvolvimento antecede a atividade 
representativa, que ocorrerá por meio do 
desenho, caracterizado desde a garatuja com 
marcas, traços desordenados, linhas retas, 
curvas sem representação que constituem 
uma prévia para a imagem, composta por  
duas fases: a primeira do reconhecimento do 
objeto em combinação casual de traços e a 
segunda, intencionalmente a criança é capaz 
de reconhecer aquilo que desenhou. Importante 
salientar que esta atividade representativa 
só aparecerá quando a criança for capaz de 
verbalizar aquilo que deseja desenhar. Portanto, 
é de suma importância aprender a desenhar, 
não apenas para evoluir, mas porque é no 
momento da prática, que se absorve influências 
que servirão como subsídios para as imagens 
gráficas traçadas (BRASIL, 1990).

Desenvolvimento da Percepção e das Noções 
Sobre as Propriedades dos Objetos 

A criança adquire ações visuais por meio da 
manipulação dos objetos ao determinar suas 
propriedades. A partir da comparação das 
propriedades dos objetos é possível passar 
à sua correlação visual, transformando-as em 
modelo para determinar a função de outros 
objetos, elaborando um novo tipo de concepção. 
É particularmente neste momento, que a 
criança passa a desenvolver características, 
habilidades e aptidões. Essas transformações 
quantitativas e qualitativas são consideradas 
fundamentais no processo de desenvolvimento 
da criança, haja vista que estarão presentes por 
toda a vida. Este período pode ser resumido 
como:
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[...] a base para as aprendizagens humanas está na 
primeira infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de 
idade a qualidade de vida de uma criança tem muita 
influência em seu desenvolvimento futuro e ainda pode 
ser determinante em relação às contribuições que, 
quando adulta, oferecerá à sociedade. Caso esta fase 
ainda inclui suporte para os demais desenvolvimentos, 
como habilidades motoras, adaptativas, crescimento 
cognitivo, aspectos sócio emocionais e desenvolvimento 
da linguagem, as relações sociais e a vida escolar da 
criança serão bem-sucedidas e fortalecidas (PICCININ, 
2012, p. 38).

A MUSICALIDADE NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Na Primeira Infância, a música por exemplo, 
é uma forma de desenvolver as percepções de 
ritmo, harmonia, memória, fala, bem como o 
despertar de várias outras habilidades:

Considerada em todos os seus processos ativos 
(a audição, o canto, a dança, a percussão corporal e 
instrumental, a criação melódica) a música globaliza 
naturalmente os diversos aspectos a serem ativados 
no desenvolvimento da criança: cognitivo/ linguístico, 

psicomotor, afetivo/ social,(FERREIRA, 2002, p. 13).

É fundamental, que a questão musical seja 
trabalhada criança, para que a criança descubra 
o mundo por meio de todos seus sentidos, 
além de ser um instrumento que auxilia na 
aprendizagem e no desenvolvimento em geral.

A IMPORTÂNCIA DO ESTÍMULO À 
LEITURA 

Na primeira infância, os desenhos, os 
livros, os escritos, são de grande valia para 
apresentar o mundo à criança, e para também 
conhecer, uma das mais importantes formas 
de comunicação, a língua escrita.  Segundo 
PRIOLLI (2008), porque é tão importante o 
estímulo à leitura:

1º Para a formação de bons leitores, é fundamental 
que as crianças com até 3 anos de idade apreciem 
e valorizem a escuta e a leitura de histórias desde 
pequenas; 

2º A criança cria o hábito de escutar histórias, 
valorizando o livro como fonte de conhecimento e 
entretenimento; 

3º A escuta de histórias na escola oportuniza 
momentos prazerosos em grupo, enriquece o imaginário, 
amplia o vocabulário, além de familiarizar a criança 
com a leitura, uma prática valorizada pela sociedade  
(PRIOLLI, 2008).

 
A BRINCADEIRA E O JOGO DE PAPÉIS

 É por meio da brincadeira que a criança 
realiza a maioria das descobertas. Brincar é 
a forma de conhecer o mundo que acerca, 
aprender e se desenvolver, na escola, na rua 
e em todos os ambientes. O brinquedo tem 
papel de destaque no desenvolvimento cultural 
da criança, pois é no brincar que a criança 
se comporta, fora do habitual, vivenciando 
desafios, reconstruindo as relações sociais, 
enquanto também atua com os objetos, 
estimulando, motivando, mas orientada por um 
adulto, no caso pelo professor, que além de 
mediar a brincadeira, deve também participar 
(ELKONIN, 1998).

Portanto, “o brincar é uma atividade social, 
humana que supõe contextos sociais e 
culturais” (ELKONIN, 1998). Por ser estimulador 
e motivador, faz com que a criança venha a 
realizar determinada ação e para as crianças 
pequenas, as aprendizagens ocorrem a partir 
de experiências concretas. Ao participar do 
processo de apropriação, a criança explora um 
objeto, e após ver um adulto utilizando-o, passa 
então, a utilizá-lo de acordo com sua função 
social, como uma colher ou um pente. 

O fato desenvolvimental importante é que estimular as 
mentes infantis, através de atividades não regularmente 
oferecidas em casa, reforça sua capacidade cognitiva 
de lidar com as tarefas cada vez mais difíceis com as 
quais elas vão se deparar nas décadas futuras. Deste 
modo, podemos entender a brincadeira na escola como 
um modo de desenvolver capacidades psíquicas mais 
avançadas e, a brincadeira em casa como um reforço 
das capacidades já desenvolvidas pelas crianças. 
Porém, todas são formas de brincar são de extrema 
importância para a criança. (SAVA 1975, p. 14; apud 
MOYLES, 2002).
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É a partir deste ponto que a criança começa 
a brincar de “faz de conta” para interagir com 
o mundo, por meio das relações sociais e 
humanas. A imitação, levam-na a compreender 
o mundo exterior.

A IMPORTÂNCIA DA 
REORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA 
O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O Brasil inaugurou a primeira creche em 1899, 
exclusivamente para os filhos dos operários. As 
crianças de famílias abastadas eram educadas 
em “Jardins da Infância”, evidenciando que no 
primeiro caso, era assistência e no segundo, 
havia o intuito de educar. Somente depois da 
década de 80 que o atendimento à criança em 
creches e pré-escolas teve um crescimento 
significativo, devido à reorganização social 
natural e à chegada das mulheres ao mercado 
de trabalho, e até então, as crianças não eram 
vistas como “sujeito de direitos”.

Em 1988 a Educação Infantil passou a ser reconhecida 
formalmente na Constituição, ao determinar em seu 
artigo 208, inciso IV que “o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de [...] 
atendimento em Creche e Pré-escola às crianças de 0 
a 6 anos de idade” (BRASIL, 2004, p.122).

AVANÇOS LEGISLATIVOS

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 
1996, foi que a Educação Infantil passou a 
ser reconhecida como a primeira etapa da 
educação básica no Brasil. Os municípios 
passaram então, a ter obrigação com a 
demanda para atender as crianças, além do 
compromisso com o seu desenvolvimento 
integral, complementando a ação da família e 
da comunidade. 

A educação é uma responsabilidade compartilhada 
[...] entre Estado e pais, uma vez que ambos são 
promotores ou representantes dos interesses ou dos 
direitos dos filhos e dos cidadãos, na medida em que são 
responsáveis diretos pela prestação ou concretização 
destes direitos (HERMIDA, 2009, p. 46). 

Com a instituição do Plano Nacional 
da Educação PNE (2011 – 2020) ficou 
determinado que a Educação Infantil passa a 
ser um direito da criança de 0 a 5 anos, uma 
vez que, a partir dos 6 anos de idade seu 
ingresso passa a ser obrigatório no primeiro 
ano do ensino fundamental, que passa a ter 
duração de nove anos. 

O PNE, lei n. 12.796 de 04 de abril de 2013, 
alterou alguns artigos da LDB n. 9394/96,  
sendo que após a regulamentação das 
legislações vigentes (CF/1988, ECA/1990, 
LDBEN/1996, PNE/2001, PNE 2011/2020, Lei 
11.274/06, e a mais atual, a Lei n. 12.796), 
houve modificações importantes, no que diz 
respeito ao reconhecimento da criança como 
sujeito de direitos, assegurando seu direito à 
educação em instituições públicas de qualidade 
com profissionais devidamente qualificados e 
preparados para atender as especificidades 
das crianças nesta faixa etária.

Portanto, a Educação Infantil que compreende 
o atendimento de crianças entre 0 e 5 anos 
de idade, deve ser pautada na ludicidade 
e nas interações para o desenvolvimento de 
suas potencialidades, para a realização de 
descobertas sobre si e seus pares e sobre o 
meio que lhes rodeia.  Assegurado por lei, a 
Educação Infantil é direito de toda criança e 
que precisa ser tratado como prioridade na 
elaboração de políticas públicas que permitam 
a qualificação de creches e pré-escolas e 
profissionais para atender a demanda de 
crianças que ainda estão fora das escolas. 

Segundo o PNE/2011/2020 na lei Nº 12.796 
no Art. 62:

A formação de docentes para atuar na educação 
básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal (PNE, 2011/2020).
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A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
DEPENDE DA QUALIFICAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS

Uma Educação Infantil de qualidade 
demanda profissionais qualificados, recursos 
pedagógicos, infraestrutura adequada, 
garantindo assim aprendizagem significativa 
às crianças. No entanto, até então, ainda não é 
a realidade de todas as escolas de Educação 
Infantil. 

Os professores da Educação Infantil devem 
ter a competência para oferecer às crianças, 
oportunidades múltiplas de aprendizagem, 
planejando e organizando novas situações de 
aprendizagens e para isso, precisam também 
ter assegurado por lei, formação continuada 
de atualização de qualidade para que possam 
atender a todas as necessidades das crianças. 

As novas funções para Educação Infantil devem 
[...] considerar 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. Referencial 
Curricular da Educação Infantil (RCNEI), (BRASIL, 
1998, v. 1, p. 23). 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (RCNEI) as habilidades que devem 
ser desenvolvidas:

. Desenvolver uma imagem positiva de si, de maneira 
independente, com confiança em suas capacidades e 
com percepção de suas limitações; 

. Descobrir e conhecer progressivamente seu 
próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a 
própria saúde e bem-estar; 

. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos 
e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando 
gradativamente suas possibilidades de comunicação e 
interação social; 

 . Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações 
sociais, aprendendo aos poucos a articular seus 
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando 
a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 
colaboração; 

. Observar e explorar o ambiente com atitude de 
curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 
integrante, dependente e agente transformador do meio 
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para 
sua conservação; 

. Brincar, expressando emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos e necessidades; 

. Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, 
plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções 
e situações de comunicação, de forma a compreender e 
ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 
necessidades e desejos e avançar no seu processo 
de construção de significados, enriquecendo cada vez 
mais sua capacidade expressiva; 

. Conhecer algumas manifestações culturais, 
demonstrando atitudes de interesse, respeito e 
participação frente a elas e valorizando a diversidade 
(BRASIL, 1998, v. 1, p. 63). 

O Referencial deverá servir de base para 
discussões entre todos os   profissionais na 
elaboração de projetos, tendo em vista a 
necessidade de garantir uma educação de 
qualidade, promotora do desenvolvimento 
integral das crianças, visando contribuir para 
torná-las cidadãos conscientes, críticos, 
preocupados em modificar para melhor suas 
comunidades.  

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Metodologicamente, desenvolvemos uma 
pesquisa bibliográfica, contando com os 
aportes teóricos de Elkonin (1998); Vygotsky 
(1998) e Martins (2009) que abordam as 
temáticas sobre o assunto em questão discutido 
neste artigo. 

Nesta pesquisa foram analisados alguns 
artigos, documentários, leis e outros que 
discutem e apresentam reflexões e sugestões 
que podem contribuir para uma maior 
compreensão da temática apresentada neste 
artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos que o aprendizado e o desenvolvimento são processos profundamente sociais. 
O indivíduo se faz humano apropriando-se da humanidade produzida historicamente, sendo os 
atos intelectuais decorrentes de práticas sociais. A aprendizagem escolar, tem valor significativo, 
contudo uma aprendizagem indireta, também se constitui fundamental para o desenvolvimento 
infantil. Concluímos então que a aprendizagem escolar, a Primeira Infância e a Atividade Objetal 
Manipulatória, são de extrema importância para a aprendizagem e desenvolvimento.

 
A criança começa a desenvolver o psíquico de maneira organizada, pois por meio da fala 

consegue começar a entender o mundo e a se relacionar melhor com o mesmo, além de iniciar 
a constituição do pensamento. O professor é determinante na formação da criança, pois é por 
meio da sua mediação, que a criança adquirirá os conhecimentos construídos socialmente. A 
Educação Infantil nem sempre foi aceita como prioridade no nosso país, só ganhando espaço 
com o passar do tempo, com a modificação da sociedade e com a criação de leis. 

Portanto, creches e pré-escolas têm o papel de desenvolver as potencialidades e habilidades 
das crianças, sendo que Estado assegura por meio de organização legal, o direito à educação 
de qualidade, oferecida em instituições públicas com profissionais devidamente capacitados 
para contribuírem no desenvolvimento integral das crianças.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir sobre o uso da fotografia como fonte 
histórica e metodológica nas aulas de história e como este recurso pode contribuir para o de-
senvolvimento do senso crítico no aluno desmistificando a visão eurocentrista no estudo do 
continente Africano. Pretende também analisar como o professor pode utilizar as diferentes 
linguagens (vídeos, fotografias, mapas, músicas, entre outros) para aumentar o repertório cul-
tural dos alunos e exercitar o olhar para a diversidade e a riqueza da cultura africana. A fotogra-
fia permite uma articulação entre a história individual e a coletiva e uma forma de abordar as 
questões como determina a Lei 10.639/03 que incluiu a História e Cultura Afro-Brasileira nos 
sistemas de ensino de todo o país, sejam eles públicos ou privados. Assim busca desmistificar 
visões, desconstruir conceitos e dar voz ao protagonismo negro principalmente destacando 
que a África é um continente enorme com muitas riquezas e várias culturas diferentes, que vai 
além do estereótipo construído baseado na pobreza. Para alcançar estes objetivos esta pesquisa 
propõe a construção de painéis fotográficos na escola e o estudo de textos e imagens que pos-
sibilitem a desconstrução da visão estereotipada e o conhecimento da história e a cultura Afri-
cana. Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de autores especialistas nesse tema.

Palavras-chaves: Fotografia; África; Imagens; Cultura Africana.

UM NOVO OLHAR SOBRE O CONTINENTE 
AFRICANO
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INTRODUÇÃO

A visão que os alunos possuem do continente africano é constituída por imagens tris-
tes como a AIDS, a fome, as etnias que estão sempre em guerras ou safáris e ani-
mais exóticos. São as imagens veiculadas pela mídia, cinema e nos livros didáticos.

Este trabalho discute como mostrar uma visão mais realista do continente Africano a par-
tir da fotografia. Para isso sugere a elaboração de um projeto político-pedagógico que dire-
cione, oriente e organize as atividades da escola, planejando mostras culturais, artísticas e 
feiras gastronômicas e possibilitando o envolvimento de todos da comunidade escolar.

A fotografia permite também, que se tratem temas importantes como preconceito e racis-
mo. A frequência que estes episódios ocorrem na escola, faz com que seja necessária a dis-
cussão destes temas, e é nesse espaço que a criança constrói suas primeiras referências. 

A fotografia possibilita enxergar o mundo através de uma lente e olhar a própria história, o outro, e o 
mundo.  Os retratos contam histórias quando o discurso falha, como forma de expressão dos indiví-
duos. Cada observador se atém a um aspecto da fotografia que lhe trazem emoções e lembranças.

As fotografias que compõem a África estão em nossa imaginação, nesse senti-
do, as fotografias veiculadas também criam verdades e realidades a respeito dos luga-
res, assim participam da construção de nosso imaginário sobre a África contemporânea. 

Esta ampliação da visão sobre o continente Africano permitirá também que a criança possa 
desconstruir a imagem do negro como um ser sem cultura, sem valores e costumes. Além disso 
ela poderá aprender sobre a importância do respeito às diferenças para que se formem cida-
dãos conscientes, críticos, que saibam conviver em sociedade com harmonia e solidariedade.

O professor deve pensar e investigar outras maneiras de ver um continente, já marcado 
por uma narrativa única da globalização. Repensar o processo de retirada dos africanos de 
seu país, a escravidão, as lutas de libertação, os movimentos culturais próprios, as contribui-
ções à sociedade é tarefa do historiador e educador, preocupado com leituras do passado.  

A escolha deste tema é importante tendo em vista a obrigatoriedade da inserção do en-
sino da história e cultura afro-brasileira e africana, através da Lei 10.639 e que a histó-
ria e a cultura afro-brasileira sejam parte constituinte da formação da sociedade brasileira. 

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de autores especialistas nas áre-
as de fotografia, projetos e imagens com o objetivo de aprofundar a discussão.
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FOTOGRAFIA COMO RECURSO PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO OLHAR 
SOBRE O CONTINENTE AFRICANO

A escola convive com uma multiplicidade 
de recortes visuais, onde imagens e os 
vídeos gravados pelos estudantes circulam 
concorrendo com as aulas. Neste contexto 
o professor pode aproveitar este interesse 
de registrar e incentivar a pesquisa de 
fotografias sobre a cultura Africana para 
aumentar o repertório cultural dos alunos 
e exercitar o olhar para a diversidade e a 
riqueza desse continente. A escola não pode 
deixar de incluir a fotografia em seu repertório 
e currículo, utilizando esta linguagem para 
fins didáticos e para auxiliar a compreensão 
dos conteúdos (SILVA E PORTO, 2012).

 
O uso de fotografias em sala de aula constitui 

uma das mais instigantes experiências 
reflexivas, no entanto, o uso desse recurso 
passa muitas vezes despercebido no cotidiano 
escolar, ou é usado apenas para reforçar o que 
já foi ensinado durante uma aula.O uso das 
diversas linguagens pode auxiliar no processo 
de aprendizagem tornando-o mais prazeroso 
e participativo, já que “de acordo com Silva e 
Porto (2012, p. 64)”, o universo iconográfico 
que pode ser utilizado como recurso 
pedagógico é extremamente variado [...].

 

Contudo, antes de utilizar a imagem como 
uma ilustração de suas aulas, debates ou 
discussões, o professor precisa inserir a 
imagem dentro de alguns  parâmetros  teóricos,  
em  suas  diferentes interpretações,  para  que  
não utilize  este  conhecimento  de  forma  
equivocada apenas  descrevendo  aquilo  que  
está  visível e reforçando  o  discurso  construído 
ideologicamente (SILVA E PORTO, 2012).

 
Discutir o tema africano em sala, usando como 

ponto de partida a percepção que os alunos têm 
deste continente auxilia a mudar a visão que 
eles possuem deste continente. O professor 
pode utilizar as imagens como recurso para 
mostrar o mundo além da sala de aula e para 
que o aluno compreenda a realidade de outros 
continentes e que adquiriram uma postura crítica:

Realizar atividades com os alunos em sala de 
aula, levando-os a entender que outras formas de 
linguagem, além da tradicional, também podem 
auxiliar a questionar e a desconstruir as formas 
ideológicas, entendidas aqui como a “legislação, o 
material didático, conteúdos, pressupostos teóricos 
dos professores e outros.” (SILVA, 1984, p. 16).

 
É necessário trazer novas informações 

e trabalhar o tema Africano de uma forma 
dialogada e interativa, caracterizada por 
uma constante troca de experiências.  As 
fotografias criam verdades e realidades 
acerca dos lugares do mundo, participam na 
construção de nossa imaginação/realidade 
do mundo contemporâneo, interfere na forma 
como imaginamos o espaço geográfico. 
Para Sontag (2004, p. 33) “a fotografia dá a 
entender que conhecemos o mundo se o 

aceitamos tal como a câmera registra”. 

Segundo Felizardo (2000):
Fotografar é conferir importância e o 

olhar é uma forma de conhecimento. 
[...] Palavra e imagem, por sua 
vez, sempre andam juntas, ora se 
completando, ora brigando, ora se 

separando, ora se juntando. As duas 
formas de expressão são necessárias 

para o relato, para as histórias que queremos 
contar. E quando uma vem para enaltecer a 

outra, é perfeito (FELIZARDO, 2000, p. 13).
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Na elaboração do projeto político-
pedagógico, as orientações didáticas devem 
conter os objetivos e a problematização 
selecionada de acordo com o diagnóstico 
inicial da turma: faixa etária, maturidade 
emocional e intelectual, além do conhecimento 
prévio que os alunos trazem.O professor pode 
também utilizar este recurso para apresentar 
outro modo de ver a comunidade escolar. A 
montagem coletiva de um grande painel de 
fotos dos alunos e dos seus familiares bem 
como de suas origens registrando momentos, 
rostos, incluindo todos os integrantes desse 
espaço contribui para que todos se sintam 
incluídos. Muitos alunos ao descobrirem sua 
origem africana se interessaram pelo estudo 
do continente Africano  (FELIZARDO, 2000).

O artista constrói um mundo de símbolos 
que libera emoções e ideias. Assim, o desafio 
é demonstrar que a imagem fotográfica é 
obra pensada e elaborada pelo fotógrafo 
ou artista, que a compõe a partir de suas 
referências pessoais, profissionais, sociais e 
culturais, em um processo muito mais amplo 
do que a mera operação técnica do aparelho 
e que será recebida pelo leitor fruidor, que 
também carrega sua própria bagagem cultural. 
Assim como toda arte, a fotografia também 
serve do recurso expressivo para conectar 
o inconsciente do indivíduo, através de sua 
simbologia. É um modo de trabalhar utilizando a 
linguagem artística e sua essência; é a criação 
estética e a elaboração artística em prol da 
qualidade de vida  (FELIZARDO 2000, p. 13).

O contato com a fotografia possibilita 
verbalizar as emoções, expressá-las e 
confrontá-las com experiências vividas, amplia 
a consciência por meio da reflexão. O exercício 
de buscar uma linguagem e a seleção de 
momentos e imagens nos leva a entender 
melhor como pensamos. Ao trabalhar com 
fotos e pinturas da mesma paisagem, porém 
de épocas diversas, o professor proporciona 
aos estudantes o desenvolvimento de saberes 
que serão fundamentais para a compreensão 
dos fatos históricos e da participação ativa que 
o homem tem neles  (FELIZARDO,  2000).

541
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No projeto de fotografia o estudante explora, 
aplica, busca e interpreta informações e 
tem a oportunidade de contextualizar aquilo 
que aprendeu e a estabelecer relações 
significativas, entre os conhecimentos, 
ampliando o seu universo de aprendizagem. O 
trabalho em grupo favorece o compartilhamento 
das descobertas, incentiva as reflexões e 
questionamentos com seus pares, a criação 
de vínculos, de companheirismo e de parceria, 
fortalecendo, com isso, uma nova maneira 
de aprender coletivamente.A fotografia digital 
tornou o autorretrato mais presente, e às vezes 
essa é uma forma de mostrar sentimentos 
difíceis de expressar em palavras. É uma 
forma de se reconhecer, de se entender:

Fotografias mostram o cenário no qual as atividades 
diárias, os atores sociais e o contexto sociocultural 
são articulados e vividos. As “narrativas visuais” 
(através de fotografias) devem, portanto, constituir-
se como forma de diálogo entre o terapeuta e os 
sujeitos envolvidos no processo (ARAÚJO, 2007). 

 
A fotografia não é um registro destituído de 

neutralidade e o excesso de imagens produz 
informações que confundem. O que vemos 
será mesmo a realidade? Até que ponto 
esta realidade pode ser manipulada pelas 
tecnologias? Somos educados para a leitura 
de imagens? Sendo assim, se a realidade pode 
ser mudada com recursos fotográficos, estes 
também podem ser meios transgressores 
desta mesma realidade  (ARAÚJO, 2007). 

Mas para servir a este propósito, a fotografia 
como instrumento de releitura, mediadora 
de novos olhares e utilizada como recurso 
pedagógico no contexto escolar, necessita 
da educação deste olhar, ensejando outras 
perspectivas para seu uso, ampliando as 
linguagens de interpretação e de registro 
da realidade que nos cerca.Dissecar o ato 
e a fotografia em si é uma atividade que 
deve ser desenvolvida combinando reflexão 
(contextualização e pesquisa), apreciação 
(interpretação de obras artísticas) e produção 
(desenvolvimento de um percurso de criação). 
Entretanto, a fotografia até hoje é considerada 
em muitos casos, como um elemento de 
pouca importância didático-pedagógica 

seja no fornecimento de informações e 
registros direcionados às formulações de 
ordem dedutiva e/ou hipotética dos trabalhos 
técnico-científicos, como também na busca 
de novas formas de expressões artísticas. 
Não se aplicou, ainda, a experiência do ato 
de fotografar como um estímulo para mudar 
concepções e críticas visuais  (ARAÚJO, 2007). 

 
As fotografias visam o conhecimento e crítica 

do indivíduo de seu território, e podem servir de 
fonte de identificação, análise e interpretação 
dos elementos que constituem os universos 
circundantes no qual o aluno está inserido.

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a apropriação de noções e métodos 
próprios do conhecimento histórico pelo saber 
escolar não quer fazer do aluno um “pequeno 
historiador”, mas desenvolver a capacidade 
de observar, extrair informações e interpretar 
características de sua realidade, além de 
estabelecer algumas relações e confrontações 
entre informações atuais e as históricas, 
datando e localizando as suas ações e as de 
outras pessoas no tempo e no espaço, inclusive 
podendo relativizar questões específicas de 
seu momento histórico (PCN, 1997, p. 40).

 
A fotografia permite a projeção e a associação 

das imagens seja por um tema específico ou 
por um conjunto de imagens aleatórias, e auxilia 
a traçar um fio condutor para o tema proposto:

De acordo com os PCNs, Brasil, (1998): 
Diante de uma obra de arte o espectador 
pode realizar interpretações que tem tanto 
a dimensão subjetiva como a objetiva. Isso 
ocorre durante um processo em que se 
relacionam as imagens da obra do artista 
e a experiência do apreciador” (p. 33). 

Quando se fotografa faz-se um ‘recorte’ do que 
está sendo escolhido para ser visto. Fotografar é 
uma linguagem que permite que as pessoas se 
expressam de várias maneiras sobre o mesmo 
assunto. Fotografias são como arquivos de emoções. 
Mostram caminhos que já foram percorridos 
carregados de afetos. Ajudam a relembrar, 
expressar e reviver trajetórias cronológicas e 
existenciais.  “Pode ser o fio de memória, em 
atividades com a “linha da vida” em que o cliente 
registra momentos marcantes e transformadores 
da sua biografia” (PHILIPPINI, 2009, p. 32). 
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Assim, é importante estabelecer estratégias de 
leituras que sejam importantes para os alunos, 
levando em consideração as experiências 
que eles já trazem de seu ambiente cultural, 
como também, a imaginação e a criatividade 
de cada um. Haja vista que, todos nós temos 
modos particulares de ver e perceber o mundo.

 
Segundo Kossoy, (2002) por mais que 

uma fotografia tenha esse aspecto de reflexo 
preciso de um instante real, em geral, sempre 
existe, um interesse específico, uma intenção, 
tanto no registro quanto na interpretação 
da imagem. Uma fotografia vai muito além 
da intenção do fotógrafo, podendo gerar 
inesperadas interpretações do sujeito.  

 
O autor cita ainda que as fotografias, “por outro 

lado, apesar de sua aparente credibilidade, 
nela também ocorrem omissões intencionais, 
acréscimos e manipulações de toda ordem”. 

Segundo Kossoy (2005) quando apreciamos 
determinadas fotografias nos vemos, 
quase sem perceber mergulhando no seu 
conteúdo e imaginando a trama dos fatos e 
as circunstâncias que envolveram o assunto 
ou a própria representação (o documento 
fotográfico) no contexto em que foi produzido: 
trata-se de um exercício mental de reconstituição 
quase que intuitivo (KOSSOY, 2005, p.40):

A pessoa observa mensagens visuais nos jornais, 
televisão, artes plásticas e no cotidiano. Atenta-se assim 
que a apreciação visual das mais distintas imagens 
instiga, mesmo que de maneira implícita, a atribuição 
de valores, “de forma a dar subsídios para que possam 
produzir interpretações imagéticas da realidade”. 
Porém é a mesma “lógica usada no ensino tradicional, 
em que o aluno interpreta textos escritos e redige 
sua própria mensagem, de forma a condicionar suas 
concepções, percepções, criatividade e expressividade 
no texto imagético” (FABRICIO 2007, p.104).

O estudo das artes visuais contempla 
a imagem como fonte de informação e 
conhecimento. Mas, para a apropriação desses 
conhecimentos é preciso que haja interação 
entre o expectador e a imagem. Nesse caso, é 
preciso induzir o espectador a leitura, a debruçar-
se sobre imagens e obras de arte, para que seja 
possível apreender o sentido dessas imagens.

Segundo Barbosa, (1998) 
Reflexão sobre a imagem é algo que tem 

lugar em muito poucas escolas e isso resulta em 
consequências nefastas não só para a compreensão 
da obra de arte, mas também para uma apreciação 

crítica da televisão (BARBOSA, 1998, p.44).

 
Mesmo tendo caráter instantâneo mediante 

uma situação vivida, a fotografia tem uma 
leitura própria do mundo. O fotógrafo, cada 
vez que clica (e eterniza) uma determinada 
situação, realiza uma série de escolhas que 
influem diretamente sobre a maneira que 
podemos compreender a situação enquadrada 
pelas lentes. Por isso, ao analisar uma foto em 
sala é importante que o professor dê o maior 
número de dados possíveis sobre quando e 
onde o fotógrafo decidiu fotografar e os dados 
biográficos sobre quem tirou essa mesma foto:

Portanto, fica claro que o modo de ver ou ler uma 
imagem está relacionado ao grau de compreensão 
do observador, logo, o processo de leitura dependerá 
de suas capacidades perceptivas. “Nesse sentido, 
o professor não ensina como ler, pois não há uma 
leitura como a mais correta, há atribuições de sentidos 
construídas pelo leitor em função das informações e dos 

seus interesses no momento” (BARBOSA, 2008, p 81).

Segundo Schultze, (2001), a arte fotografia, 
com certeza é uma facilitadora do trabalho 
transdisciplinar; ela tem o papel de junção, de 
integração, de transversalidade em todos os 
espaços da educação, especialmente os de 
educação infantil, pois, ela está ligada a todas 
as áreas do conhecimento e à leitura de mundo. 

 
Fotografar é um modo de questionar uma 

imagem. Auxilia tanto nas descrições do 
cidadão comum, quanto dos cientistas e 
pesquisadores nas descobertas científico-
tecnológicas e se complementa em diversas 
formas de expressões artísticas. É também 
é uma maneira de ver o passado é uma 
forma de expressão uma vez que possibilita 
o “congelamento” de uma situação e seu 
espaço físico inserido na subjetividade de 
um realismo virtual (SCHULTZE, 2001).
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Para finalizar esse trabalho com os alunos, 
os professores devem organizar com as 
crianças uma exposição dos trabalhos para os 
familiares. Além da exposição, essa atividade 
pode envolver pessoas da comunidade 
que migraram de diferentes continentes ou 
regiões do país e que podem contar sobre 
suas origens. É importante trazer pessoas 
que descendem das matrizes que compõem 
o povo brasileiro: africanas, indígenas, 
europeias, asiáticas etc. Como se trata de 
um projeto que valoriza a ancestralidade, 
é o momento de pessoas compartilharem 
suas histórias de vida, experiências e 
saberes com as crianças (SCHULTZE, 2001).

 
Esse é um momento importante para que 

os alunos vivenciem a necessidade de usar 
a escrita para organizar o evento e para 
comunicá-lo à comunidade. Assim, há boas 
oportunidades de produzir coletivamente 
cartazes, convites, cartas de solicitação do 
espaço etc.   Ao professor então, cabe à tarefa 
de reunir os mecanismos necessários para o 
desenvolvimento desta proposta, promovendo 
aulas em que a história da África seja trabalhada 
utilizando a fotografia como linguagem, 
expressão, fruto de momentos, sentimentos 
e visões de mundo coletivas e particulares 
e, para tanto, utilize-se das fotografias que 
retratem diferentes realidades e momentos 
e contextos históricos (SCHULTZE, 2001).

Como bem nos explica Dubois (1984) a 
fotografia sempre esteve perpassada por 
uma mistura de verdade e ficção. Por sua 
característica documental, nos remete para um 
mundo representado, ao mesmo tempo análogo 
e imaginário, num processo de recriação de 
situações tangíveis ou não, contribuindo com 
as temáticas do imaginário docente. Fotos 
resultam ainda de pré-conceitos artísticos, 
estéticos e técnicos. Contudo, elas têm o valor 
intrínseco de favorecer o reconhecimento da 
realidade e ampliar a consciência humana 
para os problemas que existem no mundo por 
nós partilhado e revelar-se ser um exercício 
coletivo sempre transformador e construtivo. 
Precisamos dos outros, dos seus olhares 
para enxergar, para perceber para constatar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a fotografia pode ser utilizada como recurso para trazer para a escola uma nova 
visão do continente Africano. Segundo Proust (1871) A verdadeira viagem do descobrimento não 
consiste em buscar novas paisagens, mas novos olhares.

Verifica-se que os alunos desconhecem a diversidade cultural do Continente Africano ou pos-
suem imagens que enfatizam os aspectos negativos. Associam a África com atraso, guerras 
tribais, selva, fome, calamidades naturais, doenças endêmicas, AIDS e possuem também falsas 
noções sobre a religiosidade e costumes.

Para transformar ou superar as imagens negativas do continente Africano que existem no sen-
so comum, compete aos professores trabalharem com os alunos a história da África, não do 
ponto de vista eurocêntrico, mas da cultura afro-brasileira e africana que possibilita a valorização 
da identidade, cultura, história e melhora as relações étnico-raciais na escola.

Ao fotografar, o aluno não só estará interferindo na realidade, como também estará estruturan-
do-se de forma mais adequada, saudável e eficiente. Sendo assim, o aluno pode se expressar 
de uma forma própria e singular, superando as mais diversas barreiras da comunicação. 

Este recurso melhora a autoestima, valoriza a produção individual e em grupo, a descoberta 
da imaginação criadora, intuição e laços afetivos. A exposição de painéis fotográficos demonstra 
os diferentes espaços da escola, muitas vezes desconhecidos.

A maior parte da aprendizagem se processa por meio da visão. Assim, a prática de leitura de 
imagem no ambiente escolar, permite aprender ver, ler, interpretar e contextualizar imagens.

 
É necessário romper com o sistema ainda convencional de ensino, para isso o docente precisa 

elaborar projetos e atividades, cujos objetivos e conteúdo, proporcionem igualdade de oportuni-
dades para a aprendizagem de todos os alunos, valorizando suas identidades, a diversidade das 
suas culturas e línguas.  

 
Esta visão atualmente se apresenta de forma mais ampla, uma vez que o desenvolvimento da 

tecnologia avança vertiginosamente e a sua presença na escola torna-se mais frequente a cada 
dia, razão para desenvolver novas formas de ensinar e de aprender. Esta questão, no entanto, 
diz respeito à formação do professor e suas capacitações para priorizar a qualidade do trabalho 
educacional, a fim de repensarmos as práticas educacionais.

 
Conclui-se que a fotografia se constitui como um recurso didático que 

permite acessar conteúdos simbólicos, de reflexão de um momento 
vivido, ou de uma imagem. O trabalho com fotografia é fundamental 
para o aprimoramento de valores e para estimular a criatividade. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo pautado na Psicopedagogia 
com vistas ao processo de ensino e aprendizagem por meio de jogos educativos aos alu-
nos portadores de autismo. Diante disso, será possível perceber que a construção do co-
nhecimento está diretamente relacionada aos processos de aprendizagem, sendo o papel do 
psicopedagogo institucional o assessoramento imprescindível ao corpo docente e discente. 
A convivência compartilhada do aluno com autismo, na escola, a partir da sua inclusão, via-
biliza por meio dos contatos sociais a interação, favorecendo o desenvolvimento do aluno 
autista com outros alunos à medida que todos convivam e aprendam com as diferenças.  As 
formas de atuação do Psicopedagogo, com a equipe docente, a fim de oferecer possibili-
dades de ensino e aprendizagem aos alunos autistas. Nesse sentido, o Psicopedagogo Ins-
titucional irá propor à instituição escolar exercícios que tenham sentido, com o intuito de 
despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento.  Os jogos não são trabalhados ade-
quadamente no contexto escolar, sendo dados sem compromisso com a aprendizagem, 
sem regras, apenas como um passatempo. Ressaltamos, no entanto que não descartamos 
sua presença na rotina da escola, mas estamos fazendo, no presente trabalho, a defesa da 
utilização do jogo na construção de conhecimento, para alunos portadores de autismo.

Palavras-chaves: Autismo; Psicopedagogia; Ensino; Aprendizagem; Jogos Educativos.

PSICOPEDAGOGIA: A POTENCIALIDADE 
DO JOGO E A CONSTRUÇÃO DE 
CONHECIMENTO
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo geral buscar mais conhecimento por parte do psi-
copedagogo, descobrindo por meio da Psicopedagogia potencializar e socializar 
por meio do lúdico, o que garante um avanço extraordinário no desenvolvimento do 

aprendizado e, consequentemente, no rendimento escolar. Dentro dos objetivos específicos 
estudamos a psicopedagogia com a finalidade de observar atividades de ensino e apren-
dizagem por meio de jogos ao aluno autista. Para tanto, realizamos uma revisão não siste-
mática da literatura sobre psicopedagogia e autismo contemplando aspectos históricos.

Cabe observar que, ao longo dos anos escolares promovemos, gradativamen-
te, uma ruptura entre a ciência e consciência, em outras palavras, entre conhecimen-
to e identidade. Por mais que as ações se concentrem no sentido de promover uma 
aprendizagem significativa, se os alunos não conseguem ver o conhecimento como 
algo que carrega a vida de sentido, então os esforços dos educadores serão inócuos. 

Tendo presente o papel do Psicopedagogo no assessoramento pedagógico junto a equi-
pe docente da instituição, este trabalho será encaminhado de forma a conhecer a po-
tencialidade do jogo na estimulação da aprendizagem dos alunos, pois para isso acon-
tecer é preciso ocorrer a “libertação da inteligência aprisionada, que somente poderá 
dar-se através do encontro com o perdido prazer de aprender” (Fernández 1991, p.18).

Podemos dizer que num jogo “há sempre um objeto mágico. Talvez essa magia esteja faltando no 
processo de ensino aprendizagem, e sem ela, a construção do conhecimento passa a ser um sis-
tema sem conexões com as ações do mundo real concordando assim com Macedo” (1997, p.18). 

O fato é que muitas tarefas escolares, do modo como são propostas, são desagradá-
veis. Algumas razões para isso é que o tempo de sua realização é excessivo ou insu-
ficiente. Os conteúdos são repetitivos e a formulação irregular e sem sentido para o aluno. 
São fáceis ou difíceis demais, ou seja, não condizem com o nível de interesse do aluno. 

Nesse caso, a utilização do jogo poderá estabelecer a conexão com a realidade. A hipótese 
central desse trabalho é que o jogo é um recurso potencializador no processo de construção do 
conhecimento de todos os alunos, cabendo à escola oportunizar um aprendizado mais significa-
tivo, no qual os alunos possam aprender pelas próprias experiências, explorar os próprios limites, 
ampliar o domínio corporal e de seus conhecimentos desenvolvendo assim a cidadania, a com-
preensão do relacionamento e do respeito ao outro, exercitando a comunicação e o raciocínio.

Neste contexto, como o psicopedagogo deverá incentivar a equipe docente ao uso dos jogos 
no processo de ensino aprendizagem para a construção do conhecimento dos educandos.
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O QUE É AUTISMO?

O termo autismo origina-se da palavra 
grega “autos” que significa “próprio” ou “de 
si mesmo”, portanto, autismo é uma forma 
particular de se situar no mundo e, portanto, 
de construir uma realidade para si mesmo. 
As áreas de investigação científica sobre as 
causas do autismo são fisiológicas. Existem 
várias hipóteses sobre essas investigações. As 
principais são: Afecção em áreas do cérebro, 
disfunções genéticas, consequências dos 
metais pesados no interior do organismo, 
intolerâncias alimentares assintomáticas 
(MEIRIEU, 2000).

O posicionamento da psicanálise lacaniana 
é claro nesse sentido: a pergunta pela causa 
não explica em quê consiste ser um sujeito 
com autismo. Tampouco consideramos que os 
sintomas do autismo sejam a consequência 
de um déficit que deva ser reeducado, nem a 
expressão de uma doença. Para a psicanálise 
lacaniana, a pergunta fundamental visa saber 
um pouco mais sobre o que implica ser uma 
pessoa com autismo (MEIRIEU, 2000).

Ainda que o Transtorno Autista seja 
considerado uma desordem que pode envolver 
comprometimentos de ordem neurológica, não 
há ainda um único tipo de exame ou procedimento 
médico que confirme isoladamente o seu 
diagnóstico. Por isso, é necessário realizar 
uma série de exames, avaliações e análises 
com fins de compilar um número suficiente 
de informações que permita esboçar mas 
seguramente este quadro clínico. Os exames 
mais comuns são os que avaliam a capacidade 
auditiva (audiometria, timpanometria), os 
que indicam a possibilidade da presença 
de tumores, convulsões ou anormalidades 
cerebrais (eletroencefalogramas, imagens 
por tomografias computadorizadas e por 
ressonância magnética), (MEIRIEU, 2000).

Cabe salientar que, o Autismo é um 
grave distúrbio do desenvolvimento e do 
comportamento e que apresenta um alto nível 

de complexidade, sendo considerado entre 
os mais severos transtornos manifestados 
na infância. Algumas pesquisas conseguem 
correlacionar fatores genéticos, problemas 
metabólicos e mudanças bioquímicas ao 
desenvolvimento dos períodos pré, peri e 
neonatais, mas nenhuma associação aplica-
se a todos os casos. Cabe ressaltar que foi 
eliminado o critério da idade da manifestação 
do transtorno, aceitando-se que uma 
manifestação possa ocorrer depois dos 36 
meses. Isso foi proposto alegando-se que os 
casos mais graves de Autismo se manifestaram 
mais rápido do que os casos menos graves. 
Substitui-se, assim, a denominação Autismo 
Infantil por Transtorno Autista (MEIRIEU, 2000).

A pessoa com Transtorno Autista, por muitas 
vezes não responde ao estímulo auditivo, 
pode ser diagnosticada como deficiente 
auditivo. No estímulo audiológico, essa 
pessoa, normalmente, apresenta resultados 
incongruentes ou de grande oscilação, 
diferindo assim do diagnóstico da surdez. A 
probabilidade de surdez para a pessoa com 
Autismo é, deste modo, a mesma que para 
uma criança da população em geral (MEIRIEU, 
2000).

Os movimentos repetitivos de braços e 
mãos de uma criança com Autismo, que se 
assemelha a gesticulação da criança deficiente 
visual, podem ser confundidos com a cegueira 
congênita. A diferença é que a criança cega 
mostra interesse e desejo de interação com 
o ambiente e as pessoas, o que pode não 
ocorrer com a criança com Autismo.Não existe 
medicamento para o tratamento do Transtorno 
Autista. O que se procura é controlar os 
comportamentos exacerbados, quando estes 
não são resolvidos por outros procedimentos 
alternativos (KANT,  1978).

As crianças com Autismo sempre apresentam 
avanços com ou sem tratamentos, mas tratar o 
Autismo é ter como meta principal minimizar 
sua dependência, garantindo assim sua 
autonomia, e isto a criança não consegue 
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sozinha.Muitas crianças autistas necessitam 
de assistência e supervisão da parte dos 
adultos durante toda a sua infância. Assim, 
cabe ressaltar que, a família da criança autista 
necessita de aconselhamento desde o início 
do distúrbio. Contudo, muitas vezes, a criança 
autista não tem atendimento adequado, devido 
às dificuldades econômicas e a falta de apoios 
psicológicos e sociais (KANT,  1978).

 
A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA 

Refletir sobre as questões de uma escola 
de qualidade para todos, incluindo alunos e 
professores, por intermédio da perspectiva 
sociocultural significa que devemos considerar, 
dentre outros fatores, a visão ideológica 
da realidade construída socialmente e 
culturalmente por aqueles que são responsáveis 
pela educação (KANT,  1978).

A prática de classificar e categorizar crianças 
baseado no que essas crianças não sabem ou 
não podem fazer somente reforça o fracasso 
e perpetua a visão de que o problema está no 
indivíduo e não em fatores de metodologias 
educacionais, currículos, e organização 
escolar. Aceitar e valorizar a diversidade 
de classes sociais, de culturas, de estilos 
individuais de aprender, de habilidades, de 
línguas, de religiões e etc., é o primeiro passo 
para a criação de uma escola de qualidade 
para todos (KANT,  1978).

Inclusão, essa é uma palavra que precisa ser 
melhor definida e mais praticada. Não há razão 
para que alguém seja de antemão descartado, 
isolado, oprimido ou negado. Inovar não tem 
necessariamente o sentido único. As grandes 
inovações estão muitas vezes na efetivação 
do óbvio, do que é possível fazer, mas que 
precisa ser desvelado, para que possa ser 
compreendido por todos e aceito. A inclusão 
de portadores de autismo é uma inovação, cujo 
movimento tem um aspecto muito polêmico 
nos meios educacionais e sociais, contudo, 
inserir alunos autistas de qualquer grau, no 
ensino, é garantir o direito de todos os cidadãos 
brasileiros à educação (KANT,  1978).

Atualmente, a presença de alunos autistas, 
em uma sala de aula comum, é uma situação 
rara nas escolas, entretanto, as probabilidades 
de se alcançar progressos significativos desses 
alunos na educação por meio da acomodação 
das práticas pedagógicas à diversidade dos 
alunos é muito representativa. Nesse sentido, a 
educação inclusiva tem como objetivo garantir 
uma proposta possível para tornar a educação 
acessível à todas as pessoas, ou seja, refere-se 
à aceitação da escola e à participação de todos, 
embora tenha, como prioridade, a inclusão de 
pessoas portadoras de necessidades especiais 
no contexto social. 

A inclusão como resultado de um ensino 
de qualidade para todos os alunos exige das 
escolas novos posicionamentos por parte do 
corpo docente e técnico-administrativo, afim de 
que seja capaz de receber e integrar o aluno 
autista. A hipótese de se conseguir adequar os 
alunos autistas à variedade de conteúdos está 
relacionada ao fato de a escola assumir junto 
à sociedade sua imagem de escola inclusiva e 
comprometida com o ensino e aprendizagem 
de todos os alunos (CHAUÍ, 2006).

APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Para tratarmos da construção do conhecimento 
é preciso entendemos qual é a relação que o 
indivíduo tem com o saber, se está disposto 
ou não a aprender, o que depende muito do 
seu desejo. Dentro do processo de construção 
do conhecimento há o aprender, que é uma 
atividade na qual o sujeito se apropria de um 
saber que não possui; saber este que tem 
sua existência no mundo externo, ou seja, nas 
pessoas, nas palavras, nas ideias, nos objetos, 
nos locais, etc. desde que, façam sentido 
para esse indivíduo. Dessa forma, aprender é 
passar a possuir o saber, que é o objeto. A 
relação com o saber é então com objetos do 
saber, com o mundo existente anteriormente a 
aprendizagem (CHARLOT, 2001). 
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Charlot (2001, p.28) considera que “aprender 
é uma relação entre duas atividades: a 
atividade humana que produziu aquilo que 
deve aprender e a atividade na qual o sujeito 
que aprende se engaja sendo a mediação entre 
ambas assegurada pela atividade daquele que 
ensina ou forma.” Assim, aquele que aprende 
precisa dominar as operações específicas de 
tal atividade, assegurando uma aprendizagem 
efetiva. Kant (1978, p.7) afirma que:

Não se pode duvidar de que todo conhecimento 
começa com a experiência, porque, com efeito, como 
haveria de exercitar-se a faculdade de conhecer, se 
não fosse pelos objetos que, excitando os sentidos, de 
uma parte, produzem por si mesmos representações, e 
de outra parte, impulsionam a inteligência a compará-
los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo 
à elaboração da matéria informe das impressões 
sensíveis para formar esse conhecimento das coisas 
que se denomina experiência? No tempo, pois, nenhum 
conhecimento precede a experiência, todos começam 

por ela (KANT, 1978, p.7).  

Ao longo de sua reflexão, Kant (1978)  na 
quai que se todo conhecimento se inicia com 
a experiência, o que não quer dizer que ele 
todo se derive da experiência. Para ele, o 
conhecimento é categorizado em dois tipos: 
“a priori”, independente da experiência, e “a 
posteriori”, que origina-se da experiência e de 
todas as impressões dos sentidos. No exato 
momento em que os sentidos experimentam 
as coisas em seus estados manifestos 
os pensamentos estão organizando essa 
experiência e construindo uma realidade 
percebida (KANT, 1978). 

Como o conhecimento faz parte de uma 
argumentação filosófica na construção do 
saber, é preciso refletir sobre os valores que 
fazem parte do conhecimento estruturado e 
aceito pela sociedade por meio dos tempos. Se 
a vida é um processo e processo é mudança, à 
medida que os seres humanos modificam com 
o avanço das ciências e a repercussão no modo 
de viver coletivamente, valores, conhecimentos 
e preconceitos também vão se modificando, 
acompanhando essa evolução (KANT,  1978). 

Valores e conhecimentos dependem de 
pessoas que os elaboram, atribuindo-lhes 
suporte em manifestação por intermédio de 
uma comunicabilidade inteligível.Acreditamos 
que todo e qualquer conhecimento deve estar a 
serviço dos projetos sociais e da sociedade para 
que não se perca o seu real valor. Sendo assim, 
os projetos educativos precisam promover a 
construção do conhecimento na educação, 
para que as pessoas que estejam a serviço da 
sociedade, possam priorizar a aprendizagem 
de valores éticos e morais, tornando possível 
assim, transformar pessoas e sociedades por 
meio da educação, pois aquilo que se aprende 
na escola permite dar sentido ao mundo, a si, 
às relações com os outros, em suma, a vida. A 
realidade é o que podemos conhecer por meio 
das ideias da razão, ela: 

é um conjunto de significações ou de sentidos que 
são produzidos pela consciência ou pela razão. A razão 
é doadora de sentido, e ela constitui a realidade não 
enquanto existência dos seres, mas enquanto sistema 
de significações que dependem da estrutura da própria 
consciência (CHAUÍ, 2006 p.81).

Como percebemos que é a razão que 
dá sentido à realidade, suas significações 
são pessoais, mas os sentidos, universais. 
Compreendemos assim que, o conhecimento 
resulta da relação no qual o sujeito e objeto 
interagem, definindo a educação como inter-
relação constante entre o sujeito e objeto 
(CHAUÍ, 2006 p.81).

A Psicopedagogia, que estuda o ser em 
processo de aprendizagem, quer seja no 
convívio familiar, escolar e social, precisa 
entender como ocorre realmente o processo da 
construção do conhecimento para relacionar a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos seres 
humanos no contexto ao qual o sujeito está 
inserido.

Para Wallon (1990), o ritmo das etapas do 
desenvolvimento humano não é linear, pois 
sofre reformulações na passagem de uma 
etapa para outra. De acordo com Galvão 
(2000, p.42) os “conflitos se instalam nesse 
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processo e são de origem exógena quando 
resultam dos desencontros entre as ações 
da criança e o ambiente exterior, estruturado 
pelos adultos e pela cultura. De natureza 
endógena, quando gerados pelos efeitos 
da maturação nervosa.” Esses conflitos são 
propulsores do desenvolvimento.Os estágios 
de desenvolvimento do ser humano sucedem-
se em fases predominantemente afetiva e 
cognitiva e conforme Galvão (2000, p.43,44) 
são:

Impulsivo-emocional: ocorre no primeiro ano de vida. 
A afetividade é predominante e orienta as primeiras 
reações do bebê às pessoas. - Sensório-motor e 
projetivo: vai até os três anos. A marcha dá maior 
autonomia à criança para explorar objetos e espaços. 
Inicia-se o desenvolvimento da função simbólica 
e da linguagem. Personalismo: dos três aos seis 
anos. É o processo de formação da personalidade. 
Categorial: inicia-se aos seis anos. O avanço intelectual 
da criança direciona seu interesse para as coisas, 
para o conhecimento e conquista do mundo exterior. 
Predominância funcional: puberdade. O rompimento 
da “tranquilidade” ocorrido no estágio anterior pede 
uma nova definição da personalidade, desestruturada 
devido às transformações corporais em função da ação 
hormonal. As questões pessoais, morais e existenciais 
são trazidas à tona para recuperar essa afetividade 
(GALVÃO, 2000, P.43- 44).

Na sucessão dos estágios existe uma 
alternância entre as formas de atividade e 
de interesses da criança, denominada de 
princípio da alternância funcional. Cada fase 
predominante (de dominância, afetividade, 
cognição) incorpora as conquistas realizadas 
pela outra, no estágio anterior, construindo-se 
reciprocamente num processo permanente de 
integração e diferenciação.

Opondo-se a Wallon (1990) que afirma que 
o ser humano é geneticamente social, para 
Piaget (1994) a criança é um ser pré-social, 
desde o nascimento até o aparecimento da fala. 
Mesmo com o surgimento desta, o processo 
de comunicação é precário servindo a princípio 
para estimular a própria ação, do que para 
realizar um diálogo interpessoal efetivo.

Notamos que Piaget (1994) e Wallon (1990) 
concordam sobre o enfoque do desenvolvimento 
mental. Para ambos, esse ocorre por meio de 
estágios sucessivos e sua evolução é gradativa. 
Esses estágios para Piaget (1994) iniciam-se 
no estágio sensório-motor, passando para o 
pré-operatório, operatório-concreto e atingindo 
o operatório formal. Para ele, o desenvolvimento 
das pessoas tem uma dinâmica interna e a 
construção do conhecimento é determinada 
pela ação individual da criança; é o sujeito que 
age sobre o meio físico e social, dispondo dos 
mecanismos de adaptação e organização, bem 
como do nível de maturação requerida pela 
experiência, a criança interage com o meio, 
construindo estruturas de conhecimento mais 
complexas (WALLON, 1990).

A adaptação ocorre por meio da organização, 
e o organismo discrimina estímulos e 
sensações, selecionando aqueles que irá 
organizar em alguma forma de estrutura. A 
adaptação possui dois mecanismos opostos 
e complementares que garantem o processo 
de desenvolvimento: a assimilação e a 
acomodação. A assimilação é quando o sujeito 
incorpora os dados da realidade nos esquemas 
disponíveis, é o processo pelo qual as pessoas, 
ideias, costumes são absorvidos à atividade 
do sujeito. A acomodação é a modificação 
dos esquemas para assimilar os novos 
elementos. Diante de um desafio, uma suposta 
falta no conhecimento, desequilibra o sujeito 
intelectualmente, procurando restabelecer esse 
equilíbrio por intermédio de assimilações e 
acomodações (WALLON, 1990).

Segundo Piaget (1994), o conhecimento é 
uma construção que vai sendo elaborada desde 
a infância, e resulta das ações e interações do 
sujeito com o ambiente no qual vive.Igualmente 
ao desenvolvimento, a aprendizagem é um 
processo interno de construção individual por 
meio da qual se faz uma interpretação pessoal 
e única da cultura. Ninguém pode aprender 
por nós. Os processos de aprendizagem 
são mudanças nas estruturas e esquemas 
de complexidade existentes. Aprendemos 
graças aos processos e interações sociais 
estabelecidas entre o indivíduo e diferentes 
pessoas que atuam como mediadores dos 
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conteúdos da cultura. Meirieu ao citar Rogers 
(1998, p.35) afirma que “a única aprendizagem 
que realmente influencia o comportamento de 
um indivíduo é aquele que descobre por ele 
mesmo e da qual se apropria.”

Vygotsky (2000) considera o sujeito não 
apenas ativo, mas interativo, pois constitui 
conhecimento por meio das relações intra 
e interpessoais. É a troca com os sujeitos e 
consigo próprio que permite a internalização 
de conhecimentos, papéis e funções sociais. 
Este autor valoriza o trabalho coletivo, ao 
contrário de Piaget (1994), que considera a 
criança com construtora de seu conhecimento 
de forma individual. A colaboração entre as 
crianças pressupõe um trabalho de parceria 
conjunta para produzir algo que não poderia 
individualmente.

a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, 
mas uma correta organização da aprendizagem da 
criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo 
um grupo de processos de desenvolvimento, e esta 
ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. 
Por isso, a aprendizagem é um momento intrinsecamente 
necessário e universal, para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não naturais mas 
formadas historicamente (VYGOTSKY, 1987, P.115).

Tanto Vygotsky (2000) como Piaget 
(1994) preocupavam-se com a questão do 
desenvolvimento e cada um buscou formas 
diferentes e complementares para elaboração 
das estruturas mentais e formação de esquemas. 
Como vimos anteriormente, para Piaget (1994)  
o conhecimento é construído como forma de 
constituição individual, de dentro para fora, 
enfocando a dimensão maturacional, enquanto 
que Vygotsky (2000) enfatiza a construção do 
conhecimento como uma interação mediada por 
várias relações no qual, fatores sociais, históricos 
e culturais são influenciáveis no desenvolvimento 
do indivíduo, tendo a linguagem um papel muito 
importante, pois é por meio dela que as relações 
são estabelecidas com o meio social na qual 
está inserida, que é a família. Afirma Vygotsky 
(2000, p.117) que 

a noção de desenvolvimento proximal capacita-nos a 
propor uma nova fórmula, a de que o bom aprendizado 
é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. 
[...] o aprendizado desperta vários processos internos 
de desenvolvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com pessoas em 
seu ambiente e quando em cooperação com seus 
companheiros (VYGOTSKY,  2000, P.117).

Piaget (1994) considera que o nível de 
desenvolvimento coloca limites sobre o 
que podia ser aprendido e sobre o nível de 
compreensão possível daquela aprendizagem, 
não podendo, a pessoa ir além do seu ritmo. 
Não adiantaria irem além do ritmo da criança, 
de maneira tradicional ou simplista, o que 
resultaria num bloqueio na aprendizagem. Se 
a criança não consegue ir além do que lhe é 
permitido mentalmente, cabe observar técnicas 
para que esse desenvolvimento ocorra, com 
ajuda externa e colocação de questões para a 
própria criança perceber nas quais está, dentro 
do que lhe é cobrado e exigido. Seria uma 
troca de meios para que esse desenvolvimento 
ocorra, fatores internos e externos interligando-
se. 

O facilitador deve investigar, reforçando, 
para que não ocorram falhas no processo de 
conhecimento e também não ocorra desgaste 
demasiado, sem mediação. Quando a criança 
estiver “congelada” no desenvolvimento, 
cabe ao facilitador, mostrar o caminho da 
aprendizagem. Muitas vezes, a criança sozinha 
não dá conta de suas próprias experimentações.

Haetinger (2005, p.38) observa que “a 
modernização nos últimos 30 anos superou 
as mudanças ocorridas ao longo dos milênios. 
A revolução da informação e o fenômeno da 
globalização tornaram-nos, realmente, “índios” 
da mesma aldeia global”.

Aprender é interagir, individual e socialmente. 
A escola deve proporcionar atividades nas quais 
haja o prazer de pensar livre e criativamente 
por meio de jogos. O jogo na escola deve ser 
um meio, assim como o lápis, o papel, o vídeo 
e outros. O que pode ser feito com o jogo na 
escola é tão surpreendente e envolvente, que 
tem se tornado cada vez mais, um assunto 
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de estudos por parte de psicopedagogos, 
pedagogos, filósofos que procuram descobrir 
melhores maneiras de usá-lo dentro e fora 
da escola a fim de promover a aprendizagem 
(HAETINGER, 2005, P.38). 

É extremamente importante a busca contínua 
de um trabalho que possibilite ao educando 
a construção do seu conhecimento. O aluno, 
com o uso dos jogos compromete-se muito 
mais com o aprendizado e promove uma 
interação verdadeira, proporcionando uma 
evolução individual a ser compartilhada com o 
grupo (HAETINGER, 2005, P.38). 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA POR 
MEIO DO JOGO

Kant (1978) considera que o jogo contrapõe-
se ao trabalho, pois é uma atividade por si só 
agradável e não necessita de outro objetivo. 
Ressalta ainda que sua função biológica serve 
para manter desperta e reforçar a energia vital na 
competição com as demais energias do mundo. 
Já Froebel, Richter e Hoffmann (2005), nas quais 
o jogo como uma conduta espontânea e livre, 
instrumento da educação do porquê informar.

Para ele, o primeiro recurso em busca da 
aprendizagem são as brincadeiras, pois é um modo 
de criar representações do mundo concreto com 
a finalidade de entendê-lo. Assim, desenvolveu 
brinquedos antecipando uma educação que ao 
mesmo tempo permitiu o treino de habilidades 
que as crianças já possuem e o surgimento de 
novas, o que facilitaria ao aluno exteriorizar o seu 
interior e interiorizar as novidades vindas de fora, 
que é um dos princípios do seu aprendizado. 
Enfatiza a importância do autoconhecimento 
que não se limitava à esfera individual, mas seria 
um meio de tornar a vida melhor em sociedade 
(KANT,  1978).

Ao fazermos uso da linguagem, estamos 
agindo num contexto social, e os atos serão 
somente significativos e eficazes porque deverão 
corresponder nas quais as determinações das 
práticas sociais, pois atuamos com a linguagem 
ao jogarmos com as palavras.

A comunicação pressupõe que todos nós 
compreendamos as palavras da mesma maneira. 
Ainda que um enunciado revela-se falso, logo 
admite-se a compreensão na mente do indivíduo, 
quando se fala aos outros, é uma questão que se 
pode decidir pelo uso que fazemos das palavras. 
Nesse sentido, o significado das expressões 
não depende apenas das intenções de quem 
fala, mas, as intenções são formadas por meio 
dos hábitos, práticas e instituições de uma 
comunidade linguística. 

De acordo com Bomtempo (1993, apud 
KISHIMOTO, 2005, p.68):  “O brinquedo aparece 
como um pedaço de cultura colocado ao alcance 
da criança. É seu parceiro na brincadeira. A 
manipulação do brinquedo leva a criança à ação 
e à representação, a agir e a imaginar”.

Manipulação, posse, consumo... o brinquedo 
introduz a criança nas operações associadas ao 
objeto. A apropriação se inscreve num contexto 
social: o brinquedo pode ser mediador de uma 
relação com outra ou com uma atividade solitária, 
mas sempre sobre o fundo da integração a 
uma cultura específica. Além disso, é suporte 
de representações, introduzindo a criança num 
universo de sentidos e não somente de ações. 
O brinquedo valoriza hoje o imaginário em 
detrimento de um realismo estreito. O mundo 
representado é mais desejável que o mundo real. 
Segundo Kishimoto (2005, p.18):

o brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e 
uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência 
de um sistema de regras que organizam sua utilização. Ele 
coloca a criança na presença de reproduções: tudo que 
existe no cotidiano, a natureza e as construções humanas  
(KISHIMOTO (2005, P.18).

 
O brinquedo propõe, por sua vez, a ação que 

a criança desempenha ao concretizar as regras 
do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. É o lúdico 
em ação. Assim, “brinquedo e brincadeira se 
relacionam com a criança e não se confundem 
com o jogo” (KISHIMOTO, 2005 p.21).

Sabemos que os jogos não possuem um caráter 
apenas baseado na liberdade e espontaneidade 
porque de fato, todos os jogos têm restrições ou 
regras que delimitam suas possibilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário mundial tem apresentado grandes mudanças, transformações, avanços tecnológi-
cos, crises de valores, de identidades, da sociedade e como não poderia deixar de ser, da Edu-
cação, que por sua vez, não vem acompanhando as evoluções no mesmo ritmo deste contexto.

Diante disso, podemos afirmar o transtorno do autismo é por excelência de contato e comu-
nicação. Portanto, para ajudar essas pessoas a funcionar adaptativamente em nossa cultura, é 
necessário conceber programas tendo como base atividades voltadas para o ensino e aprendi-
zagem do autista.

O fato do jogo, estar muito próximo da vida real dos alunos faz que ele possa ser usado 
para ensinar conceitos e teorias, no contexto educacional, permitindo observar e desenvolver a 
aprendizagem dos alunos. No jogo e na formação do conhecimento acontece igualmente, pois 
é necessário realizar repetições, melhorando e aprimorando-as cada vez que forem realizadas. 
Nesse voltar a repetir é preciso ter paciência, sabedoria e qualidade em cada tomada de atitude, 
pois nesse momento, com atitudes do aluno, é que vão se configurando como conhecimento. 
Conhecimento este, que vai se desenvolvendo por meio da experimentação, da descoberta, do 
relacionamento interpessoal e do brincar.

Sendo assim se faz necessária mais ações  educativas, por meio do governo,  com vistas à 
cidadania e para a formação de uma sociedade mais democrática e menos excludente. Há a 
necessidade de conscientização da sociedade em relação aos direitos destes portadores da 
síndrome de autismo, para que a sociedade exerça o processo de inclusão.
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RESUMO: Atualmente num mundo de tecnologia tão avançada, é com o seguinte questio-
namento que iniciaremos nosso artigo “o computador vem invadindo as escolas? Por que 
explorar as tecnologias como ferramenta educacional? Objetiva-se mostrar como essa revo-
lução certamente afetou a educação, pois as maneiras que aprendemos foram alteradas fora 
e dentro da escola. Atualmente, a maioria dos pais que podem adquirir um computador para 
os filhos, o faz, pois estão convictos de que esta é a mais importante e completa ferramen-
ta tecnológica educacional. Além disso, sabem-se também que se tornou uma ferramenta 
necessária no campo profissional e que se não estivermos atualizados nesta área, seremos 
mais um profissional desqualificado para o trabalho. Quanto aos computadores nas esco-
las, é provável que muito em breve estas assimilem-no e o adaptem às rotinas de sala de 
aula. Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e teses podem-se destacar que o 
computador, que nasceu como tecnologia bélica, e se popularizou como tecnologia indus-
trial e comercial, é hoje eminentemente, tecnologia educacional e meio de comunicação.

Palavras-chaves: Tecnologias; Aprendizagem, Recursos Tecnológicos; Aplicações.
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INTRODUÇÃO

Discutindo-se sobre as vantagens e benefícios das tecnologias na educação, é neces-
sário indicar algumas das maneiras em que ela pode auxiliar o processo pedagógico, 
pois vivendo na “Era da tecnologia” não podemos negar que o computador ainda causa 

impacto a grande parte da população. Existindo a mais de quarenta anos, foi com a difusão dos 
microcomputadores que esta ferramenta foi tornando-se acessível. Especificamente na área edu-
cacional, o computador tem se transformado em mais um dos recursos didáticos do educador.

Atualmente num mundo de tecnologia tão avançado, livros, revistas e jornais estão disponíveis na 
Internet, podendo ser acessados a qualquer momento. Há décadas atrás, poucos sabiam o que era 
multimídia; hoje todos sabem que multimídia está ligada à educação, mesmo à distância, usando tex-
tos, gráficos, desenhos, sons, imagens, tudo isso num ambiente de interatividade.Questiona-se se o 
computador vem invadindo as escolas? Por que explorar as tecnologias como ferramenta educacional?

Objetiva-se mostrar como essa revolução certamente afetou a educação, pois as maneiras que 
aprendemos foram alteradas fora e dentro da escola. Atualmente, a maioria dos pais que podem 
adquirir um computador para os filhos, o faz, pois estão convictos de que esta é a mais importante 
e completa ferramenta tecnológica educacional. Além disso, sabe-se também que se tornou uma 
ferramenta necessária no campo profissional e que se não estivermos atualizados nesta área, sere-
mos mais um profissional desqualificado para o trabalho.. Quanto aos computadores nas escolas, 
é provável que leve algum tempo para que estas assimilem-no e o adaptem às rotinas de sala de aula.

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

Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e teses podem-se destacar que o com-
putador, que nasceu como tecnologia bélica, e se popularizou como tecnologia indus-
trial e comercial, é hoje eminentemente, tecnologia educacional e meio de comunicação.

O computador e a Internet são uma realidade, por meio da qual o impacto da revolução, tecnoló-
gica e da evolução da Internet no momento atual tem influenciado todos os aspectos da nossa vida.
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INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Na educação, os computadores estão 
provocando uma verdadeira revolução nos 
bancos escolares, incentivando os educadores a 
encontrar novas formas de ensinar velhas teorias. 
A escola informatizada pode ter uma ferramenta 
poderosíssima para que a inteligência do 
educando possa ser desenvolvida (CORDEIRO, 
2000).

No ensino e aprendizagem, a preocupação 
com a comunicação também permite ao 
educador conhecer melhor como o educando 
está formando um conceito ou qual sua estratégia 
para resolver um problema.Por meio desse 
conhecimento profundo de seu educando é que 
o educador mediador pode fazer intervenções 
oportunas e eficazes na compreensão de uma 
ideia ou na utilização de algum procedimento 
(CORDEIRO, 2000).

É também por meio desse conhecimento que o 
educador como mediador pode propor atividades 
adequadas e pertinentes a aprendizagem dos 
educandos pois desde o início do século XXI, a 
escola já convive com a tecnologia, dentro e fora 
da sala de aula. E se não utilizar o computador 
durante as aulas, em casa, muitas vezes, o 
educando faz uso da máquina para desenvolver 
seus trabalhos. Nesse sentido, a escola deve 
acompanhar, na medida do possível, os avanços 
tecnológicos da sociedade:

A colocação de equipamentos obsoletos ou em 
pequenas quantidades, frente ao grande número de 
educandos de algumas escolas, não nos aponta um 
futuro glorioso, tendendo a permanecerem deitados, a 
ressonar eternamente em berço esplêndido (CORDEIRO, 
2000, p. 08).

Analisando-se Cordeiro (2000), observam-
se diversos erros, principalmente aqueles que 
tentam transformar educadores em informáticos, 
por meio dos programas dos multiplicadores, 
errados em sua gênese, insuficientes no 
cabedal de conhecimentos que transferem aos 
educadores. Comparam-se estes educadores 
a uma multidão de cegos a dirigir o caminho 
de milhares de outros cegos, sem saber em 
que direção seguir: 

Muitos ainda acreditam que a computação irá 
criar uma revolução na educação, outros discordam 
dizendo que as chances de mudar apenas por possuir 
computadores na escola, é quase nula. O que está em 
foco, e precisa ser entendido é a utilização que vai ser 
dada à máquina (ZACHARIAS, 2005, p. 81).

Aos técnicos, a tecnologia; aos educadores, 
em sua capacidade de “aprender a aprender” 
(DEMO, 2010, p. 211) o uso da tecnologia, a 
absorção dos conhecimentos necessários, não 
transformados em tecnólogos, mas em usuários 
capacitados a utilizar as imensas possibilidades 
da grande rede, da multimídia, da hipermídia 
em seus processos educacionais.

Os insucessos de muitos programas de 
tecnologia educacionais revelam não falhas 
do aparato tecnológico, algumas vezes 
indevidamente, escolhido e instalado, mas 
principalmente o abandono do principal 
elemento, o educador, agora provado 
insubstituível, desde que ligado a estes novos 
processos.

Muitas são as tentativas e ainda muitas outras 
serão necessárias, de se lançar olhares críticos, de 
educadores, sobre estes processos, muitas árvores 
ainda deverão ser cortadas, gerando muitos livros, 
teses a serem escritas, em busca de uma solução que 
privilegie a educação do corpo docente das instituições 
de ensino, de qualquer grau, na compreensão do 
fenômeno da cibercultura (LÉVY & CASTELS, apud 
CORDEIRO, 2000, p. 09).

Cordeiro (2000) explicita que ao invés 
de projetos faraônicos, projetos simples, 
comunitários, partindo da premissa que a 
tecnologia deve ser inicialmente utilizada, para 
em uma etapa posterior se obter criações em 
seu entorno, poderia conduzir a maior número 
de acertos, frente ao grande número de 
insucessos dos processos atuais.

Conscientizar educadores e educandos 
a utilizar ambientes colaborativos 
de aprendizagem. Ambientes estes 
contextualizados em seus problemas diários, 
derrubando os tradicionais criadores de 
currículos fora da realidade de vida de cada um. 
Utilizar processos de aprendizagem baseada 
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na problematização do ambiente no qual o 
educando está inserido e na individualização 
das necessidades educacionais (CORDEIRO, 
2000). Esclarece ainda que esta é uma geração 
que enfrenta uma expansão da tecnologia, que 
não caracterizou nenhuma sociedade que a 
antecedeu, trazendo assim dentro de uma era 
de incertezas e angustia.

Apesar de todo avanço tecnológico na área 
de comunicação e informação para Cordeiro 
(2000), o material impresso continua sendo o 
principal recurso didático utilizado nos cursos 
de Ensino Fundamental, não invalidando a 
utilização de outros recursos técnicos de 
comunicação e informação de formas integrada 
no processo de ensino.

Valente e Almeida (1997, p. 34) justificam 
que junto ao impacto tecnológico, nossos 
educadores têm sido colocados em xeque para 
aprimorarem seu conhecimento. Destacam 
com maior detalhe duas assertivas:

Computador em sala de aula se constitui hoje, o 
símbolo maior da contemporaneidade. É fato que pode 
ser simples conservador de uma educação retrógrada. 
Porém a sua dimensão emancipatória parece estar 
sendo mais bem acertada pelas escolas em diferentes 
graus e modalidades. Os educadores aos poucos vão 
perdendo seu medo de serem substituídos uma vez que 
os computadores, quando usados pertinentemente, 
auxiliam o educador para estar em maior “status”, o de 
formador, o de orientador, o de educador.

Computador se constitui, hoje na mola mestra para o 
desenvolvimento da cidadania, vez que o nosso mundo 
é um mundo cada vez mais digitalizado. A informática 
na Escola não é um à parte no currículo educacional. 
Mais que isso, é a própria essência de uma educação 
progressista. Que o digam os nossos softwares que 
têm possibilitado às crianças uma interatividade criativa 
para o desenvolvimento intelectivo, afinal “computador 
é uma solução em busca de problemas” (VALENTE E 
ALMEIDA, 1997, p. 34).

A história da informática na educação no 
Brasil data de mais de 30 anos. Nasceu no início 
dos anos 70, a partir de algumas experiências 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP). Em 1975, foi produzido 

o documento Introdução de Computadores 
no Ensino do 2º Grau (atual Ensino Médio), 
financiado pelo programa de Reformulação do 
Ensino (PREMEN) do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) e, no mesmo ano, aconteceu 
à primeira visita de Seymour Papert e Marvin 
Minsky ao País, os quais lançaram as primeiras 
sementes das idéias do LOGO (linguagem de 
programação que foi desenvolvida para ser 
utilizada com finalidades educacionais. É uma 
linguagem de propósito geral, isto é, pode ser 
utilizada em vários domínios do conhecimento 
conforme esclarece Freire e Prado (2000, p. 
78).

A implantação do programa de informática na 
educação no Brasil inicia se com o primeiro e segundo 
Seminário Nacional de Informática em Educação, 
realizados respectivamente na Universidade de Brasília 
em 1981 e na Universidade Federal da Bahia em 1982. 
Esses seminários estabeleceram um programa de 
atuação que originou o EDUCOM e uma sistemática 
de trabalho diferente de quaisquer outros programas 
educacionais iniciados pelo MEC (VALENTE e ALMEIDA, 
1997, p. 38).

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

O projeto FORMAR, foi desenvolvido também na 
UNICAMP em 1987 e 1988, com participantes de vários 
lugares do país. O objetivo deste projeto era formar 
recursos humanos para a informática educativa, e como 
resultado foram criados os Centros de Informática na 
Educação (CIEds) em 20 estados do país (VALENTE e 
ALMEIDA, 1997, p. 40).
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Por meio do PROINFO (Programa Nacional 
de Informática na Educação ) e dos Parâmetros 
Curriculares, o Governo Brasileiro tem indicado 
a necessidade do uso das novas tecnologias 
nas escolas, afirmando que devem:

apontar a necessidade do desenvolvimento de 
trabalhos que contemplem o uso das tecnologias 
da comunicação e da informação, para que todos, 
educandos e educadores, possam delas se apropriar 
e participar, bem como criticá-las e/ou delas usufruir 
(VALENTE e  ALMEIDA, 1997, p. 11).

No entanto, a introdução da informática na 
educação segundo a proposta de mudança 
pedagógica, como consta no Programa 
Brasileiro de Informática na Educação, exige 
uma formação bastante ampla e profunda do 
educador.

Não se trata de criar condições para o educador 
dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá lo 
a desenvolver conhecimento sobre como o computador 
pode ser integrado ao desenvolvimento desse conteúdo 
(VALENTE e ALMEIDA, 1997, p. 58).

Atualmente, pesquisadores e educadores 
estudam diferentes formas de utilização 
da tecnologia dentro de um ambiente de 
aprendizagem, investigando o processo de 
aprender e as características da cognição frente 
ao computador, dando uma atenção especial 
ao uso do computador e suas possibilidades 
de utilização como ferramenta pedagógica 
e também como meio de entender como o 
processo de aprendizagem se desenvolve a 
partir de tais estímulos.

AS NOVAS TECNOLOGIAS NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

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

O computador pode auxiliar a construção do 
conhecimento e a compreensão de uma ação. Existem 
softwares com maiores e menores possibilidades 
de recursos para facilitar esta compreensão. No 
entanto, a criação de um ambiente de aprendizagem 
que facilite a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades de pensar, necessárias 
aos estudantes desta nova sociedade, não depende 
somente do software escolhido. O fator decisivo para 
o estabelecimento deste ambiente é o educador, sua 
ação, a metodologia utilizada e sua compreensão sobre 
Educação (MORELATTI, 2002, p. 80).

Nesta abordagem, conhecida como 
instrucionista termo utilizado por Valente para 
designar o que ele chamou de “Informatização dos 
métodos tradicionais de ensino” o computador 
é utilizado para transmitir informações e 
conteúdos, mantendo o educando passivo no 
processo de aprendizagem (VALENTE, 2003, 
p. 32).

O que se pretende não é a informatização 
do processo ensino aprendizagem, mas sim, 
conforme Valente (1997) uma transformação 
no processo educacional, o que significa uma 
mudança de paradigma educacional, que 
promova:

A aprendizagem ao contrário do ensino que coloca 
o controle do processo de aprendizagem nas mãos 
do aprendiz, e, que auxilia o educador a entender 
que a educação não é somente a transferência de 
conhecimento, mas um processo de construção do 
conhecimento pelo educando, como produto de seu 
próprio engajamento (VALENTE, 1997, p. 40).

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

Graças ao aspecto vasto da aplicação da 
tecnologia no campo educacional, demarca 
se que este campo deve ter uma proposta 
política, pedagógica e técnica bem definida e 
clara como afirma Litwin, (2002).
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A tecnologia educacional tem sido rotulada 
como uma disciplina alicerçada pelo 
tecnicismo, pela ênfase exagerada na técnica, 
em detrimento dos fatores educativos e das 
teorias explicativas do processo de ensino e 
aprendizagem que consideram a construção 
do conhecimento.

Sucinta Gomes (2001) ser notória a 
importância da tecnologia em nossa sociedade 
atual. Em todos os segmentos de produção 
humana as tecnologias se fazem presentes de 
forma substancial e inexorável. As tecnologias 
modificam as atividades humanas, ao mesmo 
tempo em que transformam a relação do 
homem com o mundo e consigo próprio. O 
homem, enquanto ser social, é determinado 
pelas condições sócio históricas de sua 
época, pelas condições de produção, de ação 
frente à realidade. Ao mesmo tempo em que é 
determinado, ele também é ator social e produz 
estilo, escolhe sua forma de cidadania e marca 
sua condição de sujeito ativo.

A Tecnologia da Informação e Comunicação, enquanto 
instrumento cultural, abrange um campo infinito de 
estudos. Entretanto, nos restringimos à problemática 
da Tecnologia Educacional, mais especificamente aos 
Softwares Educativos, devido a sua importância cada 
vez maior no processo de ensino e aprendizagem.A 
Tecnologia Educacional trata de aspectos importantes, 
tais como o planejamento e a execução de mecanismos 
audiovisuais, multididáticos e informáticos, para 
o fomento do ensino e da aprendizagem. É difícil 
pensarmos atualmente o processo educativo sem a 
utilização das Novas Tecnologias, devido a uma série 
de facilidades proporcionadas, tais como a construção 
de programas de ensino à distância, o rápido acesso 
à informação, as possibilidades amplas de contatos 
interpessoais, etc. As possibilidades são infinitas e 
impensáveis, e a Tecnologia Educacional perpassa 
desde a pré-escola, até a pósgraduação (GOMES, 
2001, p. 57).

Graças ao aspecto vasto da aplicação da 
Tecnologia no campo educacional, demarca 
se que este campo deve ter uma proposta 
política, pedagógica e técnica bem definida e 
clara como diz Litwin, (2002).

Litwin (2002) aponta que a tecnologia 
educacional tem sido rotulada como uma 
disciplina alicerçada pelo tecnicismo, pela 
ênfase exagerada na técnica, em detrimento dos 
fatores educativos e das teorias explicativas do 
processo de ensino aprendizagem, que levam 
em conta a construção do conhecimento.

A ênfase na máquina promove softwares que 
objetivam a rapidez de acesso, facilidade de manuseio 
e transmissão de informação, a ênfase na interação 
vem justamente tentar eliminar esta falta substancial, 
buscando relacionar a técnica da informação com o 
processo de aprendizagem. Dentro deste paradigma, 
os softwares desenvolvidos devem levar em conta 
seu usuário, possibilitando uma atuação ativa e crítica 
(PRIMO, 1999, p. 3).

Analisando-se Gomes (2001), uma das 
questões centrais para o uso cada vez 
maior das novas tecnologias de informação 
e comunicação, dentro do processo ensino 
aprendizagem e no fomento do desenvolvimento 
cognitivo é o acoplamento que se instaurou 
entre o modo de funcionamento das novas 
tecnologias e as possibilidades que elas 
oferecem para a mobilização da inteligência e 
da aprendizagem.

O computador e os programas de Softwares 
Educativos oferecem um ponto básico para 
o desenvolvimento cognitivo: proporcionam 
ambientes de aprendizagem onde os educandos 
podem experimentar virtualmente, raciocinar 
sobre objetos de conhecimento e organizá-los 
logicamente. Em síntese, as realidades virtuais 
têm a capacidade de conduzir o educando num 
processo de manipulação flexível, enfatizando 
a ação pseudo concreta. Concreta porque se 
refere a objetos, mas pseudo porque ocorre 
num ambiente virtual, onde tudo ou quase tudo 
pode ser desfeito e refeito. Nesse “clima” onde 
o virtual oferece várias possibilidades, há um 
pressuposto básico: o aprendizado, apesar 
do ambiente virtual, é bastante real para 
Ackermann ( 2002).
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Há uma preferência pela teoria construtivista na 
área da pesquisa acadêmica da construção de 
Softwares Educativos. O PROINFO-MEC, órgão 
nacional responsável pelo estabelecimento de 
políticas e programas que envolvem a utilização 
da informática na educação no Brasil, em seus 
diversos núcleos em todo o país, adota a teoria 
construtivista como base para a construção dos 
Softwares Educativos segundo Vieira (2010).

Sucinta Gomes (2001) que os softwares 
educacionais devem considerar o tipo de 
estrutura cognitiva e o nível de desenvolvimento 
do educando, para que sejam efetivos em sua 
proposta de educar. Há uma série de modelos de 
avaliação de softwares educativos sintetizando 
um conjunto de ideias semelhantes. Para 
ele este modelo construtivista, de Software 
Educativo deve:

Considerar o nível da estrutura cognitiva do educando.
Mobilizar a aprendizagem pela experimentação 

ativa, já que o conhecimento se produz por meio da 
ação conforme Piaget (1973) e através da tomada de 
consciência dessa ação conforme segundo Piaget, 
(1977).

Incitar a tomada de consciência. O software 
educativo é um excelente recurso já que tem a 
capacidade de armazenar o próprio processo 
de reflexão, gerando possibilidades para a 
tomada de consciência do próprio processo 
do pensar. 

Construir um programa onde o educando possa 
demonstrar seu processo de aprendizagem e 
como construiu o conhecimento.

Transmitir os conteúdos de acordo com a 
capacidade assimilativa do educando. No 
caso das crianças, por exemplo, oferecer 
uma linguagem de programação acessível 
e recursos audiovisuais por meio de figuras, 
desenhos, sons, etc, configurando objetos 
atraentes e que podem ser manipulados pelas 
crianças. Os objetos virtuais e manipuláveis 
devem incitar e possibilitar a reversão das 
ações, o que fomenta o pensamento lógico 
e a execução das operações mentais (ações 
virtuais flexíveis), (GOMES, 2001, p. 67).

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

Neste aspecto, os Softwares Educacionais 
devem ser programados para enfocar o 
processo de aprendizagem do educando, 
principalmente através de programas que 
permitam ao educando experimentar ativamente 
e demonstrar ao programa sua construção de 
conhecimento (GOMES, 2001).

O “Software Construtivista” deve adequar a 
informação para que o educando a compreender 
por meio da assimilação que lhe é própria.

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NA APRENDIZAGEM

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

A simples presença de novas tecnologias 
na escola não é, por si só, garantia de maior 
qualidade na educação, pois a aparente 
modernidade pode mascarar um ensino 
tradicional baseado na recepção e na 
memorização de informações conforme nos 
informa Santos (2002).

O conhecimento de ensino e aprendizagem revela-
se, quando posto em prática, ou seja, sala de aula e 
na forma como os educadores e educandos utilizam 
os recursos tecnológicos à disposição livro didático, 
giz, lousa ou computador. Não é garantido que haja 
mudanças no formato de ensino e aprendizagem mesmo 
na presença de aparato tecnológico na sala de aula. De 
fato a tecnologia deverá servir para o enriquecimento 
do ambiente educacional, para propiciar a construção 
de conhecimentos através de uma atuação ativa, 
crítica e criativa por parte de educandos e educadores 
(SANTOS, 2002, p. 48).
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O uso da informática nessa proposta refletirá 
toda uma ideia de sua aplicação no ambiente 
educacional. Mais do que ir para o laboratório 
dominar um processador de textos ou uma 
planilha eletrônica, os educandos irão para esse 
novo espaço de aprendizagem para alargar 
seus horizontes. O computador não será um 
mero instrumento, será mais um recurso que 
proporcionará construção do conhecimento. 
A máquina representaria um caminhar em 
direção a um objetivo pedagógico maior.

Os educandos, guiados por um objetivo, 
aprenderiam a usar os aplicativos e softwares 
necessários. Se deixássemos os mesmos na 
frente da máquina sem direcionamento, o tédio 
e a improdutividade seriam inevitáveis. Torna-
se, portanto, extremamente necessário, guiá-
los. Os educandos têm vontade de fazer, nada 
vai impedi-los.

De acordo com essa maneira de perceber 
com o computador, eles estariam lidando 
com o processo de aprendizagem de uma 
maneira interessante, produtiva e seriam 
praticamente donos do processo, já que os 
educadores responsáveis, nesse momento, 
só acompanhariam o processo, cabendo aos 
estudantes as etapas de andamento da aula.

Se há entendimento da escola como um 
local de construção do conhecimento e de 
socialização do saber; como um ambiente 
de discussão, troca de experiências e de 
elaboração de uma nova sociedade, é 
fundamental que a utilização dos recursos 
tecnológicos seja amplamente discutida e 
elaborada conjuntamente com a comunidade 
escolar, ou seja, que não fique restrita às 
decisões e recomendações de outros.

Tanto no Brasil como em outros países, 
a maioria das experiências com o uso de 
tecnologia informacional nas escolas está 
apoiadas em um conhecimento tradicional de 
ensino e aprendizagem. Esse fato deve alertar 
para a importância da reflexão sobre qual é a 
educação que queremos oferecer aos nossos 

educandos, para que a incorporação da 
tecnologia não seja apenas o antigo camuflado 
de moderno.

O computador, em particular, permite novas formas 
de trabalho, possibilitando a criação de ambientes 
de aprendizagem em que os educandos possam 
pesquisar, fazer antecipações e simulações, confirmar 
idéias prévias, experimentar, criar soluções e criar novas 
formas de representação mental. Além disso, permite 
a interação com outros indivíduos e comunidades, 
utilizando os sistemas interativos de comunicação: as 
redes de computadores (Internet) (BRASIL, 1998, p. 
11).

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

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

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

Bertoldi (1999) destaca ainda que desta forma, 
a integração da informática nas situações de 
ensino introduz uma nova dificuldade no campo 
da didática, pois permite abordar a mobilização 
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computacional dos processos didáticos. 
Este modelo é uma nova área de pesquisa, 
possui características próprias tais como a 
necessidade de organização pelo educando, 
de representações e ao funcionamento do 
computador e à interação desta habilidade 
com o conteúdo a ser trabalhado.

Cysneiros (2010) esclarece que o educador 
típico nem sempre domina o conteúdo que 
ensina, especialmente quando é forçado a 
ensinar matérias estranhas à sua formação, 
encontra-se sobrecarregado com aulas em 
mais de uma escola, falta-lhe tempo para 
estudar e experimentar coisas novas e recebe 
baixos salários. É comum encontrarmos nas 
escolas casos principalmente com o educador 
evitando sempre que pode a sala de aula ou 
fazendo de conta que ensina, resultado de um 
esgotamento profissional prematuro.

Contudo, reforça Cysneiros (2010) que 
algumas escolas têm boas instalações físicas 
e recebem atenção especial da rede (são as 
chamadas escolas referência ou escola modelo, 
para serem mostradas a visitantes ilustres e 
mídia local). Outras possuem administradores 
excepcionais e um pequeno 

grupo de educadores dedicados. Algumas 
outras recebem ajuda permanente de 
universidades, empresas ou organizações 
da comunidade ou estão em municípios com 
excepcionais recursos humanos e materiais.

No final do século XX o jornalista Gilberto 
Dimenstein em artigo escrito em 1997 afirmava 
que os educandos estariam no mercado de 
trabalho e seriam os cidadãos das primeiras 
décadas do século XXI, onde o uso das 
tecnologias de informação seria ainda mais 
corriqueiro, do chão de fábrica à universidade 
(CYSNEIROS, 2010).

O educador continua sendo quem planeja e 
desenvolve situações de ensino a partir do conhecimento 
que possui sobre o conteúdo, sobre os processos de 
aprendizagem, sobre a didática das disciplinas e sobre 
a potencialidade da ferramenta tecnológica como um 
recurso para a aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 120).

Mesmo os programas educativos para 
computador não se constituem como soluções 
prontas e auto suficientes para o ensino. 
Nenhum software funciona automaticamente 
para promover aprendizagens, pois é 
necessário que a sua utilização esteja atrelada 
a um contexto de ensino e aprendizagem, ou 
seja, à colocação de problemas cognitivos 

considerando aquilo que o educando já 
sabe.



568

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

O uso de tecnologias no ensino não se reduz à aplicação de técnicas por meio de máquinas, 
ou o “apertar teclas” e digitar textos, embora possa limitar se a isso, se não houver reflexão so-
bre a finalidade de se utilizar os recursos tecnológicos nas atividades de ensino.

A tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação didática, com o 
objetivo de criar ambientes de ensino e aprendizagem. Atualmente na era da informação, as tec-
nologias, na área de informática, possibilitam a aprendizagem com as mais diversas ferramentas 
educacionais.

Considera-se importante a produção e divulgação de programas informáticos educativos ajus-
tados às necessidades dos currículos, sendo necessário e importante que esses programas 
sejam interativos e promovam aprendizagem cognitiva. No entanto sem os elementos que cons-
tituem o círculo escolar como os educadores, materiais pedagógicos e atitudes inovadoras de 
ensino; de nada servirão esses programas.
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RESUMO: A geometria é uma ciência antiga e um importante ramo da matemática. O antigo ma-
temático Euclides é creditado como o Pai da Geometria; que usou a palavra formalmente em seu 
livro “Elements”. É derivado da palavra grega antiga Geometron, que significa medir a terra (geo: 
terra e metrô: medição). Para um aluno do ensino fundamental ou médio, trata-se de diferentes 
formas básicas, incluindo nomes, propriedades e fórmulas relacionadas às suas áreas e volumes. 
Mas a geometria moderna divergiu muito mais desses conceitos básicos. Mas nada disso mu-
dou sua existência e aplicações na vida cotidiana e ainda reflete em nossa experiência cotidiana.

Palavras-chaves: Formas Geométricas; Cotidiano; Geometria.

AS FORMAS GEOMÉTRICAS E O COTIDIANO
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INTRODUÇÃO

Como a geometria é usada na vida cotidiana? Quando você está estudando um assunto, 
a ciência das linhas e dos ângulos pode parecer nada mais que um exercício monótono 
de fórmulas e previsibilidade. 

Na realidade, a geometria está funcionando onde quer que você vá. Quer você esteja ciente 
disso ou não, a geometria literalmente molda nossas vidas.Uma ciência antiga, há quanto tempo 
a geometria existe? Para responder a essa pergunta, vamos dar uma olhada em onde a geome-
tria recebe seu nome.

 A geometria é derivada das palavras gregas para Terra (Geo) e medida (metria). Foi posta em 
prática pelos antigos gregos e continua a ser usada em todo o mundo hoje.É a ciência de medir 
formas, ângulos, áreas e distâncias. Pelas evidências que os antigos gregos deixaram para trás 
em suas incríveis ruínas, como o Parthenon, não há dúvida de que eles tinham um profundo 
conhecimento e compreensão da ciência da geometria. 

Colocando a geometria em funcionamento, se você precisar de um exemplo de como a geo-
metria afeta você diariamente, não precisará fazer nada além de dar uma olhada. 

Segundo Atiyah (1989), “a geometria é a forma menos abstrata da matemática, significando 
que tem aplicação direta no dia-a-dia e também que pode ser entendida com menos esforço 
intelectual”.

O que você vê? Talvez seja uma ponte. Observe as vigas de aço embaixo? Eles são organiza-
dos usando ângulos de geometria muito específicos para dar estabilidade à ponte.

A geometria também determina a maneira como sua casa foi construída, com ângulos e linhas 
que tornam as paredes resistentes e permitem que o telhado derrame água e neve. 

Talvez você veja algumas pessoas jogando sinuca. Você já se perguntou como os jogadores 
de sinuca medem suas tacadas? 

Eles usam ângulos geométricos para tentar estimar como as bolas reagiram quando atingidas. 
Se todo esse pensamento for demais, tente beber uma lata de refrigerante. Você já se pergun-

tou como eles sabem que uma lata é exatamente 12 onças? 
Existe uma fórmula geométrica que determina o tamanho da lata para que ela contenha exa-

tamente a quantidade certa. 
O maquinário que encheu a lata também é baseado em fórmulas geométricas. As pessoas 

usam princípios semelhantes quando estão cozinhando em casa. Bandejas e potes de bolo são 
todos tamanhos padronizados e específicos que não existiriam se não tivéssemos geometria. 

Sem geometria, não seríamos capazes de construir, fabricar ou praticar esportes com muito 
sucesso. 

A geometria não apenas possibilita as coisas na vida cotidiana, como também as torna mais 
fáceis, fornecendo uma ciência exata para o cálculo de medidas de formas, ângulos e áreas.  
Para Filho & Brito (2006), a Geometria deverá estar contextualizada nestes acontecimentos diá-
rios.

Assim, na próxima vez em que trouxer um bolo e refrigerante para seus amigos que jogam na 
piscina que moram do outro lado da ponte, você pode agradecer à geometria por reunir tudo 
isso.

A geometria nos aplica para calcular com precisão os espaços físicos. No mundo, qualquer 
coisa que faça uso de restrições geométricas é uma aplicação importante na vida cotidiana da 
geometria. 
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A arquitetura de uma coisa, design, engenharia, construção, geometria é particularmente útil 
em projetos de construção ou melhoria de residências. 

Se você precisar encontrar a área do piso de uma casa, precisará usar a geometria. O estudo 
da Geometria enriquece o referencial e observação com o qual apreciamos e analisamos um 
quadro, azulejos, tapeçarias e edifícios (BRITO & FILHO, 2006).

Se você deseja substituir uma peça de mobiliário, é necessário calcular a quantidade de tecido 
que deseja, calculando a área de superfície da mobília. A geometria tem aplicações em hob-
bies. A água do tanque de peixes dourados precisa ter um certo volume, bem como a área de 
superfície para que o peixe prospere. Podemos calcular o volume e a área de superfície usando 
a geometria. 

Sempre que você constrói algo, encontra geometria. Profissões como carpintaria e engenharia 
fazem uso regular de problemas de geometria. Os desenhos e gráficos de computador auxilia-
dos por computador para videogames e filmes usam extensivamente a geometria. Os computa-
dores fazem muita matemática para nós agora, mas os cálculos que eles usam para fazer seu 
trabalho estão profundamente enraizados na geometria. 

A geometria apesar de ser uma matéria de caráter abstrato, os seus conceitos e resultados 
têm origem no mundo real e encontram muitas aplicações em outras ciências e em inúmeros 
aspectos práticos da vida diária: na indústria, no comércio e na área tecnológica (BRITO & FI-
LHO, 2006).

A indústria da construção, se o objetivo é construir um depósito no seu quintal, uma casa 
unifamiliar, uma nova rodovia, um complexo de escritórios ou a ponte, a indústria da construção 
simplesmente não poderia existir sem os princípios da geometria. 

Toda a indústria depende primeiro de engenheiros para projetar e planejar o curso real do 
trabalho em questão. Medidas lineares, cálculos de área para pintura, cálculos de volume para 
concreto, cálculos de resistência para suportes verticais, ângulos, formas, distâncias, cálculos 
de curvas, problemas de suportes verticais perpendiculares e marcação de faixas paralelas - 
escolha qualquer tópico geométrico e posso garantir quase isso foi usado em algum momento 
do processo de construção.
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APLICAÇÕES DA GEOMETRIA NA 
VIDA DIÁRIA

Uma das disciplinas clássicas da matemática, 
a geometria é derivada do grego, que significa 
terra e métron, ao traduzi-la aproximadamente 
significa “medição da terra”, porque no 
geral se preocupa com as propriedades 
do espaço e das figuras (GERDES, 1992).

Ele é estudado principalmente para ser 
um guia prático para medir comprimentos, 
áreas e volumes e ainda é estudado em 
vários projetos importantes. Euclides, 
considerado o Pai da Geometria, transformou 
esse campo de estudo em uma forma 
axiomática por volta do século III aC, e esses 
axiomas ainda são úteis (GERDES, 1992).

Uma evolução importante para a ciência da 
geometria foi criada quando René Descartes 
foi capaz de criar o conceito de geometria 
analítica (geometria usando coordenadas). 
Por causa disso, figuras planas agora 
podem ser representadas analiticamente 
e são uma das forças motrizes para o 
desenvolvimento do cálculo. Para um aluno 
do ensino fundamental ou médio, trata-se de 
diferentes formas básicas, incluindo nomes, 
propriedades e fórmulas relacionadas às 
suas áreas e volumes (GERDES, 1992).

 
Além disso, o surgimento de diferentes 

perspectivas nesse campo de estudo 
deu origem à geometria projetiva. Mas 
a geometria moderna é um pouco mais 
avançada e tem fortes laços com a física 
e é parte integrante de novos conceitos 
físicos, como relatividade e teorias fortes, 
divergindo muito mais o estudo da geometria 
desses conceitos básicos (GERDES, 1992).

Mas nada disso mudou sua existência e 
aplicações da geometria na vida cotidiana e 
ainda reflete em nossa experiência cotidiana. 
Vamos discutir alguns exemplos importantes 
de geometria que não perdem nem uma 
única chance de desempenhar um papel 

fundamental na vida cotidiana dos seres 
humanos. Diariamente, realizamos muitas 
tarefas com a ajuda da geometria.  Algumas 
das aplicações comuns incluem a medição 
de uma linha e área de superfície de um 
terreno, embrulhar presentes, encher uma 
caixa ou tiff-in sem transbordar, formas usadas 
para diferentes placas (FILLOS, 2000).

Uma pessoa com bons conhecimentos 
práticos de geometria pode ajudar a medir 
as dimensões de uma terra sem chance de 
conflito. Outras aplicações avançadas incluem 
robótica, design de moda, computação gráfica 
e modelagem. Por exemplo, no design de moda, 
um designer de moda precisa conhecer formas 
diferentes e sua simetria para desenvolver 
o melhor design.Desde o nascimento, os 
seres humanos são atraídos por diversas 
formas, desenhos e cores (FILLOS, 2000).

O mencionado acima pode ser reforçado 
pelo fato de que, ao comprar itens no mercado, 
os seres humanos são atraídos por tecidos 
com padrões fascinantes, livros com capas 
atraentes, óculos de sol de formas únicas, 
joias com padrões cativantes, canecas de 
chá com formas bonitas (FILLOS, 2000).

A geometria pode ser chamada de 
“onipresente”. Além disso, as formas 
geométricas de diferentes brinquedos 
desempenham um papel crucial no 
desenvolvimento das habilidades cognitivas 
das crianças durante os estágios iniciais de 
seu crescimento. Não se espera que eles 
ouçam longas palestras ou sigam um currículo 
padronizado. Essa pode ser uma ótima 
abordagem para estudantes que lutam com o 
foco e se distraem facilmente (FILLOS, 2000).

Para o autor, (2000), as formas mais básicas 
de geometria são chamadas de geometria 
euclidiana, que compreende comprimentos, 
áreas e volumes. Circunferências, raios e 
áreas são alguns dos conceitos relacionados a 
comprimento e área.  Além disso, o volume de 
objetos tridimensionais, como cubos, cilindros, 
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pirâmides e esferas, pode ser calculado usando 
a geometria. Costumava ser tudo sobre formas e 
medidas, mas os números também começaram 
a chegar à geometria. Considerando os 
pitagóricos, os números são introduzidos na 
geometria na forma de valores numéricos 
de comprimentos e áreas (FILLOS, 2000).

Os números são mais utilizados quando 
Descartes foi capaz de formular o conceito 
de coordenadas.Portanto, os subcampos 
da geometria contemporânea são:

- A geometria euclidiana inclui o estudo de 
pontos, linhas, planos, ângulos, triângulos, 
congruência, similaridade, figuras sólidas, 
círculos e geometria analítica. A geometria 
euclidiana tem aplicações práticas em 
ciência da computação, cristalografia e 
vários ramos da matemática moderna;

- A geometria diferencial usa técnicas 
de  cálculo  e álgebra linear para estudar 
problemas em geometria. Possui aplicações 
em física, inclusive na relatividade geral;

- Topologia é o campo de estudo relacionado 
às propriedades de objetos geométricos 
que são inalterados por mapeamentos 
contínuos. Na prática, ele realmente lida 
com propriedades de espaços em grande 
escala, como conectividade e compacidade;

- A geometria convexa investiga formas 
convexas no espaço euclidiano e seus 
análogos mais abstratos, utiliza técnicas reais 
de análise. Está intimamente ligado à análise 
convexa, otimização e análise funcional e tem 
aplicações importantes na teoria dos números;

- A geometria algébrica estuda a 
geometria através do uso de polinômios 
multivariados e outras técnicas algébricas. 
Possui aplicações em muitas áreas, 
incluindo criptografia e teoria de cordas;

- A geometria discreta se preocupa 
principalmente com questões da posição relativa 
de objetos geométricos simples, como pontos, 
linhas e círculos. Compartilha muitos métodos e 
princípios com combinatórios (FILLOS, 2000).

 

Geometria é usada brevemente em várias 
aplicações da vida diária, como topografia, 
astronomia, navegação e construção e 
muito mais. Algumas dessas aplicações da 
geometria na vida cotidiana em diferentes 
campos são descritas abaixo (PASSOS, 2000).

Matemática e arte estão relacionadas de 
várias maneiras. Por exemplo, a teoria da 
perspectiva (uma representação gráfica de 
uma superfície plana de uma imagem vista 
pelos olhos) mostrou que há mais na geometria 
do que apenas as propriedades métricas das 
figuras: e essa perspectiva é a base da origem 
da projeção geometria.O conceito de geometria 
também é aplicado nos campos de robótica, 
computador e videogame (PASSOS, 2000).

A geometria fornece conceitos úteis para 
programadores de computador e videogame. 
A maneira e o design dos personagens que 
se movem através de seus mundos virtuais 
exigem cálculos geométricos para criar 
caminhos em torno dos obstáculos que se 
concentram no mundo virtual. Os mecanismos 
de videogame costumam usar o ray casting, 
que é uma técnica que simula um mundo 
3D usando um mapa 2D (PASSOS, 2000).

O uso dessa forma de geometria ajuda a 
acelerar o processamento, pois os cálculos 
são feitos apenas para as linhas verticais na 
tela.Assim como outras formas de arte, os 
arquitetos usam a matemática por várias razões. 
Além da matemática necessária ao projetar 
edifícios, os arquitetos usam a geometria: 
para definir a forma espacial de um edifício, 
ou seja, para criar o design do edifício, sua 
forma, altura, estrutura basicamente o plano 
de construção. Além disso, os pitagóricos do 
século VI aC usaram a geometria para criar 
formas consideradas harmoniosas e, assim, 
estabelecer dependências e seus arredores de 
acordo com princípios matemáticos, estéticos 
e às vezes religiosas (PASSOS, 2000).
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Além de decorar edifícios com objetos 
matemáticos, como mosaicos e até atenuar 
os riscos decorrentes da velocidade do 
vento em torno das bases de edifícios altos.
Além disso, um dos melhores exemplos da 
aplicação da geometria na vida cotidiana serão 
as escadas que são construídas nas casas 
em consideração aos ângulos da geometria 
construídos em 90 graus (PASSOS,2000).

Os conceitos de geometria também são 
aplicados no CAD (Computer Aided Design), 
onde ajuda o software a renderizar imagens 
visuais na tela. Aqui, a geometria é usada no 
campo da astronomia, ajudando a mapear 
as posições de estrelas e planetas na esfera 
celeste e descrevendo a relação entre os 
movimentos dos corpos celestes. No campo 
da física, existe uma ligação profunda 
entre a geometria e a relatividade geral.
Os conceitos de geometria são usados   em 
satélites em sistemas GPS, calcula a posição 
do satélite e a localização do GPS medido 
pelas latitudes e longitudes (PASSOS, 2000).

A geometria nos ajuda a decidir quais 
materiais usar, que design fazer e também 
desempenha um papel vital no próprio 
processo de construção. Diferentes casas e 
edifícios são construídos em diferentes formas 
geométricas para dar uma nova aparência e 
fornecer ventilação adequada dentro da casa.  
Ferramentas geométricas como transferidor, 
régua, fita métrica e muito mais são usadas 
em trabalhos de construção, astronomia, para 
medições, desenhos, etc. (PASSOS, 2000).

Diferentes formas de arte são feitas ao unir 
diferentes formas geométricas. Engenheiros, 
arquitetos e construtores usam a geometria 
para calcular a área e o volume antes de 
começarem a fazer planos para diferentes 
estruturas. Na astronomia, as formas 
geométricas ajudam a entender a localização 
de diferentes planetas, sistema solar e estrelas 
diferentes. Nossos planetas são esféricos. As 
órbitas são de forma oval. Muitos princípios 
e equipamentos geométricos são usados   em 
astronomia. Muitos cálculos e descobertas 
importantes feitos em astronomia são possíveis 
com a ajuda da geometria (PASSOS, 2000).

A geometria é desenvolvida para ser um 
guia prático para medir a velocidade, área, 
volume e comprimento dos corpos celestes. 
Astronomia é o estudo desses objetos e a 
geometria ajuda a descobrir seu escopo e 
localização no firmamento (PANIZZA, 1993).

Surpreendentemente, a matemática 
desempenha um papel importante nas artes 
culinárias. Existem ferramentas úteis, como 
medir copos, colheres e balanças, para ajudar 
na preparação dos alimentos. No entanto, é 
necessário algum conhecimento em medição, 
frações e geometria ao cozinhar e assar. Os 
chefs precisam ser capazes de medir e pesar 
ingredientes, programar receitas e ajustar e medir 
as temperaturas de cozimento (PANIZZA, 1993).

Pontos, linhas, ângulos, curvas, formas 
bidimensionais e tridimensionais, volumes e 
proporções formam o básico do design da 
casa e também da geometria. Os videogames 
usam geometria para ajudar os espectadores 
a experimentar profundidade e movimento. 
Outras atividades recreativas, como construir 
pipas, construir rampas de skate ou criar 
Lego, exigem geometria (PANIZZA, 1993).

A geometria permite determinar como as 
formas e figuras se encaixam para maximizar 
a eficiência e o apelo visual. O acolchoado 
requer geometria para garantir que seus 
lençóis tenham simetria e apelo visual.   
Algumas profissões usam geometria para 
fazer seu trabalho corretamente. Por exemplo, 
imagens de computador, algo que é usado 
atualmente para projetar, criar video games, 
animações e coisas assim, são feitas usando 
conceitos geométricos (PANIZZA, 1993).

Para o mapeamento também a geometria 
está sendo usada. O mapeamento é um 
elemento necessário em profissões como 
navegação, astronomia e agrimensura.  Do 
esboço ao cálculo das distâncias, eles usam 
a geometria para fazer seu trabalho. Além 
disso, profissões como medicina se beneficiam 
de imagens geométricas.  Tecnologias 
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como ressonância magnética e tomografia 
computadorizada são usadas tanto para auxílio 
cirúrgico quanto para diagnóstico. Métodos 
como esses permitem que os médicos 
realizem seu trabalho de maneira melhor, 
mais segura e mais simples (PANIZZA, 1993).

Portanto, observa-se que a geometria nos 
afeta mesmo nos detalhes mais básicos 
de nossas vidas. Independentemente da 
forma, ela nos ajuda a entender fenômenos 
específicos e a elevar a qualidade de vida. 
O exemplo mais importante da geometria 
na vida cotidiana é formado pela natureza 
que cerca os seres humanos.  olharmos 
atentamente, podemos encontrar diferentes 
formas e padrões geométricos em folhas, 
flores, caules, raízes, cascas e a lista 
continua. A organização do sistema digestivo 
humano como um tubo dentro de um tubo 
também determina o papel da geometria. As 
folhas das árvores são de formas, tamanhos 
e geometrias variadas (GERDES, 1992).

Diferentes frutas e vegetais têm diferentes 
formas geométricas; tome o exemplo da laranja, 
é uma esfera e depois de descascá-la, pode-se 
notar como as fatias individuais formam a esfera 
perfeita. Olhando atentamente para um favo de 
mel, vemos padrões hexagonais organizados 
em conjunto.  Da mesma forma, o exame de 
um floco de neve sob um microscópio permitirá 
que o examinador seja o convidado de belos 
padrões geométricos (GERDES, 1992).

O próximo exemplo interessante do papel 
da geometria na natureza é formado pelo 
padrão conhecido popularmente como “Seis 
ao Redor de Um”. As flores exibem os padrões 
“seis ao redor de um”, também chamados 
de “Embalagem Mais Próxima de Círculos”, 
“ Embalagem hexagonal “e” Hexágonos 
de mosaico “. O esporte geralmente não 
falha em uma única chance de fazer uso de 
conceitos geométricos (GERDES, 1992).

Os edifícios dos estádios esportivos e 
campos esportivos levam em consideração 
as formas geométricas. Os campos esportivos 
também empregam geometria; os campos 
de hóquei, futebol, basquete e futebol são de 
forma retangular. Os pontos de chute de canto, 
balizas, arcos, seção (D), e círculo central são 
marcados no campo. Da mesma forma, os 
arremessos de vários outros esportes, como 
voleibol e basquete, levam em consideração 
os aspectos geométricos, porque esses 
arremessos têm arcos ovais e circulares 
marcados claramente (GERDES, 1992).

Falando em campo de pista, formas 
semicirculares são frequentemente perceptíveis. 
Os ângulos também desempenham um 
papel crítico na previsão do movimento dos 
jogadores, aprimorando seu desempenho 
e marcando um ponto.A geometria ajuda 
no cálculo preciso das distâncias físicas. É 
empregado no campo da astronomia para 
mapear as distâncias entre estrelas e planetas 
e entre diferentes planetas (GERDES, 1992).

Também ajuda na determinação de uma relação 
entre os movimentos de diferentes corpos no 
ambiente celeste. Além de mapear as distâncias 
entre os corpos celestes, a geometria também 
desempenha um papel vital no levantamento 
e na navegação (GERDES, 1992). No caso 
do levantamento, a medição da área da terra 
é resultado da determinação precisa da forma 
da terra. Além disso, na navegação, os navios, 
embarcações e aeronaves utilizam ângulos 
e também dependem de outros conceitos 
matemáticos para realizar operações básicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A geometria na vida cotidiana lida com função ou aparência. Isto é ciência e arte combinadas! 
Vamos colocar aqueles óculos especiais de que falamos anteriormente e dar uma olhada ao 
redor. A primeira coisa que você provavelmente vê é a tela do computador, que é retangular. 
Quando os fabricantes relatam o tamanho de telas de computadores e televisores, eles relatam 
a medição das diagonais. 

Agora olhe para as janelas e portas da sala em que você está. Mais quadriláteros! Vamos dar 
um passeio até a cozinha. A geometria foi completamente organizada em cerca de 300 aC, 
quando o matemático grego Euclides reuniu o que era conhecido na época; adicionou seu tra-
balho original e organizou 465 proposições em 13 livros, chamados Elementos. 

A geometria foi reconhecida como não apenas para matemáticos. Qualquer um pode se be-
neficiar do aprendizado básico de geometria, que é seguir as linhas de raciocínio.  A geometria 
é uma das ciências mais antigas e se preocupa com questões de forma, tamanho e posição 
relativa das figuras e com propriedades do espaço.  A geometria é considerada um importante 
campo de estudo devido às suas aplicações na vida cotidiana. 

A geometria é dividida principalmente em duas; Geometria plana - trata-se de todos os tipos de 
formas bidimensionais, como linhas, círculos e triângulos. Geometria sólida - trata-se de todos os 
tipos de formas tridimensionais, como polígonos, prismas, pirâmides, esfera e cilindro. 

O papel da geometria na vida cotidiana é a base da matemática física. Uma sala, um carro, 
uma bola, qualquer coisa com coisas físicas é formada geometricamente.  Exemplo: arquitetura 
de uma coisa, projeto, engenharia, construção etc. A geometria é particularmente útil em projetos 
de construção ou melhoria de residências. 

Se você precisar encontrar a área do piso de uma casa, precisará usar a geometria. Se você 
deseja substituir uma peça de mobiliário, é necessário calcular a quantidade de tecido que de-
seja, calculando a área de superfície da mobília. Imagine que você recebeu um par especial de 
óculos para usar. Quando você os coloca, eles apontam o tipo de forma e as dimensões em que 
você se concentra. 

Por exemplo, finja que você está no seu sofá em frente à televisão e coloca os óculos. Você 
aponta seu foco para a televisão e, na tela dos seus óculos, aparece um contorno da televisão e 
vê a palavra “retângulo” junto com as dimensões de comprimento e largura da televisão.

Esses óculos podem indicar como a geometria é aplicada em qualquer lugar. Vejamos algu-
mas aplicações da geometria na arte, na ciência e na vida cotidiana. Arte é uma palavra difícil 
de definir porque significa coisas diferentes para muitas pessoas. A arte pode ser visual, auditiva, 
movimento ou outra coisa. Uma coisa que todos podem dizer é verdade é que a geometria pode 
ser vista em todas as formas de arte. Vejamos alguns exemplos disso. O estudo da geometria 
começa com pontos únicos e ramifica-se em linhas e depois em objetos tridimensionais. Se você 
já viu uma pintura ou imagem do céu noturno, viu estrelas, que são pontos únicos. 
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O arranjo das estrelas entre si permitiu que os gregos antigos conhecessem algumas estrelas 
com linhas para formar formas básicas, que são constelações. Os antigos egípcios decoravam 
o platô de Gizé com enormes pirâmides feitas de blocos de pedra. O antigo povo maia, no que 
atualmente é o México e a América Central, criava mais um estilo cúbico de pirâmide. Um artista 
moderno projetou uma pirâmide feita parcialmente de vidro, marcando a localização do famoso 
museu de arte do Louvre, em Paris, França.

Os antigos egípcios também fizeram obeliscos como marcadores comemorativos para pesso-
as que mereciam reconhecimento, eventos especiais ou simplesmente para honrar seus deuses. 
Um obelisco é um prisma retangular afilado em direção ao topo é coberto por uma pirâmide.

Digamos que um artista desenhou ou pintou a cena de uma estrada que leva à distância. Os 
artistas conhecem a perspectiva e, quando desenham uma estrada ou caminho aparentemente 
indo para a distância, desenham duas linhas que começam relativamente distantes e fazem com 
que pareçam convergir à distância. Quando você aprendeu sobre esferas em geometria, estava 
pensando que estava sentado em uma esfera gigante chamada Terra? A mesma equação usa-
da para calcular o volume ou área de superfície de uma pequena esfera plástica é usada para 
determinar o volume e a área de superfície de planetas luas e estrelas.

Ao lidar com eletricidade e magnetismo na física, formas imaginárias são geradas em torno 
de objetos carregados chamados superfícies gaussianas. O uso de formas geométricas torna a 
matemática muito mais gerenciável ao determinar o fluxo elétrico ou magnético, que é a quanti-
dade de campo elétrico ou magnético que penetra em uma área. Em química, formas esféricas 
descrevem certos orbitais onde os elétrons podem ser localizados na nuvem de elétrons. As mo-
léculas covalentes têm formas específicas baseadas no arranjo de elétrons nos elementos que 
as compõem. Como átomos e moléculas compõem tudo o que existe fisicamente, 
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RESUMO: Ao estudar sobre deficiência intelectual percebe-se uma certa estigmatização nos por-
tadores, impondo-lhes renúncias e sacrifícios na ordem social vigente. Essas privações levam aos 
sujeitos condições de sobrevivência impostas por outros em relações desiguais. As atitudes de pre-
conceito desenvolvem-se no processo de socialização e este se dá em primeira instância na própria 
família, seguindo na escolarização. Nas escolas, os sujeitos então passam a perceber seus direitos 
básicos negados ao sofrerem constantes discriminações. O sujeito portador de alguma deficiência, 
quer seja intelectual ou física, sofre pressão psicológica para aceitar ou se vincular aos valores que 
contradizem os próprios interesses, por um bem comum na sociedade. Assim, este artigo abordará 
questões sobre a discriminação e preconceito arraigados na sociedade, que culminam na escola.

Palavras-chaves: Preconceito; Deficiência Intelectual; Discriminação.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, PRECONCEITO 
E DISCRIMINAÇÃO
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INTRODUÇÃO

O preconceito nasce e se desenvolve no processo de socialização, ora todos os seres huma-
nos necessitam socializar, mas uns acabam exercendo certa atitude hostil à outros sujeitos 
frente à desinformação: “Como tanto o processo de se tornar indivíduo, que envolve a so-

cialização, quanto o do desenvolvimento da cultura têm se dado em função da adaptação à luta pela 
sobrevivência, o preconceito surge como resposta aos conflitos presentes nessa luta” (CROCHIK, 
1996, p.11). 

Em uma globalização permanente, o medo prevalece, mesmo que inconscientemente, acionando 
mecanismos de defesa frente a algo que se considere uma ameaça. As formas de organização 
social assim, seguem negando as diferenças, transformando a cultura em veículo de alienação e 
domesticação, bloqueando o pensamento crítico. Diante do novo, o ser humano tem a tendência de 
criar estereótipos e padrões dentro de uma hierarquia de juízos e valores na sociedade. Assim quem 
foge a “regra” sofre muito. Este artigo discutirá sobre a dualidade entre pessoas produtivas e as não 
produtivas.

O estereótipo traz pronto o conteúdo vazio que a sociedade quer impor, assim bloqueia o pensa-
mento crítico e a realidade, Crochik (1997, p. 19): “A obrigatoriedade da certeza traz a necessidade 
de respostas rápidas, colocadas em esquemas anteriores, que se repetem independentemente das 
tarefas às quais se destina, gerando uma estereotipia nas ações e procedimentos”.

Então, a indústria cultural impõe a humanidade fórmulas que se repetem incessantemente na pro-
dução desde produtos até pensamentos e ideias. Segundo Adorno (1995, p.144): “na indústria, o 
indivíduo é ilusório não apenas por causa da padronização do modo de produção. Ele só é tolerado 
na medida em que sua identidade incondicional com o universo está fora de “questão”. Este sujeito 
consumidor dessa produção, fica na mesmice e por consequência é induzido a reações coletivas, 
massificadas e preconceituosa, aquilo que não se ajusta, não é “normal”.

Esta sociedade fechada impede que os sujeitos revejam suas posições intolerantes, revendo as 
opiniões preestabelecidas. Assim o contato com o “diferente” ou até mesmo o interesse por algo fora 
do padrão cria um medo de afastamento ou humilhação por analogia. Então o preconceito além de 
afastar o diferente, impõe culpabilidade por ser assim. As relações de trabalho e produção da socie-
dade fabricam sentimentos de pertencimento á uma ordem estabelecida e quem foge á essa ordem 
deve ser discriminada, a massa julga o sujeito e acaba gerando violência contra tal. 

Segundo os autores: “Para que se sintam alguém, essas pessoas têm necessidade de se identifi-
car com a ordem estabelecida e essa identificação faz-se com tanto mais agrado quanto mais infle-
xível e poderosa for essa ordem. E dessa forma as particularidades são destroçadas em função da 
totalidade” (HORKHEIMER E ADORNO, 1973, p. 179).

Aqui se faz uma pausa para lembrar o preconceito, a violência e a discriminação feita contra ciga-
nos, judeus, negros, mulheres, gays, doentes mentais e portadores de qualquer “anomalia”. Anos 
e anos de perseguição, ameaças e privações perpetuadas por “cidadãos de bem”. Haja vista, o 
momento social e político em que o Brasil está inserido.  A sociedade predominante tenta ne-
gar a existência do diferente, alegando que é preciso adaptação. Se alguém resiste, acaba margina-
lizado pela opinião alheia. ADORNO (1985, p. 188). afirma que: “A pressão geral dominante, sobre 
tudo que é particular, os homens individualmente e as instituições singulares, tem uma tendência a 
destroçar o particular e o individual, juntamente com o seu potencial de resistência”.

Assim, observam-se os alunos com deficiência intelectual nas escolas, que acabam sofrendo um 
processo de “adaptação” para se tornar um aluno “normal”, ora ele nunca será um aluno dito normal, 
pois tem suas especificidades que deveriam ser atendidas. De tanto falhar neste processo, o aluno 
ou acaba saindo da escola ou passa por ela sem desenvolver nenhuma potencialidade, tornando-se 
cada vez mais incapaz de se introduzir nesta sociedade de produção (MONTOAN, 1987).

Este artigo abordará sobre a consciência coletiva de negação do diferente sobre o pretexto da pro-
dução e do capital. Com bibliografia extensa, observa-se uma negação do direito de igualdade em 
pessoas com necessidades especiais ou com deficiências. Ainda se faz necessário, na sociedade 
atual brasileira, mudança de pensamentos, atitudes e leis que assegurem que o diferente seja tratado 
como igual, pelo menos em se tratando de direitos.
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PRECONCEITO E DEFICIÊNCIA

Segundo estudo bibliográfico, a negação 
social está intrinsecamente ligada á deficiência, 
pois as diferenças são ressaltadas como falhas, 
carências ou impossibilidades de se tornar “mais”. 

 
Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante 

muito tempo as pessoas portadoras de 
deficiência estiveram em situação de 
manifesta sujeição, 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” (ANDRADE, 2000, p. 55).

 
A estética hegemônica prima por corpo e 

mente saudáveis que gerem lucro sem muito 
gasto.  Assim produzindo pessoas eficientes 
para o mercado de trabalho que por sua 
vez gerem lucro para uma minoria elitista. 
O “fraco” lembra à consciência coletiva da 
fragilidade, assim crianças e idosos por sua 
vez também demandam preconceitos por essa 
massa “ativa”. Ninguém gosta de lembrar das 
fragilidades que tem. Então esta sociedade 
impõe distância e rótulos aos diferentes e 
nestes rótulos as pessoas passam também 
a se esconder, pois assim são “aceitos”. 

 
Outro adendo que se fará aqui é sobre a 

atual pandemia do Corona Vírus, na qual os 
mais fragilizados, idosos ou pessoas com 
doenças preexistentes, estão no meio de um 
discurso perverso e desumano: “Se morrerem 
serão uma parcela pequena da população”. 
Discurso este de empresários e políticos que 
a todo momento tentam fazer a massa sair 
da quarentena para continuar a produção 
não importando o custo. E neste ambiente de 
discriminação furiosa estes ideais encontram 
solo fértil na cabeça de trabalhadores que 
se sentem ameaçados e indefesos e sem 
perspectivas de conhecimento efetivo.

 

Esse rótulo tem uma dupla função: ao mesmo 
tempo que serve de ingresso numerado, 
indicando qual o lugar onde ele tem direito de 
sentar no “Teatro da Vida”, determina também 
o script que o indivíduo terá que representar 
enquanto ator nesse teatro!... Assim, não só ele 
passa a agir segundo os padrões esperados 
pelo papel (os únicos que lhe foram ensinados), 
como os outros atores também contracenam com 
ele enquanto pessoa estigmatizada reforçando 
ainda mais esse papel (GLAT, 1991, p. 9).

 
Neste ambiente todos se adaptam nos 

papéis, distanciando-se cada vez mais. A 
autora Vash (1988) utiliza três características 
para descrever a desvalorização das pessoas 
que apresentam algum tipo de deficiência: 
a consideração do preconceito como 
biologicamente determinado, o questionamento 
psicossocial no qual o diferente é menos 
tolerado e a denominação político-econômico 
que define que essas pessoas só serão 
mais e mais custos a família e ao governo. 

A história da construção dos direitos humanos das 
pessoas com deficiência compreende quatro fases: 
a) uma fase de intolerância em relação às pessoas 
com deficiência, em que a deficiência simbolizava 
impureza, pecado, ou mesmo, castigo divino; b) uma 
fase marcada pela invisibilidade das pessoas com 
deficiência; c) uma terceira fase orientada por uma 
ótica assistencialista, pautada na perspectiva médica 
e biológica de que a deficiência era uma “doença 
a ser curada”, sendo o foco centrado no indivíduo 
“portador da enfermidade”; e) finalmente uma quarta 
fase orientada pelo paradigma dos direitos humanos, 
em que emergem os direitos à inclusão social, com 
ênfase na relação da pessoa com deficiência e do 
meio em que ela se insere, bem como na necessidade 
de eliminar obstáculos e barreiras superáveis, sejam 
elas culturais, físicas ou sociais, que impeçam o pleno 
exercício de direitos humanos (PIOVESAN, 2013, p.296).

Até pouco tempo as pessoas com algum 
tipo de deficiência não apareciam na mídia, 
elas não tinham representatividade. Esse 
vácuo acontecia e ainda acontece por causa 
dos modelos estéticos que a indústria quer.

 
Mesmo hoje em dia, quando aparece alguma pessoa 

com deficiência na TV o enfoque é na impotência 
ou vitimização dessas pessoas, revigorando a 
discriminação. A publicação Mídia e deficiência, 
coordenada pela Agência de Notícias dos Direitos da 
Infância (ANDI) e Fundação Banco do Brasil, assinala: 
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Mesmo quando existe interesse e desejo de 
realizar uma boa cobertura, os jornalistas se 
deparam com a desinformação sobre aspectos 
educacionais, jurídicos, técnicos, médicos, 
éticos e políticos [...] Não há preocupação em 
divulgar serviços relacionados à melhora da 
qualidade de vida de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos com deficiência. Mais de 
60% das matérias analisadas só ouviram uma 
fonte. Na maioria delas tampouco há clareza 
sobre os direitos desses cidadãos. E quase 
sempre a entrada da questão na pauta dos 
meios depende de eventos organizados por 
entidades interessadas na causa da agenda 
de órgãos oficiais (VIVARTA, 2002, p. 35).

 
Como se isso não bastasse, a mídia não 

pressiona os órgãos públicos por novas 
políticas que atendam o interesse desta 
parcela da população. Estas pessoas muitas 
vezes, são impedidas de se constituírem como 
sujeitos, por causa de suas condições. Assim 
estas pessoas vivem de assistencialismo 
ou caridade feita por pessoas boas que 
julgam os deficientes bons, puros e carentes.

Assim ocorre nas escolas no Brasil, depois 
que houve a implementação de leis que 
visam a inclusão, na qual o aluno deficiente 
é inserido em classes regulares, observou-
se que é exatamente na sala de aula que o 
preconceito e a discriminação explodem. Não 
se defende aqui a segregação das pessoas 
com deficiência, realmente há extensa literatura 
relatando sobre o apelo da convivência com 
pessoas “normais”, mas pauta-se que é na 
escola que o convívio social é marcado por 
conflitos. Este aluno “especial” é inserido 
em salas de aulas que não atendem suas 
especificidades, quer arquitetonicamente 
ou por experiências enriquecedoras. 

 
Muitas vezes este indivíduo vai à escola 

todos os dias e vê seus colegas participando 
de aulas de educação física ou artes 
enquanto ele fica amarrado à cadeira de 
rodas, sem mexer nem as mãos. De acordo 
com a Declaração de Salamanca, 1994:

 
Aqueles com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-
los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz 
de satisfazer a tais necessidades. Escolas regulares que 
possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias 
criando-se comunidades acolhedoras, construindo 
uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos (Brasil; Ministério da Educação 2013).

BREVE HISTÓRICO SOBRE OS 
DEFICIENTES

Após estudos bibliográficos constatou-
se que nas sociedades de antigamente, os 
ditos deficientes não tinham valor algum, 
não conseguiam servir e nem promover a 
própria subsistência. Dentro dos valores das 
sociedades daquela época, a própria família 
os matava ou abandonava. Há registros de 
tribos nômades que largavam seus idosos, 
crianças e pessoas doentes à própria sorte, 
pois estes não conseguiam acompanhar as 
longas caminhadas. Assim, eram deixados 
para serem comidos por animais selvagens ou 
morriam por inanição e muitos pensadores da 
época legitimavam estas práticas em nome do 
equilíbrio e da organização política. Muitas vezes, 
as pessoas deficientes eram consideradas 
inúteis e possuídas por espíritos do mal.

 

Apesar das dificuldades, hoje intransponíveis, 
que impedem a realização de um diagnóstico 
profundo do problema, podemos apontar 
alguns aspectos da sua realidade, tais como: 
inexistência de sistema nacional que promova a 
prevenção de deficiências; atendimento apenas 
de pequena, reduzida, parcela da população 
portadora de deficiência quanto à educação, 
saúde, previdência, assistência social e 
trabalho; concentração dos poucos recursos 
e mecanismo de atendimento nos principais 
centros urbanos; ausência de integração 
profissional e social da pessoa portadora de 
deficiência; carência de profissionais habilitados, 
em número bastante, para o atendimento 
dessas pessoas; falta de integração entre as 
várias ações governamentais que tratam da 
situação-problema em tela (BRASIL,1986).
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Segundo Silva (1986), estudos antropológicos 
apontam que desde a pré-história pessoas 
com algum tipo de malformação congênita ou 
adquirida são retratadas em pinturas e cerâmicas, 
o que permite dizer que o tema da deficiência 
fazia parte da vida diária daquelas comunidades. 
Segundo o autor, havia dois tipos de atitudes 
adotadas frente a pessoas idosas, doentes ou 
com alguma deficiência: ou elas eram toleradas na 
comunidade, recebiam apoio e eram “assimiladas” 
pelo grupo ou eram desprezadas e eliminadas 
de diferentes maneiras (WALBER; SILVA, 2006).

A eliminação também era prática corrente entre os 
gregos. A valorização do corpo levava ao sacrifício 
pessoas com alguma deficiência física que, por 
serem destituídas do estatuto de pessoas eram 
lançadas de penhascos (WALBER; SILVA, 2006).

 
Foram muitos anos de sofrimento para estas 

pessoas, sofriam maus-tratos, mutilações, 
rejeição e abandono, as sociedades desta época 
aceitavam tudo em nome de um “bem” maior. 
Foi só a partir do século XX que a aceitação 
dos deficientes em sociedade se deu, para tirá-
los das instituições de “cuidados” onde eram 
internados para desaparecerem e perderem a 
visibilidade na sociedade. Nestas instituições 
aconteciam muitas coisas degradantes, desde 
estupros, eletrochoques, maus cuidados e etc. O 
processo pela luta dos direitos desta parcela da 
sociedade foi dura e lenta, porém durante a maior 
parte da história da humanidade o deficiente foi 
vítima de segregação, pois a sociedade em um 
todo dá ênfase em suas incapacidades. Ainda 
hoje estes são vítimas de discriminação. Para 
Mendes (2001), na literatura sobre deficiência, 
percebe-se quatro fases de muitas mudanças: a 
fase da negligência, a da institucionalização, a da 
educação segregada e a atual, a fase da educação 
integrada ou inclusiva. Em todas estas fases ainda 
se percebe muito preconceito. A lógica da inclusão 
na visão de Carvalho-Freitas (2009, p. 135):

 
[...] tem como premissa substituir a busca por um homem 

ideal e padronizado pela adequação das condições e 
práticas de trabalho, de forma a acolher as diferenças. 
Ainda que a inclusão dessas pessoas mantenha as 
contradições próprias às relações de trabalho capitalistas, 
transformando as diferenças em mercadoria e em diferencial 
competitivo para as organizações, ela abre possibilidades 
para um ordenamento social menos discriminatório. 

DIFERENÇA E TOLERÂNCIA

Ao elaborar este artigo no intuito de entender 
melhor da bibliografia lida, percebeu-se a 
necessidade de saber o conceito de diferença 
e tolerância. Para Mendes (2001) este conceito 
implica em tolerar, em vez de aceitar e se 
manifestar em relação ao diferente. Estes 
indivíduos são tolerados na medida que se 
integram. A tolerância ilude com a pretensa 
igualdade. Segundo o dicionário Houaiss:

diferença: substantivo feminino - qualidade do 
que é diferente; O que distingue uma coisa de 
outra. Falta de igualdade ou de semelhança.

igualdade: substantivo feminino - fato de não 
apresentar diferença quantitativa. Fato de não se 
apresentar diferença de qualidade ou valor, ou 
de, numa comparação, mostrarem-se as mesmas 
proporções, dimensões, naturezas, aparências, 
intensidades; uniformidade; paridade; estabilidade.

tolerância: substantivo feminino - ato ou efeito de 
tolerar; indulgência, condescendência. qualidade 
ou condição de tolerante (HOUAISS, 2009).

Há muitos estudiosos que associam a estrutura 
social e política com o princípio da tolerância e 
asseguram que boas condições sociais garantem 
o princípio de igualdade pela distribuição da 
renda. Assim, igualdade e diferença são dois 
conceitos que se complementam. Mas na 
democracia liberal, a igualdade não funciona, 
pois a desigualdade real no que se refere 
a apropriação dos bens, posicionamento 
no trabalho e na cultura excluem.  

...a) a falta de estrutura, movimentação social 
e governamental que permitam a capacitação e 
qualificação profissional das pessoas portadoras 
de deficiência; b) a visão paternalista ou meramente 
assistencial que se criou em torno dessas pessoas; c) o 
estigma da deficiência como sinal de incapacidade ou 
inabilidade para o trabalho; d) a recusa da sociedade 
e das empresas adaptar suas condições físicas de 
modo que propicie a locomoção dessas pessoas; e) 
ausência dessas associações ou entidades de classes 
com força para a defesa de seus direitos; f) o alto grau 
de dispersão que possui as pessoas desta categoria; 
g) a diversificação da natureza das deficiências 
(visual, motora, sensorial, psicológica, auditiva, etc.) 
e complexidade dos estudos e das adaptações para 
todas elas no meio ambiente do trabalho; h) emprego 
maciço dessas pessoas na economia informal ou 
em subempregos, etc. ANDRADE (2000, p.55).
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Para Engels (2003), as diferenças tornam-
se desigualdades e produzem o preconceito, 
estereótipos e estigmatização. Então, por 
princípio da produção e capital, os deficientes 
intelectuais nunca serão aceitos como iguais 
na sociedade brasileira atual. Mesmo com 
leis de inclusão, o preconceito está muito 
arraigado na consciência coletiva do povo.

 
Assim também acontece na escola, 

historicamente ela se constituiu por visão da 
educação que delimita a escolarização como 
privilégio para determinado grupo, excluindo 
aos demais, legitimada por políticas e práticas 
educacionais que reproduzem a ordem social. 

Viviane Mosé corrobora que: 

[...] a escola atual é herdeira direta da sociedade 
industrial. [...] a escola de massa perdeu o caráter 
formativo das escolas das elites, dedicando-se a 
uma formação instrumental, supostamente voltada 

para as necessidades do mercado de trabalho. 
 
O saber é apresentado de modo 

compartimentado, fatiado, segmentado 
como se o saber geográfico, literário, 
matemático não fizesse parte de um mesmo 
saber humano. “Os conteúdos ficam tão 
fragmentados que levam os alunos a acreditar 
que estudam para os professores, para os 
pais, e não para si mesmos, para suas vidas”. 

 

Porém o grupo de alunos com deficiências 
ainda não era atendido. A partir daí para terem os 
direitos garantidos, várias leis foram implantadas 
para tentar atender á estas pessoas. Mesmo 
com estas leis há muito ainda a ser feito, como 
repensar sobre o despreparo dos profissionais 
da educação, a falta de políticas públicas que de 
fato promovam os interesses destas pessoas e 
a estrutura social e cultural para que a igualdade 
seja alcançada. Segundo Mantoan (2003), a 
inserção de alunos com déficits de toda ordem, 
permanentes ou temporários, mais graves ou 
menos severos no ensino regular nada mais é 
do que garantir o direito de todos à educação. 

Carneiro (2013), ao se referir a igualdade de 
condições para acesso e permanência na escola, 
vai além das afirmações do direito, afirmando que: 

 
o critério da inclusão, como consagração do princípio 

da igualdade, pressupõe uma escola comum, espaço 
aberto para a introdução de todos os alunos no mundo 
social, cultural e cientifico. Se o mundo é de todos, a escola 
não pode ser para alguns (CARNEIRO, 2013, p. 50). 

 
Carvalho (2012) diz que: 
o trabalho na diversidade começa pelo reconhecimento 

das diferenças e na paridade de direitos que, na escola, 
traduzem-se como aprendizagem e participação e 
não apenas como presença física nesta ou naquela 
modalidade de atendimento educacional especial (p. 
23). 

Num país como o Brasil, a escola regular é, para 
muitos, o único lugar de acesso aos  conheci-
mentos  mínimos  necessários  para  viver  nes-
ta  sociedade,  querendo  ou  não,  globalizada. 
Para a maioria dos alunos, pobres por perten-
cerem a um país que por muitos anos sofreu a 
marginalização, primeiro por parte dos conquis-
tadores e depois por parte do capital , a esco-
la é a única chance que têm para conseguir as 
condições básicas para se desenvolverem e se 
tornarem cidadãos, para ganharem uma identi-
dade sociocultural e uma vida digna, livre e feliz 
(MANTOAN, 2003, p. 53).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo considerou a prática do preconceito e discriminação como algo intrínseco à socie-
dade liberal que tem como preceito o capital acima de todos. Analisando o histórico dos bens 
de produção, observa-se que a sociedade brasileira ainda sofre deste mal, e quem mais sofre é 
a grande massa. Dentro dela está uma das camadas populacionais mais afetadas, os portadores 
de alguma deficiência, principalmente os deficientes intelectuais. Mas, neste cenário tenebroso, 
ainda há esperança quando as pessoas discutem sobre as diferenças e igualdades de direitos, 
quando grupos se unem para pedir que o outro seja visto e ouvido. Assim, a escola também 
pode ser espaço de debate e produção de pensamento crítico quanto á questão de promover 
inclusão. As vezes só o fato de se conversar sobre o tema, a representatividade já vale a pena. 
Haja vista uma menina negra com cabelo crespo se sentir representada por uma mulher pareci-
da com ela no jornal em horário nobre. Ouvir uma ativista pelo meio ambiente que também apre-
senta uma síndrome igual a de um garoto. Assim, a identidade de cada um vai se tornando mais 
forte, pois acha em uma boneca mundialmente conhecida também sentada em uma cadeira de 
rodas, força para se reconhecer dentro de uma sociedade excludente.
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RESUMO: O Presente artigo versa sobre a criança pequena como protagonista. Valorizar as 
produções infantis, bem como a participação deles nas diversas atividades da vida diária, é 
fundamental para uma postura respeitosa frente à infância. Ao pensar as meninas e meninos 
que frequentam os espaços de educação infantil, devemos considerar currículos que nasçam 
a partir da escuta. O artigo trata sobre a importância de um currículo que considere a realida-
de das crianças, que seja aberto e em movimento. Por fim traz a ideia de sujeito de direitos, 
bem como a necessidade de valorizar cada história, vivência e realidade de cada criança.

Palavras-chaves: Protagonismo; Currículo; Educação Infantil; Infância; Brincadeiras.

O CONCEITO DE INFÂNCIA COMO 
CONSTRUÇÃO SOCIAL, PROTAGONISMO E 
BRINCADEIRAS INFANTIS

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Ao considerar a dimensão cultural da infância, analisando-as como atores so-
ciais, sujeitos históricos capazes de produzir cultura, concebemos a criança pe-
quena como alguém que participa ativamente da sociedade em que vive des-

de seus primeiros momentos de vida, seja alterando a organização familiar, que antes 
da chegada do bebê tinha outros hábitos, ou ainda aprendendo formas peculiares de brin-
car quando é mais velha, ensinando seus pais conceitos aprendidos na escola, como não 
parar na vaga de estacionamento destinado para gestantes dentre outros.    

     
As crianças enquanto atores sociais produzem sua cultura no cotidiano escolar, familiar, 

nas praças e parques brincando com os pares. Ora em espaços formais outrora em não for-
mais, as crianças têm condições de protagonizar e nos ensinar de acordo com as experi-
ências significativas que elas têm. É evidente que a participação dos adultos é necessária 
para a realização de atividades mais complexas e a interlocução entre adultos e crianças 
contribui para uma aprendizagem mútua, desde que os adultos envolvidos considerem a 
possibilidade latente que tem as crianças de ser protagonistas e sujeitos de suas histórias.
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PROTAGONISMO INFANTIL

Ao analisar os contextos educacionais e 
curriculares em espaços de Educação Infantil, 
além de analisar a infância, suas facetas e 
características,  Tonucci (1998) desenvolveu 
muitas charges que contribuem para uma análise 
da participação das crianças, além do olhar que 
o adulto tem dela e suas interpretações a partir 
de uma análise adultocêntrica, que considera 
um padrão de realização de atividades  a partir 
da ótica do adulto, como sendo o correto, ou 
única forma de realização.  O autor analisa o 
momento da alimentação, das trocas de fraldas, 
das atividades, da realização do currículo, da 
escolha do currículo, em suma ele aponta 
diversas necessidades das crianças, e nos 
convida a olhar “Com olhos de criança”, título 
da obra. 

Dentre os autores que nos convida a refletir 
sobre a capacidade construtora das crianças 
pequenas, Tonucci (1998) nos revela que 
desde a primeira infância, as crianças são 
sujeitos que podem escolher, opinar, construir, 
querer e devem ser ouvidos e ter suas opiniões 
respeitadas na construção da sociedade em 
que vive.

A criança que outrora fora considerada adulto 
em miniatura, suprimento para o mercado de 
trabalho, é considerada hoje co- construtora 
de conhecimento, identidade e cultura. Nessa 
perspectiva Malaguzzi (1993) contribui:

Nossa imagem das crianças não as considera 
mais como isoladas e egocêntricas, não as 
vê apenas engajadas em ação com objetos, 
não enfatiza apenas os aspectos cognitivos, 
não deprecia sentimentos ou que não seja 
lógico e não considera de maneira ambígua o 
papel do domínio afetivo. Em vez disso, nossa 
imagem de criança é como rica em potencial, 
forte, poderosa, competente e mais que tudo, 
conectada aos adultos e às outras crianças 
(MALAGUZZI, 1993, p. 10).

Dahlberg, Moss e Pence, (2003), ao pensar 
infância e a trajetória histórica desde o sujeito 
pequeno considerado vir- a -ser até a atualidade 
como aponta Malaguzzi (1993), asseveram 
que se trata de uma construção social, que 
se modifica ao longo dos anos e pode ser 
igualmente alterada de acordo com a realidade 
socioeconômica, localização de moradia, 
organização familiar.  Pode-se concluir então, 
que há diversas formas de viver a infância o 
que permite dizer, que o conceito não é único, 
mas carrega múltiplos significados de acordo 
com a realidade vivida pela criança em seu 
contexto cultural, familiar, social, econômico. 
Contribuindo com a caracterização da infância 
Dahlberg, Moss e Pence ( 2003) afirmam:

(...) a infância como construção social, é sempre 
contextualizada em relação ao tempo, local, a cultura, 
variando segundo a classe, o gênero e outras condições 
socioeconômicas, por isso não há uma infância natural 
ou universal, e nem uma criança natural ou universal, 
mas muitas infâncias e crianças; as crianças tem uma 
voz própria e devem ser ouvidas de modo a serem 
consideradas com seriedade, envolvendo-as no diálogo 
e na tomada de decisões democráticos, e para se 
entender a infância; as crianças contribuem para os 
recursos e para a produção sociais, não sendo ela 
simplesmente um curso e uma carga (...),  (DAHLBERG, 

MOSS E PENCE, 2003, p. 71).

 
A criança pequena é então co-construtora 

desde o início da vida, do conhecimento, da 
cultura, da sua própria identidade. Em vez de 
um objeto a ser manipulado pelo adulto na 
cultura é protagonista.

 
Se de uma parte Adorno (2011) é bastante 

incisivo quando indica a necessidade de uma 
educação reflexiva desde a primeira infância, 
para a não repetição de atos bárbaros, sendo a 
infância, momento importante para construção 
de identidade e experiências significativas, de 
outra Malaguzzi (1993)  apresenta a criança 
como um ser rico, que produz ricamente e 
ensina seus pares e professores nos processos 
de ensino-aprendizagem, não sendo assim 
receptores, mas produtores ativos que devem 
ser valorizados e ouvidos. 
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Pode-se concluir que na primeira infância 
as crianças têm capacidade de refletir acerca 
do que lhe causa interesse, se expressar para 
expressar ideias e comunicar com seus pares. A 
charge a seguir, de Tonucci evidencia situações 
nas quais crianças não são respeitadas em seu 
direito de expressar, como segue:

CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O silenciamento dos pequenos e pequenas, 
pode ser visto na sociedade, em contraponto 
ao tratamento respeitoso que considera e 
respeita suas peculiaridades. 

  
Ao pensar no termo infância, na trajetória 

que este percorre, bem como no rompimento 
com ideias de infância dócil e dependente 
dos adultos, além de completamente 
desapropriadas de possibilidade de construir 
cultura, Muller (2006) reflete:

 
O mito da infância inocente vem se 

rompendo. Isso é evidenciado quando as 
crianças demonstram conhecimentos mais 
elaborados do que os dos próprios adultos, 
no que se refere às informações veiculadas 
nos programas televisivos e até no tipo de 
vocabulário empregado em certas situações. 

 
Se a criança que outrora vivia apartada 

da cultura popular e por isso não acessava 
informações importantes para construção de 
repertório, agora é convidada a participar de 
diversos momentos. Adultos e crianças cantam, 
dançam, partilham gostos musicais e interferem 
um no gosto do outro. Quando nos referimos 
ao objeto de estudo dessa pesquisa, os canais 
de Youtube de autoria de meninas negras, 
podemos compreender que na atualidade, a 
participação infantil é ampla e que as crianças 
estão conectadas e fazem uso como os 
adultos, da Internet. Entende-se, portanto, que 
a inserção delas, ocorre e essas são criativas, 
participativas e inventam modos peculiares de 
criar a partir das relações estabelecidas com 
os adultos e outras crianças.

A perspectiva adultocêntrica que considera 
as crianças como seres dóceis, frágeis, 
incapazes, certamente foi uma tendência 
amplamente veiculadas, se recorrermos à 
história da construção do conceito de infância, 
características que não cabem para esse 
estudo, que pressupõe a criança forte e rica 
apresentada por Malaguzzi ( 1993).

Desde as relações estabelecidas com crianças 
da família, bem como na experiência enquanto 
professora de Educação Infantil e Fundamental 
I, percebeu-se que desde a primeira infância, 
meninas e meninos tem acesso a internet e 
para além do acesso, protagonizam neste meio 
de comunicação. Como apontado e estudado 
por autores como Malaguzzi (1993), entende-
se que o conceito de infância altera de acordo 
com o contexto social, econômico, cultural de 
onde se insere a criança. O ponto crucial a 
ser considerado é o fato de que na atualidade 
as crianças são vistas como protagonistas e 
construtores de histórias.

      
Ao conceber a criança pequena como 

sujeito de direito e valorizar suas produções, 
entendemos que as ações dos adultos, seja 
ele professor, familiar, genitores entre outros 
que costumam responsabilizar-se pelos 
cuidados e educação, devem considerar a 
capacidade criadora e inventiva dos pequenos 
e pequenas.  Durante pesquisa realizada em 
um espaço de educação infantil com crianças 
pequenas, Muller (2006) observou a seguinte 
cena:  

Enquanto aguardavam os demais colegas, 
que faziam a “higienização”, os meninos 
do grupo onde eu estava brincavam com 
bonecos em miniatura, trazidos das suas 
casas. A professora já havia alertado que, se 
os visse com aqueles brinquedos, iria recolher. 
Brincavam, conversavam e, em cima da mesa, 
simulavam saltos e cambalhotas aéreas com 
seus homenzinhos. Barulhos, gemidos e, por 
acidente, até cuspe em cima da mesa, eram 
artifícios utilizados para simular a caçada aérea 
imaginária. Perguntei a eles se gostavam de 
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brincar na escola. Gilberto responde que “a 
escola é boa, as crianças aprendem a respeitar, 
a ler. Não pode gritar, falar nome”. 

Mateus contínua: “Não pode gritar porque 
senão a professora bota de castigo. A professora 
põe de castigo porque a gente teima e bota a 
gente para fora”. Pergunto para os meninos: 
“O que é castigo?” Cléber responde, enquanto 
o homenzinho dá um salto mortal: “ir para a 
frente do quadro e cheirar parede, xingar, botar 
sentado. Também pode ser expulso.” Jorge 
complementa: “Nesta escola pode ser expulso 
e rodar. É ser posto para fora. O meu primo 
rodou” (Muller, 2006, p. 568). 

É possível verificar na ação das crianças, 
uma resistência em obedecer a ordem inicial, 
o que indica um rompimento com a imposição 
da professora. Os meninos mostram com seus 
corpos, o fato de que o que fora imposto, 
não se relaciona com seus desejos e ao 
invés do silêncio, rompem o que é imposto 
e ressignificam um momento de espera vã e 
chata aos seus olhos. 

Ao pensarmos a participação das crianças 
na sociedade, a mudança de olhar dos adultos 
em relação a elas, seja nos aspectos teóricos 
(produção científica/ acadêmica) e práticos 
(nas relações vivenciadas por adultos e 
crianças nos diversos cotidianos), percebem-
se diferenças grandes no modo de conceber 
criança. 

 
Se por um lado o conceito de criança 

altera com o passar dos tempos, por outro a 
participação da internet na vida das sociedades, 
também foi alterada e na atualidade, percebe-
se o grande uso das tecnologias como 
modo de comunicação, estudo, reflexão 
das pessoas de diversas idades, condições 
sociais, econômicas e culturais. Durante o uso 
cotidiano de redes sociais como Instagram e 
Facebook posso verificar que estes espaços, 
não raramente, são utilizados como forma de 
debater temáticas importantes como política, 
economia, religião, é espaço também de falar 
sobre maquiagem, emagrecimento, partilha de 
vagas de empregos, dentre outros. 

Pode concluir o que já fora afirmado em 
outro momento, que as mídias sociais são 
amplamente utilizadas por diversas pessoas 
e com diversos propósitos. Percebe-se, 
portanto, que concomitante a alteração das 
características da infância da atualidade, é 
possível observar as alterações de modo geral 
relacionados a utilização das novas mídias 
sociais.

CRIANÇAS COMO SUJEITOS DE 
DIREITOS

Durante a primeira infância, a criança se 
expressa para que tenha suas necessidades 
saciadas e comunica-as de acordo com sua 
maturação biológica. O bebê, por exemplo, 
desprovido da capacidade de verbalizar 
palavras, chora diante de alguma necessidade 
ou desagrado. 

As crianças mais velhas, por sua vez, externar 
seus desejos e necessidades emocionalmente. 
A emoção e as sensações as movem a tomar 
suas atitudes, revidar a algo que tenha lhes 
desagradado. Dessa perspectiva, percebe-se 
que as reações ou ações não obedecem a 
padrões pré-estabelecidos, ou seja, as atitudes 
infantis muitas vezes desconsideram padrões 
sociais de comportamento. Nessa perspectiva, 
Wallon destaca:

A emoção origina os impulsos coletivos, a fusão 
das consciências individuais numa só alma comum 
e confusa. É uma espécie de participação onde se 
apagam mais ou menos as delimitações que os 
indivíduos são por vezes tão ciosos de marcar e de 
manter entre si (WALLON, 1979, p. 152).

Ao deparar-se com algo que não lhe 
agrada, por exemplo, um colega com cheiro 
desagradável, a criança espontaneamente 
expressa sua opinião, possivelmente avisando 
seu par ou simplesmente saindo de perto da 
situação que lhe desagrada. Em comparação 
com os adultos, essa não filtra suas atitudes de 
acordo com o que esperam dela, uma vez que 
vive e se relaciona de forma espontânea.
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Ao considerar que a criança está em 
desenvolvimento e que as experiências, 
juntamente com a maturação biológica, 
serão responsáveis pelas mudanças de 
comportamento na direção daqueles parecidos 
com a dos adultos, supõe-se que, com o passar 
dos anos, naturalmente a criança substituirá as 
ações emotivas por aquelas planejadas. Wallon 
(1979) explica o lugar da emoção nas relações 
vividas nos primeiros anos de vida:

A emoção deriva de uma vida psíquica ainda mal 
diferenciada e, ao mesmo tempo, os centros nervosos 
que regulam as suas manifestações tanto viscerais 
como motoras pertencem às regiões subcorticais 
do cérebro, ou seja, a um conjunto funcional muito 
mais antigamente evoluído na espécie do que as 
operações de representação, de decisão que são mais 
exclusivamente imputáveis à parte cortical (WALLON, 
1979, p. 152).

E continuando com a descrição do 
comportamento infantil, prossegue:

Assim começa a criança. Assim não conseguirá 
diferenciar a sua pessoa daquilo que deverá dissociar 
nas impressões como que não lhe pertencentes, senão 
através de toda uma série de exercícios e de jogos que 
adquirem com a precisão crescente ao mesmo tempo 
que provocam nela manifestações de espera ansiosa e 
explosões de surpresa ou de alegria (WALLON, 1979, 
p. 152-3).

A criança é, portanto, o ser que vive explosões 
emotivas e a partir delas age em relação ao 
outro. Em suma, desconsidera o que é pré-
estabelecido como o modo de agir correto e 
exterioriza o que sente. É dessa perspectiva 
que o estudo do comportamento infantil em 
situações de interação com os pares pode 
revelar como as mais variadas formas de 
preconceito são interiorizadas no processo de 
formação da personalidade. 

As contribuições de Wallon (1979) e Adorno 
(2011) também destacam esse ponto, com 
base na psicanálise freudiana, e apontam que 
a primeira infância é de suma importância na 
constituição do caráter.

Dahlberg, Moss e Pence, (2003), ao pensar 
infância e a trajetória histórica desde o sujeito 
pequeno considerado vir- a -ser até a atualidade 
como aponta Malaguzzi (1993), asseveram 
que se trata de uma construção social, que 
se modifica ao longo dos anos e pode ser 
igualmente alterada de acordo com a realidade 
socioeconômica, localização de moradia, 
organização familiar.  Pode-se concluir então, 
que há diversas formas de viver a infância o 
que permite dizer, que o conceito não é único, 
mas carrega múltiplos significados de acordo 
com a realidade vivida pela criança em seu 
contexto cultural, familiar, social, econômico. 
Contribuindo com a caracterização da infância 
Dahlberg, Moss e Pence ( 2003) afirmam:

(...) a infância como construção social, é sempre 
contextualizada em relação ao tempo, local, a cultura, 
variando segundo a classe, o gênero e outras condições 
socioeconômicas, por isso não há uma infância natural 
ou universal, e nem uma criança natural ou universal, 
mas muitas infâncias e crianças; as crianças tem uma 
voz própria e devem ser ouvidas de modo a serem 
consideradas com seriedade, envolvendo-as no diálogo 
e na tomada de decisões democráticos, e para se 
entender a infância; as crianças contribuem para os 
recursos e para a produção sociais, não sendo ela 
simplesmente um curso e uma carga (...)” (DAHLBERG, 
MOSS E PENCE, 2003, p. 71).

A criança pequena é então co-construtora 
desde o início da vida, do conhecimento, da 
cultura, da sua própria identidade. Em vez de 
um objeto a ser manipulado pelo adulto na 
cultura é protagonista. Se de uma parte Adorno 
(2011) é bastante incisivo quando indica a 
necessidade de uma educação reflexiva desde 
a primeira infância, para a não repetição de 
atos bárbaros, sendo a infância, momento 
importante para construção de identidade e 
experiências significativas, de outra Malaguzzi 
(1993)  apresenta a criança como um ser 
rico, que produz ricamente e ensina seus 
pares e professores nos processos de ensino-
aprendizagem, não sendo assim receptores, 
mas produtores ativos que devem ser 
valorizados e ouvidos. Pode-se concluir que na 
primeira infância as crianças têm capacidade 
de refletir acerca do que lhe causa interesse, 
se expressar para expressar ideias e comunicar 
com seus pares.
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Ao pensar no termo infância, na trajetória 
que este percorre, bem como no rompimento 
com ideias de infância dócil e dependente 
dos adultos, além de completamente 
desapropriadas de possibilidade de construir 
cultura, Muller (2006) reflete:

O mito da infância inocente vem se rompendo. 
Isso é evidenciado quando as crianças demonstram 
conhecimentos mais elaborados do que os dos próprios 
adultos, no que se refere às informações veiculadas 
nos programas televisivos e até no tipo de vocabulário 
empregado em certas situações. Steinberg (1997, p. 
124) explica que as “noções tradicionais da infância 
como um tempo de inocência e de dependência dos 
adultos são abaladas pelo acesso infantis à cultura 
popular (MULLER, 2006, p.559).

 
Se a criança que outrora vivia apartada 

da cultura popular e por isso não acessava 
informações importantes para construção 
de repertório, agora é convidada a participar 
de diversos momentos. Adultos e crianças 
cantam, dançam, partilham gostos musicais 
e interferem um no gosto do outro. Quando 
nos referimos ao objeto de estudo dessa 
pesquisa, os canais de Youtube de autoria de 
meninas negras, podemos compreender que 
na atualidade, a participação infantil é ampla e 
que as crianças estão conectadas e fazem uso 
como os adultos, da Internet. 

Entende-se, portanto, que a inserção delas, 
ocorre e essas são criativas, participativas e 
inventam modos peculiares de criar a partir 
das relações estabelecidas com os adultos e 
outras crianças. A perspectiva adultocêntrica 
que considera as crianças como seres dóceis, 
frágeis, incapazes, certamente foi uma tendência 
amplamente veiculadas, se recorrermos à 
história da construção do conceito de infância, 
características que não cabem para esse 
estudo, que pressupõe a criança forte e rica 
apresentada por Malaguzzi (1993).

Desde as relações estabelecidas com crianças 
da família, bem como na experiência enquanto 
professora de Educação Infantil e Fundamental 
I, percebeu-se que desde a primeira infância, 
meninas e meninos tem acesso a internet e 
para além do acesso, protagonizam neste meio 
de comunicação. Como apontado e estudado 
por autores como Malaguzzi (1993), entende-
se que o conceito de infância altera de acordo 
com o contexto social, econômico, cultural de 

onde se insere a criança. O ponto crucial a 
ser considerado é o fato de que na atualidade 
as crianças são vistas como protagonistas e 
construtores de histórias.

           
 Ao conceber a criança pequena como 

sujeito de direito e valorizar suas produções, 
entendemos que as ações dos adultos, seja ele 
professor, familiar, genitores entre outros que 
costumam responsabilizar-se pelos cuidados 
e educação, devem considerar a capacidade 
criadora e inventiva dos pequenos e pequenas. 
Durante pesquisa realizada em um espaço 
de educação infantil com crianças pequenas, 
Muller (2006) observou a seguinte cena: 

Enquanto aguardavam os demais colegas, que faziam 
a “higienização”, os meninos do grupo onde eu estava 
brincavam com bonecos em miniatura, trazidos das 
suas casas. A professora já havia alertado que, se os 
visse com aqueles brinquedos, iria recolher. Brincavam, 
conversavam e, em cima da mesa, simulavam saltos e 
cambalhotas aéreas com seus homenzinhos. Barulhos, 
gemidos e, por acidente, até cuspe em cima da mesa, 
eram artifícios utilizados para simular a caçada aérea 
imaginária. Perguntei a eles se gostavam de brincar 
na escola. Gilberto responde que “a escola é boa, as 
crianças aprendem a respeitar, a ler. Não pode gritar, 
falar nome”. Mateus contínua: “Não pode gritar porque 
senão a professora bota de castigo. A professora põe 
de castigo porque a gente teima e bota a gente para 
fora”. Pergunto para os meninos: “O que é castigo?” 
Cléber responde, enquanto o homenzinho dá um salto 
mortal: “ir para a frente do quadro e cheirar parede, 
xingar, botar sentado. Também pode ser expulso.” Jorge 
complementa: “Nesta escola pode ser expulso e rodar. 
É ser posto para fora. O meu primo rodou” (MULLER, 
2006, p. 568).

É possível verificar na ação das crianças, 
uma resistência em obedecer a ordem inicial, o 
que indica um rompimento com a imposição 
da professora. Os meninos mostram com seus 
corpos, o fato de que o que fora imposto, não se 
relaciona com seus desejos e ao invés do silêncio, 
rompem o que é imposto e ressignificam um 
momento de espera vã e chata aos seus olhos. 

Ao pensarmos a participação das crianças 
na sociedade, a mudança de olhar dos adultos 
em relação a elas, seja nos aspectos teóricos 
(produção científica/ acadêmica) e práticos 
(nas relações vivenciadas por adultos e 
crianças nos diversos cotidianos), percebem-
se diferenças grandes no modo de conceber 
criança. 
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Se por um lado o conceito de criança 
altera com o passar dos tempos, por outro a 
participação da internet na vida das sociedades, 
também foi alterada e na atualidade, percebe-
se o grande uso das tecnologias como modo 
de comunicação, estudo, reflexão das pessoas 
de diversas idades, condições sociais, 
econômicas e culturais.

 
Durante o uso cotidiano de redes sociais 

como Instagram e Facebook posso verificar 
que estes espaços, não raramente, são 
utilizados como forma de debater temáticas 
importantes como política, economia, religião, 
é espaço também de falar sobre maquiagem, 
emagrecimento, partilha de vagas de empregos, 
dentre outros. Pode concluir o que já fora 
afirmado em outro momento, que as mídias 
sociais são amplamente utilizadas por diversas 
pessoas e com diversos propósitos. Percebe-
se, portanto, que concomitante a alteração 
das características da infância da atualidade, é 
possível observar as alterações de modo geral 
relacionados a utilização das novas mídias 
sociais.

 
Corsaro (1997) discute o conceito de 

cultura de pares, onde concebe que a criança 
pequena, na relação com seus colegas, seja 
na escola, em casa, em parques, praças. A 
partir do contato entre elas, se apropriam das 
informações do mundo adulto e criam sua 
cultura peculiar. Sobre a cultura de pares, o 
autor aponta: “Não é algo que as crianças 
carregam ao redor de suas cabeças para 
guiar seus comportamentos. Cultura de pares 
é pública, coletiva e performativa, isto é: um 
conjunto estável de atividades ou rotinas, 
artefatos, valores, e preocupações que crianças 
produzem e compartilham em interação com 
pares” (CORSARO, 1997, P. 95). 

Assim como os adultos, elas se relacionam 
e constroem repertórios a partir das suas 
vivências. É importante salientar, que o 
protagonismo infantil, pode ser observado, 
quando se considera a possibilidade de ação 
genuína da criança pequena.

 
Muller (2006) concebe a criança como sujeito 

de direitos, e percebe sua grande capacidade 
de realização e construção, a partir das 
observações que fez para realização de sua 
pesquisa no ambiente escolar da Educação 
Infantil. Entende que as formas diversas de 

viver a infância, contribui para um conceito 
polissêmico, não sendo possível considerar 
apenas um modo de vivenciar o tempo de vida 
que compreende as idades entre zero e doze 
anos.

      
Com base na experiência acumulada no 

trado com crianças pequenas, bem como o 
que apontam as pesquisas de autores como: 
Abramowicz (2013), Mello (2012), realizadas 
acerca do conceito de infância, conclui-se que 
o modo de ver, tratar, e estar com as crianças, 
alterou significativamente desde a Idade Média. 
As crianças da atualidade ocupam espaço 
distinto se comparado com as que viveram a 
infância há vinte anos por exemplo. Atualmente 
grande parte dos autores dedicados a primeira 
infância, concebe uma criança ativa, inventiva, 
forte, inteligente, sagaz, curiosa, características 
essas que incidirão de modo significativo nas 
possibilidades de ações das crianças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
     
Essa pesquisa é de base bibliográfica e foi 

realizada a partir de leituras de artigos, obras 
literárias, que retratam os cotidianos de meninas 
e meninos em diversos espaços brincantes como 
escola, casa, parques e famílias. Utilizou-se as 
palavras: concepção de infância, brincadeiras, 
protagonismo, brincadeiras, com o objetivo 
de compreender quais eram as produções já 
existentes acerca da temática aqui estudada.

     
As buscas levantaram 36 artigos, que 

versavam sobre temas parecidos com o que 
trata a presente pesquisa. Desse modo, foram 
selecionados sete artigos, para escrita deste 
artigo. Além desses artigos, utilizou-se escritoras 
de referência nas discussões relacionadas 
a infância, educação infantil, brincadeiras e 
protagonismo.

     
 Esta pesquisa tem como aporte teórico 

as contribuições de Muller (2006), Tonucci 
(1998), Abramowicz (2012) e Corsaro (1998) 
que contribuem significativamente com as 
discussões acerca da infância, dos diversos 
cotidianos de meninas e meninos que vivem 
a primeira infância, além do protagonismo nos 
diversos espaços de vivência infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no que fora anteriormente exposto, conclui-se que a produção de cultura na infân-
cia, ocorre a partir das relações que o sujeito estabelece com seus pares, familiares, amigos 
e diversos meios em que vive. Além disso concorda-se com a diversidade de formas de viver 
a infância e que o meio em que a criança está inserida, certamente incidirá sobre sua forma-
ção. 

 
As crianças desde a primeira infância frequentam espaço formal de educação infantil, tendo 

contato com novas crianças de diversas culturas e costumes distintos. Damos o nome de socia-
lização secundária, uma vez que a primária ocorre em casa com os familiares.

 
As brincadeiras e a ludicidade são marcas fortes dos momentos vivenciados nesse espaço, 

que será o responsável pelas novas aprendizagens das crianças, desse modo, professoras e 
professores devem estar atentos à realidade, aos desejos, as vontades das crianças. 

 Algo comum na educação infantil é a separação dos brinquedos por gênero, onde geral-
mente meninas brincam de bonecas e meninos brincam de carrinho. Tal fato deve ser conside-
rado e observado pelas educadoras, que precisam entender que crianças devem brincar com 
brinquedos diversos.

 
O objetivo da educação infantil deve ser promover diversas experiências nas múltiplas lingua-

gens, sendo a brincadeira uma das principais linguagens das crianças. Rolar, correr, andar, boli-
nha de sabão, água, baldes, devem ser propostas consideradas pelas professoras nos contextos 
educacionais.

 
O brincar está presente em diferentes tempos e lugares e de acordo com o contexto histórico e 

social que a criança está inserida. A brincadeira é recriada com seu poder de imaginação e cria-
ção. As brincadeiras de outros tempos estão presentes nas vidas das crianças, com diferentes 
formas de brincar, porque hoje, nós temos diferentes espaços geográficos e culturais. Mas que 
relação podemos fazer do brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem, a cultura e como 
incorporar a brincadeira em nossa prática? O brincar é natural na vida das crianças. É algo que 
faz parte do seu cotidiano e se define como espontâneo, prazeroso e sem comprometimento. As 
brincadeiras são universais, estão na história da humanidade ao longo dos tempos, fazem parte 
da cultura de um país, de um povo. 

     
Por fim, compreende-se que as crianças brincam, porque brincar é vital, além disso, são pro-

tagonistas e vivenciam diversas atividade lúdicas, educativas e inovadoras, nos espaços infantis.
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RESUMO: O propósito da pesquisa busca ampliar as possibilidades pedagógicas dentro das sa-
las de aula. Existe por parte dos docentes muitas queixas que representam significativamente 
o fracasso escolar. Especificamente a proposta do artigo é contribuir com esclarecimento a 
respeito das defasagens de aprendizagem, tratando em especial da falta de atenção do educan-
do, ao mesmo tempo desmistificando as inúmeras tentativas de diagnosticar as crianças com 
problemas diversos que justifiquem os problemas do fracasso escolar. De encontro a necessi-
dade de dispor de temas que auxiliem o trabalho docente, as contribuições da psicopedagogia 
atende atualmente uma oportunidade para professores e alunos a se desenvolverem com mais 
qualidade e eficiência durante os anos escolares. É preciso investir em novos paradigmas que 
sustente as possibilidades de sucesso escolar, ao invés de lutar incansavelmente para justifi-
car seu fracasso. Os níveis educacionais apresentam cada vez mais as dificuldades de apren-
dizagem relacionadas as questões familiares e sociais, e por vezes acabam não intervindo 
nas suas possibilidades de desenvolvimento por acreditarem que tais questões se justificam. 

Palavras-chaves: Atenção; Dificuldades; Disciplina; Fracasso; Psicopedagogia.

DESENVOLVIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NO 
CONTEXTO ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da educação é acompanhada por uma trajetória de conquistas e fracassos 
sociais. Atualmente percebemos as inúmeras justificativas que representam as dificuldades 
de aprendizagem. Não trata só de não aprender, mas sim de estar inserido em um contexto 

que tem o comprometimento com o desenvolvimento humano e este fracassar em suas finalidades.

A intencionalidade da pesquisa vem como um condicionante aos novos pesquisado-
res e professores interessados em ofertar educação de qualidade aos seus educan-
dos. Vivemos em tempos que não podemos mais nos conformarmos com qualquer des-
culpa, com aceitação de prestações de serviços sem qualidade, sem fundamentos.

As principais queixas dos professores norteiam as práxis pedagógicas com limitações e poucas 
perspectivas de garantia de aprendizagem. Os mesmos apontam que os educandos não estão 
aprendendo por inúmeras causas, algumas vezes são distraídos, parecem não se importar com o 
que acontece no ambiente. Até mesmo não valorizam as práticas escolares ou extrapolam todos 
os combinados, não cumprindo as regras e tomando iniciativa que não condiz com a realidade.

Encaminhar e orientar os envolvidos são práxis comuns das escolas, é ne-
cessário pontuar outras medidas que atendam o público alvo diretamente. As-
sim, a psicopedagogia surge com mais relevância no tratamento das dificulda-
des elencadas e podem contribuir satisfatoriamente com evolução da educação.

Entretanto, sabemos que na prática entre identificar o aluno com defasagem, encaminhá-lo e ter um 
retorno mais rápido de um especialista é um pouco ilusório. Podemos enquanto pedagogos amenizar 
esse distanciamento e inferir metodologias que auxiliem o processo de aprendizagem com eficácia?

Essa conduta profissional dos educadores podem refletir nos resultados quando os mes-
mos buscam além das suas possibilidades. Esperar pela família, pelos procedimen-
to tradicionais não podem ser a única ação cabível. É importante que se construa no-
vos caminhos, que nos responsabilizamos por todos os educandos que nos são confiados.
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ALUNOS E DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM: 
DESENVOLVIMENTO CEREBRAL

O desenvolvimento do educando têm 
apresentado nas últimas décadas grande 
decadência intelectual. É muito importante 
analisar os fatores escolares que contribuem 
com a formação do sujeito. Ampliar a capacidade 
profissional docente é um dos motivos pelos 
quais devemos investigar, também à respeito 
das dificuldades de aprendizagem tendo um 
olhar voltado a suas habilidades cerebrais: 

O cérebro é o órgão privilegiado da 
aprendizagem. Conhecer sua estrutura e 
funcionamento é fundamental na compreensão 
das relações dinâmicas e complexas da 
aprendizagem. Na busca pela compreensão 
dos processos de aprendizagem e seus 
distúrbios, é necessário considerar os aspectos 
neuropsicológicos, pois as manifestações são, 
em sua maioria, reflexo de funções alteradas. 
As disfunções podem ocorrer em áreas de 
input (recepção do estímulo), integração 

(processamento da informação) e output 
(expressão da resposta). O cérebro é o sistema 
integrador, coordenador e regulador entre o meio 
ambiente e o organismo, entre o comportamento 
e a aprendizagem (TABAQUIM, 2003).

A importância deste órgão (cérebro) para 
o campo educacional é relevante a ponto 
de se ter como objeto de estudo suas 
especulações e as bases de todo o processo 
de aprendizagem do homem. A resposta para 
as defasagens estão contidas nele, é por 
essa razão que conhecer a respeito torna-se 
imprescindível para o profissional da educação.

Segundo estudos realizado por Carneiro 
(2009) as diferenças funcionais do cérebro 
se relaciona com a aprendizagem e o 
desenvolvimento da criança. Para conciliar 
os saberes é necessário investigar os pontos 
de interrupção neural, isso só é possível por 
métodos analíticos que se limitam ao trabalho 
docente e por uma profunda investigação 
realizada por profissionais tais como 
neurologistas, psicopedagogos e psicólogos.

A observação por meio das interações 
que a criança vai realizando em diferentes 
contextos sinaliza níveis de capacidade 
cerebral, pontuando seu desenvolvimento 
motor e cognitivo. Normalmente em idade 
escolar, o professor é o que levanta 
as defasagens deste desenvolvimento.

A principal queixa escolar relata o processo 
de alfabetização com a não aprendizagem dos 
educandos. No ambiente escolar as crianças 
dos anos iniciais de alfabetização apresentam 
variados comportamentos inesperados pelos 
professores. Uma grande parte desses alunos 

são encaminhados para tratamentos com 
psicopedagogos e psicólogos, na mesma 
proporção que são encaminhados, 

retornam para a escola qualificados 
como tendo dificuldades de atenção.
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Para Papalia (2000) o conhecimento específico 
das características das crianças, bem como 
as qualidades inatas que se apresentam nas 
relações, nas brincadeiras, nas conversas entre 
os amigos e o reconhecimento da individualidade 
de cada pessoa, permite uma inferência mais 
assertiva quando se trata de aprendizagem.

Retratando a capacidade cerebral, é 
importante identificar as fases em que se 
encontra cada criança. Isso requer do professor 
cobrar habilidades que sejam adequadas 
a idade, só então identificando alguma 
anormalidade o mesmo deve buscar ajuda.

Basicamente temos a descrição das funções 
cerebrais apontadas por Wagner (2000), o autor 
esclarece de maneira objetiva as funcionalidades 
deste potente órgão humano. Está relacionado 
a atenção: o córtex frontal e o temporal, 
ambos sinalizam a atenção viso-espacial e 
a atenção linguística. Esta capacidade do 
sujeito que infere a aquisição da alfabetização.

Ainda sobre as funções cerebrais temos o 
hemisfério direito que permite a informação 
não verbal, está relacionado a imagens e a 
capacidade cognitiva de transposições entre 
outras. E o hemisfério esquerdo as informações 
verbais, a capacidade analítica das informações 
sonoras. Cabe ao professor ou qualquer 
especialista durante as intervenções sob 
qualquer atividade oferecida à criança, ter o 
conhecimento a respeito do potencial do mesmo, 
ou seja, todos necessitam das habilidades 
do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, 
mas é sempre desenvolvido um mais que o 
outro, resultando em habilidades diferentes.

Atribuído conceitos mínimos sobre a 
funcionalidade do cérebro, outro fator 
importante para suprir as necessidades das 
queixas apresentadas se relaciona com a 
avaliação de caso a caso dos educandos. 
Avaliar o sujeito como um todo, e em todas 
as fontes de convivência é extremamente 
relevante para se obter resultados 
satisfatórios em seu desenvolvimento.

Para Sánchez-Cano (2008) a avaliação 
faz parte de um todo compartilhado com as 
experiências do sujeito, sejam no ambiente 
escolar onde se detém os primórdios da 
aprendizagem ou da não aprendizagem, como 
os contextos familiares que apresentam outras 
medidas de enfrentamento da realidade.

A avaliação proposta tem por objetivo não tratar 
pontos isolados de um certo saber, mas ter um 
início que acarrete uma continuidade em todo o 
processo de ensino e aprendizagem da criança. 
Requer instigar os envolvidos para compreender 
o sujeito e poder atuar sobre suas fraquezas.

Ainda Sánchez-Cano (2008) propõe investir 
em critérios avaliativos que usem como 
recursos métodos voltados para melhorias 
dos resultados dos alunos. Portanto, toda 
fonte ou levantamento de uma necessidade 
investigativa deve ter um foco e um 
retorno com possibilidades de mudanças.
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Não se avalia para se obter uma resposta 
sobre tal dificuldade e se estaciona, é preciso 
ter objetivos esclarecidos e saber onde se 
quer chegar. Qual proposta será a mais 
relevante para alcançar a evolução do sujeito 
em questão? E assim traçar novos rumos que 
elevem a potencialidade cognitiva do aluno.

Com a abordagem histórica pedagógica 
pautada em Vygotsky, Piaget, Wallon entre 
outros, os professores têm em seu currículo 
capacidades analíticas para avaliar seus 
alunos. Com o auxílio psicopedagógico fica 
mais fácil constituir os objetivos educacionais 
formativos dos sujeitos sem perder a 
originalidade da democracia, autonomia e a 
criticidade que permeiam os fins da educação.

Mesmo se tratando das dificuldades de 
atenção dos alunos em questão, a forma como 
se propõem atividades, como se planejam o 
currículo, como se abordam as dinâmicas 
diárias nas salas de aulas entram como pontos 
investigativos em um processo de mudanças.

De acordo com Andrade (2008) os aspectos 
relacionais entre professor e aluno estabelecem 
a formalidade da aprendizagem, vai do campo 
científico ao cultural da organização social. 
O aluno vivencia situações que colocarão 
em prática, ao mesmo tempo em que estão 
expostos a ampliar as habilidades cerebrais. É 
a proposta escolar, a sujeição do passado, a 
transformação do presente e a projeção do futuro.

Todo esse difuso entre avaliar, compreender 
e provocar mudanças, envolve dinamizar o 
processo escolar, conhecer as dificuldades 
dos alunos e traçar novos planos para que a 
aprendizagem aconteça. É um link relacional que 
professores e alunos devem fazer, as interações 
são parte importante do nascimento dos saberes.

Já se faz jus os conceitos da ciência 
que estuda o ser humano em todos 
os níveis de desenvolvimento em 
compatibilidade com a educação. Não se 
faz abrangência de potencialidade humana 

sozinho, o professor requer auxílio de 
especialistas que unam conhecimentos e 
ampliem as habilidades dos educandos.

As transformações cerebrais são 
extraordinárias, possibilitam adquirir incontáveis 
habilidades que passam pelo sistema 
sensorial, motor e as funções cognitivas. O 
amadurecimento do ser humano vai delimitando 
cada evolução do cérebro, ao mesmo tempo 
em que os mesmos são avaliados em 
adequados ou não de acordo com cada fase.

No período escolar pela complexidade da 
formação social, as queixas se apresentam 
com mais ênfase pois é exatamente no período 
vulnerável da construção do caráter e da 
personalidade da criança, em alguns casos tais 
períodos de transformações são confundidos 
com problemas de aprendizagem, mas está 
associado à não maturação do indivíduo.
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A RELAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
E O DESENVOLVIMENTO 
PSICOPEDAGÓGICO

A evolução do homem é tratado por Vygotsky 
e bem situado por pedagogos e psicólogos 
também em seu processo formativo profissional. 
A dimensão social e relacional é a que promove 
os fatores da civilização e a construção cultural 
que dão significado para a humanidade.

De acordo com Vygotsky (1989) apud 
Fonseca (2008) a aprendizagem é considerada 
fundamental para o desenvolvimento 
psicológico. A mediação social infere 
na capacidade de alfabetização de uma 
criança. Se a mesma não tiver contato com 
o ambiente cultural, seus objetivos não 
se relacionaram com a necessidade de 
ler e escrever, o que a tornará rudimentar.

A disposição de requisitos biológicos não 
presume tal desenvolvimento humano se os 
mesmos não estiverem em interação com 
o ambiente e outras pessoas. A existência 
da linguagem oral e escrita vem pela 
necessidade de falar e de ler para se expressar.

  Aprender torna-se relevante pela 
mediação e interação entre as pessoas. 
Poder dar continuidade a cultura, constituir 
símbolos e dar sentido a construção social, 
psicológico e emocional. Tendo que tal 
processo infere no indivíduo conhecimentos, 
habilidades e exige crescimento cognitivo 
que atenda as condições inatas e os fatores 
externos ao desenvolvimento humano.

Para Vygotsky (1989) apud Fonseca (2008) 
o desenvolvimento do sujeito e a aprendizagem 
caminham simultaneamente, seu conceito de 
zona de desenvolvimento proximal explica o 
desempenho de uma criança até um dado ponto 
de execução autônoma que ela tenha realizado, 
como conceito de desenvolvimento real. As 
tarefas executadas com ajuda de outros é 
conceituadas como desenvolvimento potencial.

O desempenho psicológico que 
envolvem a cognição e a emoção, o motor 
e o físico de uma criança vai além das 
conexões que se estabelecem, é de fato 
um conjunto de interações sociais que 
resultam nas competências e habilidades 
desenvolvidas ao longo da vida do indivíduo.

Segundo Fonseca (2008) todo o estudo 
sobre a zona de desenvolvimento proximal 
definida por Vygotsky refere-se ao percurso 
que o sujeito vai seguindo ao mesmo 
tempo em que amadurece e consolida as 
funções cerebrais. Assim, o que a criança 
em um ponto da vida não realiza sozinha, 
no amanhã poderá fazer sem ajuda. Essa 
transformação evidencia que a aprendizagem 
acontece primeiro que o desenvolvimento, 
portanto é relevante compreender como 
acontece no processo educacional.

Em paralelo ao tempo passado bem 
colocado por Vygotsky, outros estudiosos 
contribuem com a constante necessidade de 
aprender. Weiss (1997) integra o pensamento, 
o sentimento, a comunicação por meio da fala 
e a ação do sujeito em unidade. E ressalta que 
este é o mecanismo para a aprendizagem.

Quando um aluno apresenta dificuldades 
para aprender e o mesmo não se enquadra 
em nenhuma anormalidade psíquica ou 
neurológica, as considerações a seu respeito 
em pouco tempo de análise entra com taxativas 
excludentes e que podem ser fatores para 
seu mal desenvolvimento contínuo escolar.

De acordo com Weiss (1997) os fatores 
externos a vida da criança devem ser 
observados, pois eles remetem um nível muito 
alto que justificam a fragmentação do processo 
mental. Ter uma família desestruturada 
e condições precárias escolares são 
fatos que resultam o fracasso do sujeito.

O contexto que norteia todas as estruturas 
fundamentais para uma pessoa se desenvolver é 
crucial para seu sucesso ou insucesso formativo. 
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A chave da discussão sobre as dificuldades de 
aprendizagem abre muitas portas que nomeiam 
as razões pelas quais um aluno não aprende.

Ciasca e Rossini (2000) partem dos mesmos 
pressupostos em relação a dificuldade de 
aprendizagem, ambos apresentam como 
déficit que emerge no contexto escolar e 
é específico de tal contexto. Já o distúrbio 
de aprendizagem diferem destes pois 
se relacionam a questões neurológicas.

De acordo com Collares e Moysés (1992, 
p. 31) os professores não diferem com 
propriedade os distúrbios e as dificuldades 
de aprendizagem. Acabam tornando todas 
as manifestações dos alunos em problemas 
escolares totalmente descontextualizados 
com as especificidades de cada um.

Segundo Carvalho (2002 p.70) a proposta 
atual da educação com todos os inúmeros 
pressupostos que se atém a oferta de 
igualdade para todos, na verdade se pauta 
em pensar nas responsabilidades que façam 
valer a garantia da aprendizagem para todos, 
respeitando as múltiplas diferenças que 
constituem o que conhecemos por escola.

Assim sendo, os modelos escolares precisam 
se renovar. As concepções que se ensinam 
e todos aprendem da mesma forma, com os 
mesmos critérios e metodologias não surtem 
efeito com a sociedade do tempo atual, com a 
diversidade e as conquistas do direito humano.

De acordo com Amaral (1998, p.11) a 
educação é que precisa adequar-se para 
subsidiar as especificidades de cada aluno. 
O espaço organizacional deve ampliar o 
potencial de cada sujeito independentemente 
das capacidades que se apresentam 
inicialmente ao seu ingresso acadêmico.

O potencial transformador de cada escola está 
associado a oferta de preparação profissional 
e a constante reformulação social e cultural. 
Não podemos confundir as responsabilidades 
da instituição em assistencialista e 
provedora das bases formativas do ser 
humano. Mas sim no exercício de cidadania, 
que capacita o aluno e o transforma.

O diferencial das condições mínimas de 
aprendizagem quando o mesmo é fomentado 
pelas dificuldades, está no aperfeiçoamento 
docente. É esse profissional que leciona em 
meio ao caos e têm nas mãos a oportunidade 
restauradora da vida do educando. Esse 

professor assim como o aluno, precisa 
de cuidados e investimentos 

pedagógicos suficientes 
para gerar ação e reflexão 

pertinente e transformadora.



610

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação do contexto escolar e suas características peculiares que envolvem desenvol-
vimento de alunos e também de professores, nos remetem a construção de um novo olhar para 
esse ambiente, onde a modernidade pedagógica evidencia mais oportunidades para ambos 
envolvidos.

As dificuldades de aprendizagem tão presente em sala de aula, são apresentada pelos do-
centes como inúmeros problemas que podem ter as mais variadas causas neurológicas, psico-
lógicas ou mesmo físicas. Mas o que realmente caracteriza essa defasagem apresentada pelo 
presente artigo resulta em fatores externos ao ambiente neurológico, mas que fazem inferência 
aos processos de aprendizagem.

Encontramos nos contextos familiares e sociais as razões que podem desencadear a falta de 
atenção dos educandos. As defasagens decorrem por situações vivenciadas das crianças que 
simbolizam marcos instáveis e excludentes. Situações frágeis e fomentada por palavras negati-
vas que podem ser encontradas até mesmo no ambiente escolar.

O desenvolvimento cerebral é um fator influente para potencializar as habilidades e compe-
tências dos alunos. Mas mesmo com todas as funções funcionando normalmente, depende da 
influência do meio em que se vive como estímulo para acioná-lo.

Uma vez esclarecido as inferências para o pleno funcionamento do cérebro, podemos perce-
ber que as manifestações das dificuldades de aprendizagem podem realmente não ter causas 
neurológicas ou físicas, mas se relacionar com o todo pertencente a vivência do aluno.

Aprender faz parte das relações e interações que um sujeito faz com o outro, da mesma forma 
que se estabelece vínculo com o ambiente e se possibilita mais ou menos experiências. São 
as estruturas relacionais que permitirão ao sujeito seu pleno desenvolvimento, para os alunos 
com dificuldades a psicopedagogia surge como mais uma oportunidade para se fazer valer seu 
direito de aprendizagem.   
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RESUMO: Este trabalho investigou a importância da música e da dança na educação infantil 
de quatro a cinco anos.  Trata-se de trabalho de revisão bibliográfica, realizada na literatu-
ra nacional.  Como reflexo da nova visão sobre a Educação Infantil contida na Lei 9394 / 
96, diversos estudos têm sido publicados, abrangendo os mais variados aspectos da edu-
cação das crianças pequenas. Assim, com base na literatura existente, buscou-se caracte-
rizar a linguagem e o pensamento das crianças de quatro a cinco anos, além de descrever 
seus aspectos motores, os quais possuem grande relevância para o trabalho com a dança. 
Finalmente, foram discutidas as possibilidades de desenvolvimento de aprendizagens na 
Educação Infantil, a partir da realização de atividades pedagógicas envolvendo a música 
e a dança. A pesquisa permitiu concluir que o trabalho com a dança e a música, na Edu-
cação Infantil, é detentor de um grande potencial pedagógico, desde que sejam respeita-
das as características próprias das crianças que frequentam esta etapa da escolarização.

Palavras-chaves: Educação;  Educação Infantil; Dança;  Música.

MÚSICA E DANÇA NA EDUCAÇÃO DE 
CRIANÇAS DE QUATRO A CINCO ANOS
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INTRODUÇÃO

Os processos educacionais formais voltados à infância vêm sendo objeto de intensas 
investigações científicas, as quais ganham maior relevância a partir da nova definição 
da Educação Infantil como etapa da Educação Básica. Tal definição reforçou o interes-

se pelo aprendizado infantil. 

Assim, como reflexo da nova visão sobre a Educação Infantil contida na atual legislação edu-
cacional, diversos estudos têm sido publicados, abrangendo os mais variados aspectos da 
educação das crianças pequenas. Entre os temas abordados, estão o planejamento do trabalho 
educativo com as crianças, as relações entre educar e cuidar, a dimensão lúdica da infância, os 
tempos e espaços apropriados para a Educação Infantil, o processo de letramento, a adaptação 
e interação social das crianças nas instituições educativas. 

 
Este trabalho busca, assim, inserir-se em tal debate, investigando a importância da música e 

da dança na educação infantil de quatro a cinco anos. Atualmente, as crianças brasileiras dessa 
faixa etária encontram-se incluídas na Educação Básica em pré-escolas, o que torna os modos 
pelos quais elas avançam do ponto de vista cognitivo um importante objeto de investigação 
científica.

 Este artigo justifica-se, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a Edu-
cação Infantil tem sido objeto de intensos debates, uma vez que a referida Lei trouxe consigo a 
necessidade de um profundo repensar acerca da escolarização das crianças de zero a cinco 
anos. Neste sentido, a análise do processo pedagógico que ali ocorre justifica-se pela contribui-
ção que possa oferecer ao aprimoramento da qualidade do ensino nesta etapa da escolarização. 

Assim, tem-se como objetivo geral, discutir a importância da dança e da música na Educação 
Infantil de crianças entre quatro e cinco anos. E, como objetivos específicos, descrever as ca-
racterísticas cognitivas e motoras das crianças de quatro a cinco anos e  destacar o papel da 
música e da dança como ferramentas pedagógicas. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 
Trata-se de trabalho de revisão da literatura, 

realizada na literatura nacional.  A busca pelas 
publicações se realizou nas bases eletrônicas 
Scielo e Lilacs a partir dos seguintes 
descritores: Educação; Educação Infantil; 
Música; Dança. Segundo Gil (2007), a revisão 
da literatura tem por objetivo conhecer as 
diferentes contribuições científicas disponíveis 
sobre determinado tema.  Luna (2013) 
esclarece que as fontes primárias se referem 
ao texto original como foi produzido pelo autor. 

AS CRIANÇAS DE QUATRO A CINCO 
ANOS

Entre os quatro e cinco de idade, a criança 
se encontra, do ponto de vista cognitivo, 
naquele estágio denominado pelo psicólogo 
suíço Jean Piaget como “estágio pré-
operacional” (ANTUNES, 2012). Como há 
uma relação dialética entre o desenvolvimento 
motor e o cognitivo, é importante, inicialmente, 
caracterizar o estágio pré-operacional. Segundo 
Antunes (2012) nessa fase as crianças:

Podem pensar em símbolos, mas 
ainda não podem usar a lógica. Podem 
imaginar objetos, pessoas ou eventos 
independentemente de sua presença física. 
Usando representações mentais. As crianças 
não apenas agem, como também refletem 
sobre suas ações (ANTUNES, 2012, p. 48).  

Desse modo, a utilização de jogos e 
brincadeiras para crianças nesse estágio 
é muito importante para reforçar a ideia de 
símbolo, uma vez que “todo símbolo é uma 
representação mental à qual o indivíduo associou 
um significado, e entre os muitos propostos o 
mais importante parece ser a palavra, primeiro 
falada, depois escrita” (ANTUNES, 2012, p. 
49). Os jogos e brincadeiras contribuem, assim, 
para o processo posterior de letramento. No 
quadro a seguir, são apresentadas as principais 
características do estágio pré-operacional:

CARACTERÍSTICAS DO ESTÁGIO PRÉ-
OPERACIONAL

• Centralizadoras
Não pensam, simultaneamente, em diversos 

aspectos de uma mesma situação. Não imagi-
nam que um copo de água alto possa conter 
a mesma quantidade de água que um copo 
baixo e largo. Diferenciam precariamente entre 
realidade e fantasia. 

• Irreversíveis
Revelam a incapacidade de perceber que 

uma ação ou uma operação pode tomar am-
bas as direções. Parece-lhes que a mesma 
quantidade de água contida em dois copos 
não seja a mesma quando em dois copos dife-
rentes. Distinguem a mão direita da esquerda, 
mas não compreendem que um mesmo objeto 
possa estar simultaneamente à direita em re-
lação a uma coisa e à esquerda em relação à 
outra. 

• Antitransformadoras
Concentram-se na sucessão de diferentes 

quadros, mas não conseguem entender o es-
tado e o significado da transformação de um 
estado para outro. Não conseguem pensar de 
maneira lógica e em seu diálogo misturam cau-
sa e efeito (Exemplo: a menina caiu do cavalo 
porque... quebrou uma perna). 

• Transdutivas
Vão do particular para outro particular, sem 

levar em conta o geral. Não associam: tomei 
chuva = fiquei resfriado, mas refletem que se 
dois fatos ocorrem na mesma época um causa 
o outro. 

• Egocêntricas
Incapacidade de ver as coisas do ponto de 

vista do outro. É a compreensão centrada em 
si própria. 

Baseado em  Antunes (2012).
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No que se refere ao aspecto motor, Paim 
(2008) observou que:

Na pré-escola, a criança de 4 a 6 anos de idade 
abrange a fase dos movimentos fundamentais, com o 
surgimento de múltiplas formas (correr, saltar, arremes-
sar, receber, quicar, chutar) e suas combinações. As 
mudanças observadas nos estágios serão estabeleci-
das em forma de um refinamento das habilidades bási-
cas e, melhor eficiência em sua combinação, o que irá 
marcar a passagem para a fase seguinte, a dos movi-
mentos relacionados ao desporto, ou especializados. 
Nesta fase, os movimentos fundamentais vão servir de 
base para as combinações em habilidades desportivas, 
de modo que a aquisição dos movimentos fundamen-
tais se reveste da maior importância (PAIM, 2008, p. 4). 

É nessa faixa etária que ocorre o desenvol-
vimento motor mais significativo. As crianças 
de quatro a cinco anos encontram-se na fase 
de desenvolvimento das habilidades motoras 
básicas e os movimentos essenciais são consi-
derados verdadeiros núcleos cinéticos (VEIGA; 
CASTELEINS, 2006). 

Esta capacidade para movimentar-se com 
maior autonomia está associada a fatores 
como: maturação neurológica; crescimento 
corporal, disponibilidade em realizar atividades 
motoras. À medida que se dá o desenvolvi-
mento motor, as crianças demonstram grande 
necessidade de realizar movimentos e obtêm 
grandes progressos nas habilidades motoras 
gerais. 

 Assim, os jogos e brincadeiras são funda-
mentais nessa etapa para o desenvolvimento 
dos movimentos dos grandes músculos.

A DANÇA

Hass e Garcia (2006, p. 139) conceituaram 
a dança como “arte que significa expressões 
gestuais e faciais através de movimentos cor-
porais, emoções sentidas a partir de determi-
nado estado de espírito”.

 
Como a expressão gestual é anterior à verbal, 

é possível encontrar manifestações da dança 
desde os primórdios da humanidade, em rituais 
que buscavam intervir em fenômenos naturais, 
solicitar cura para doenças, cerimônias funerá-
rias entre outros. Entretanto, independentemen-
te de sua função cultural, Marba et al. (2016, 
p. 3) observam que “a dança é uma atividade 
física alegre que traz sensações de bem-estar 
e dá estímulos para a pessoa que a prática”. 

 
Segundo Silva (2012): 
Dança é uma atividade universal, visto que todos os 

povos da terra dançam e esta é praticada em vários 
níveis (amador, semiprofissional, profissional), sendo di-
ferenciada pela idade, ou seja, crianças, jovens, adultos 
e idosos. É também polivalente, na medida em que ex-
prime diferentes funções (rituais, culturais, terapêuticas, 
socioculturais, artísticas, educacionais etc.), dimensio-
nando-se em vários domínios (arte, educação, lazer, 
terapia etc.), polissêmica, pois é portadora de significa-
dos diversos, e polimorfa, sendo que reveste uma infi-
nidade de formas (clássicas, modernas, contemporâne-
as, populares, de salão etc.) e psicossomática, porque 
é sempre por intermédio do corpo que são mediatiza-
das as formas e funções da dança (SILVA, 2012,p.27). 

Em função dessas características, a dança 
tem sido amplamente valorizada no mundo atu-
al. São inúmeras as modalidades sob as quais 
ela é praticada, assim como são muito varia-
dos os contextos nos quais ela ocorre. De um 
modo geral, ela aparece como forma de entre-
tenimento ou manifestação cultural, o que não 
exclui sua consideração como atividade física 
que traz benefícios ao corpo. 

 
Assim, como prática cultural profundamente 

enraizada em diversos cenários da vida huma-
na, a dança pressupõe mecanismos de trans-
missão de seus movimentos, ou seja, ao lado 
da dança, caminha seu ensino. 
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O ENSINO DA DANÇA
 
Tradicionalmente, a dança é ensinada em es-

paços específicos, conforme observou Freire 
(2001):  

O ensino da dança no Brasil até uma década atrás 
se dava em locais privilegiados como academias e es-
colas de dança, em sua maior parte de caráter privado. 
Também ocorria em espaços públicos como centros 
culturais, associações de bairros, e/ou em situações in-
formais da comunidade e em espaços especiais como 
as escolas de samba. A formação do professor dá-se 
através de cursos nas escolas e academias de dança e, 
principalmente, nos cursos de graduação e pós-gradu-
ação de Dança, Educação Física e Artes e, mais recen-
temente, podemos perceber o crescimento de novos 
cursos de dança sendo oferecidos no contexto universi-

tário (FREIRE, 2001, p. 32).  

Sua prática na Educação Formal teve que 
enfrentar uma visão de escola que privilegia 
os valores intelectuais em detrimento dos va-
lores corporais, resultando daí que, segundo 
Gariba e Franzoni (2007, p. 161), “no ambien-
te escolar há uma discriminação em relação 
às disciplinas artísticas, que são realizadas de 
forma mais lúdica”. Tal crítica aponta nelas a 
ausência de seriedade, considerando-as então 
supérfluas.  

 
Em função dessa resistência, a dança foi 

incluída nas escolas de forma paulatina. Bra-
sileiro (2003) destaca dois momentos de tal 
inclusão: no primeiro, havia predominância da 
dança como atividade extracurricular; no se-
gundo, ela passou a ser conteúdo das discipli-
nas Educação Física e Educação Artística. 

Segundo Silva et al. (2012): 
Parâmetros foram elaborados para que fossem se-

guidos em todo o território brasileiro, para haver uma 
unificação na área da Educação Física, que é uma dis-
ciplina diretamente relacionada à corporeidade e seu 
bloco de conteúdos é: conhecimento sobre o corpo; 
esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e 
expressivas, esta última trata das danças e brincadeiras 
cantadas. A dança é um conteúdo fundamental para 
ser tratado na escola. Uma das formas na prática mais 
adequadas e divertidas para ensinar todo o potencial 
de expressão do corpo (SILVA ET AL., 2012, p. 39). 

Neste sentido, alguns autores procuraram 
destacar os benefícios da incorporação da 
dança nas escolas regulares. Segundo Mes-
quita et al. (2017): 

Sabe-se que o ensino das atividades rítmicas no 
ambiente escolar é de suma importância para as re-
lações interpessoais, proprioceptivas e ambientais e 
que podem contribuir para uma melhor comunicação 
e percepção do mundo por parte dos alunos, pois de-
senvolve melhor sua compreensão espaço-temporal, e 
consequentemente, a imagem corporal. O processo de 
ensino e aprendizagem através das atividades rítmicas 
deve apresentar-se como mediador entre o saber, o 
corpo e o movimento, pois o movimento corporal per-
mite ao indivíduo sentir o mundo (MESQUITA ET AL., 

2017, p. 2). 

Em análise semelhante, Nascimento e Castro 
(2016, p. 93-94) afirmam que “a dança pro-
cura o desenvolvimento da consciência de si 
mesmo, permitindo ao sujeito o conhecimento 
do que se pode fazer, expressar e comunicar 
em cada movimento”. Entretanto, esses mes-
mos autores levantam alguns problemas que 
ocorrem, nas escolas, relacionados ao ensino 
da dança: há barreiras impostas pela represen-
tação sexista da atividade; os professores nem 
sempre se encontram capacitados para desen-
volver tal conteúdo. 

 
Ehrenberg e Gallardo (2005) observam que, 

inicialmente, se concebeu a prática da dança 
nas escolas a partir de um viés biologizante, ou 
seja, a dança deveria ser conteúdo com obje-
tivos relacionados à saúde do corpo. Para os 
autores, é necessário, contudo, dar tratamento 
cultural às aulas de dança nas escolas: 

A dança, sendo um dos elementos da cultura corpo-
ral a ser trabalhado nas escolas junto ao componente 
curricular de Educação Física, pode contribuir para um 
conhecimento de nossa realidade em diferentes âm-
bitos, seja como referência da cultura local, regional, 
nacional ou internacional. O necessário é reconhecer 
que fazemos parte desta realidade e considerar que 
estamos fazendo história a cada dia, que construímos 
os significados de nossas vidas a cada aula e talvez 
a cada nova composição coreográfica (EHRENBERG; 
GALLARDO, 2005, p. 124). 
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Concordando com o viés cultural a ser as-
sumido pela dança nas escolas, Diniz et al. 
(2013, p. 91) afirmam: 

A dança abordada em uma perspectiva baseada na 
Pluralidade Cultural pode apresentar múltiplos benefí-
cios, iniciando pela abertura de discussões acerca da 
riqueza cultural com os alunos, pois a dança expressa 
esta diversidade seja socialmente (integração e respei-
to entre os alunos), politicamente (entendimento sobre 
as diferentes culturas) e culturalmente (aumento do co-
nhecimento sobre os diversos estilos de músicas e rit-
mos),  (DINIZ ET AL., 2013, p. 91). 

Sob distintos enfoques, portanto, a dança 
tem sido, atualmente, valorizada como conteú-
do de ensino da Educação Básica.

O TRABALHO COM A DANÇA COM 
CRIANÇAS DE QUATRO E CINCO ANOS

A dança ocupa um lugar privilegiado na edu-
cação das crianças de quatro a cinco anos, 
uma vez que:

O movimento é uma importante dimensão do desen-
volvimento e da cultura humana. As crianças se movi-
mentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior 
controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada 
vez mais das possibilidades de interação com o mundo. 
Engatinham, caminham, manuseiam objetos, correm, 
saltam, brincam sozinhas ou em grupo, com objetos ou 
brinquedos, experimentando sempre novas maneiras 
de utilizar seu corpo e seu movimento. Ao movimen-
tar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e 
pensamentos, ampliando as possibilidades do uso sig-
nificativo de gestos e posturas corporais. O movimento 
humano, portanto, é mais do que simples deslocamen-
to do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem 
que permite às crianças agirem sobre o meio físico e 
atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pes-
soas por meio de seu teor expressivo (BRASIL, 1998).

Executar movimentos corporais significa 
apropriar-se de uma linguagem cultural, inse-
rir-se nela. No caso das crianças de quatro a 
cinco anos, é possível constatar a existência 
de um repertório de gestos instrumentais am-
pliados, tendência lúdica da motricidade, ca-
pacidade de planejar ações motoras. Assim, a 
dança pode contribuir significativamente para:

a. Ampliar as possibilidades expressivas 
da criança; 

b. Explorar diferentes qualidades e dinâmi-
cas do movimento; 

c. Desenvolver o controle sobre o próprio 
movimento; 

d. A apropriação da imagem global do 
corpo (BRASIL, 1998).  

e. Ferreira (2009) acrescenta ainda os 
seguintes benefícios do ensino da dança nas 
escolas: 

f. desenvolve e melhora a respiração; 
g.  melhora o condicionamento físico;  

h.  aumenta a flexibilidade;  

i.  fortalece os músculos e ossos; - me-
lhora a coordenação motora, o ritmo e o 
equilíbrio;  

j. promove a conscientização corporal; 
- promove as relações intra e interpessoal 
(FERREIRA, 2009).  

O trabalho com a dança (assim como com as 
demais atividades que envolvam o movimen-
to corporal) deve evitar o enquadramento das 
crianças em estereótipos, associados ao gêne-
ro masculino e feminino. Além disso, é preciso 
estar atento ao fato de que algumas vezes a 
exposição de seu corpo e de seus movimen-
tos podem gerar vergonha, medo ou raiva. Isso 
também precisa ser considerado pelo profes-
sor para que ele possa ajudar as crianças a 
lidar de forma positiva com limites e possibili-
dades do próprio corpo. De acordo com o Re-
ferencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil:
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É muito importante que o professor perceba os diver-
sos significados que pode ter a atividade motora para 
as crianças. Isso poderá contribuir para que ele possa 
ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus re-
cursos corporais, de suas possibilidades e limitações 
sempre em transformação, dando-lhes condições de se 
expressarem com liberdade e de aperfeiçoarem suas 
competências motoras. O professor deve refletir sobre 
as solicitações corporais das crianças e sua atitude 
diante das manifestações da motricidade infantil, com-
preendendo seu caráter lúdico e expressivo. Além de 
refletir acerca das possibilidades posturais e motoras 
oferecidas no conjunto das atividades, é interessante 
planejar situações de trabalho voltadas para aspectos 
mais específicos do desenvolvimento corporal e motor 
(BRASIL, 1998). 

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2000), a dança é considerada uma 
das quatro linguagens artísticas que deve ser 
desenvolvidas no currículo de Arte. Este docu-
mento propõe algumas diretrizes para o ensino 
da dança na Educação Infantil: 

k. A construção do conhecimento em dan-
ça envolve mais do que a simples reprodução 
de movimentos predeterminados, em que se 
valorizam a exatidão e a perfeição dos gestos;

l.  As atividades com dança na Educação 
Infantil devem favorecer uma apropriação re-
flexiva, consciente e transformadora do movi-
mento;

m.  o ensino da dança na escola não deve 
fixar-se na formação de futuros bailarinos, mas 
se relacionar imediatamente com a vida das 
crianças, como parte integrante da educação 
delas;

n.  a linguagem da dança na escola pode 
propiciar um contato estreito com a cultura 
local, no sentido de ampliar a observação 
das formas de dançar e perceber o corpo em 
movimento, desenhando novas possibilidades 
estéticas, resgatando histórias corporais e 
construindo tantas outras;

o. A dança deve construir com as crian-
ças muitas corporalidades, diversas possibili-
dades de relacionar-se consigo, com o outro e 
com o meio sociocultural (BRASIL, 2000). 

A MÚSICA

Desde os tempos remotos, a música tem fei-
to parte da realidade humana. Instrumentos e 
cânticos variados têm sido encontrados em to-
das as sociedades, testemunhando a presen-
ça universal de uma forma de linguagem que 
se caracteriza pela ludicidade e variedade de 
sistemas de composição (CHIQUETO; ARAL-
DI, 2009). Estudos têm procurado evidenciar 
a influência da música no comportamento hu-
mano. Segundo Weigsding e Barbosa (2018): 

A música, mais do que qualquer outra arte, tem uma 
extensa representação neuropsicológica, com acesso 
direto à afetividade, controle de impulsos e emoções, 
e motivação. Ela é mencionada como sendo capaz de 
estimular a memória não verbal; um elemento de apli-
cação nas funções cerebrais, que envolve um arma-
zenamento de símbolos organizados e que estimula a 
capacidade de retenção e memorização (WEIGSDING; 

BARBOSA, 2018, p. 47).  
 
Desse modo, como ferramenta que explo-

ra funções cerebrais específicas, a música se 
vale de uma linguagem de símbolos para a 
comunicação e expressão, influenciando o es-
tado emocional dos indivíduos, o que permite 
conceituá-la como instrumento de diálogo não 
verbal (WEIGSDING; BARBOSA, 2018). 

 
Tal instrumento é constituído, principalmente, 

por três elementos: ritmo, harmonia e melodia. 
As inúmeras variáveis possíveis de combina-
ção entre estes elementos permitem o surgi-
mento de uma infinidade de gêneros e estilos 
musicais que, em função do atual desenvolvi-
mento dos meios de comunicação, encontram-
-se acessíveis para considerável parcela da 
humanidade (WEIGSDING; BARBOSA, 2018).

 
A relação entre a música e o bem-estar tem 

sido destacada, o que deu origem à musico-
terapia, ou seja, à utilização da música para o 
tratamento de distúrbios orgânicos ou emocio-
nais. Segundo Areias (2016): 
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Problemas como a ansiedade ou depressão criam 
uma baixa eficiência cerebral, com origem na diminui-
ção de serotonina, um neurotransmissor envolvido na 
comunicação entre neurónios. O efeito da música con-
siste em estimular as células cerebrais, aumentando o 
nível de serotonina e dessa forma melhorar o humor ou 
a disposição. O efeito, tendo em comum o prazer, pode 
ser diferente, provocando excitação ou acalmia, con-
forme o tipo de música e o ambiente criado (AREIAS, 
2016, p. 8). 

Além disso, a música tem sido considerada 
um importante recurso capaz de auxiliar em di-
versas aprendizagens.

O ENSINO DA MÚSICA

Carrasqueira (2018) observou que, no Brasil, 
a educação musical esteve por muito tempo 
dominada por duas tendências: o predomínio 
da visão sobre a audição e a existência de uma 
pedagogia voltada para a especialização. 

 
Desse modo, o ensino da música, no con-

texto brasileiro, se apoia tradicionalmente em 
métodos baseados na leitura, em função da 
influência europeia, o que significa que “a for-
ma pela qual vem se ensinando a música nos 
leva a olhar e não ver, a ouvir e não perceber” 
(CARRASQUEIRA, 2018, p. 210). 

 
Quanto aos impactos da especialização, 

esse mesmo autor observa: 

Em decorrência dessa realidade, passou a existir uma 
estrutura hierarquizada de domínios de conhecimentos 
no universo da música, na qual a criação é de domínio 
do compositor, enquanto o intérprete, incapaz de com-
por, é relegado a segundo plano (CARRASQUEIRA, 
2018, p. 211). 

 
Assim, no contexto extra escolar, o ensino da 

música, que se inicia na infância ou na juventu-
de, obedece a uma lógica distinta envolvendo 
conhecimentos técnicos e especializados so-
bre estrutura de acordes, emprego da improvi-
sação como ferramenta da experimentação e 
da composição, entre outros.

  

A pedagogia aí empregada visa à formação 
de músicos, cujo trabalho exerce, na sociedade, 
algumas funções, entre as quais se destacam: 
expressão emocional, prazer estético, diversão 
e entretenimento, comunicação, representação 
simbólica, reação física, impor conformidade 
às normas sociais, validação das instituições 
sociais e rituais religiosos, contribuição para a 
continuidade e estabilidade da cultura, contri-
buição para a integração da sociedade (HUM-
MES, 2004). 

O TRABALHO COM A MÚSICA COM 
CRIANÇAS DE QUATRO E CINCO ANOS

O ensino da música, na Educação Básica, 
tornou-se obrigatório, no componente curricular 
Arte, a partir da promulgação da Lei nº 11769 
/ 2008 (VIANNA FILHO, 2016). Tal obrigatorie-
dade ensejou a aprovação das Diretrizes Na-
cionais para a Operacionalização do Ensino da 
Música na Educação Básica (BRASIL, 2016). 

 
De acordo com o documento mencionado, 

compete às escolas: 
 
Incluir o ensino de Música nos seus projetos político-

-pedagógicos como conteúdo curricular obrigatório, tra-
tado de diferentes modos em seus tempos e espaços 
educativos;

  II - criar ou adequar tempos e espaços para o 
ensino de Música, sem prejuízo das outras linguagens 
artísticas;

  III - realizar atividades musicais para todos os 
seus estudantes, preferencialmente, com a participação 
dos demais membros que compõem a comunidade es-
colar e local; 

 IV - organizar seus quadros de profissionais da 
educação com professores licenciados em Música, in-
corporando a contribuição dos mestres de saberes mu-
sicais, bem como de outros profissionais vocacionados 
à prática de ensino;

  V - promover a formação continuada de seus 
professores no âmbito da jornada de trabalho desses 
profissionais; 

 VI - estabelecer parcerias com instituições e or-
ganizações formadoras e associativas ligadas à músi-
ca, visando à ampliação de processos educativos nesta 
área; 

 VII - desenvolver projetos e ações como com-
plemento das atividades letivas, alargando o ambiente 
educativo para além dos dias letivos e da sala de aula 
(BRASIL, 2016, p. 3). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRA-
SIL, 1997) já haviam estabelecido as diretrizes 
para o trabalho com a música no contexto es-
colar. Este documento, ao considerar que a 
composição, improvisação e expressão são di-
mensões fundamentais da linguagem musical, 
afirma que: 

Qualquer proposta de ensino que considere essa 
diversidade precisa abrir espaço para o aluno trazer 
música para a sala de aula, acolhendo-a, contextuali-
zando-a e oferecendo acesso a obras que possam ser 
significativas para o seu desenvolvimento pessoal em 
atividades de apreciação e produção. A diversidade 
permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o 
lugar de cada obra no patrimônio musical da humani-
dade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade 
das próprias produções e as dos outros (BRASIL, 1997, 

p. 52). 

Assim, o documento propõe algumas diretri-
zes para o ensino da música, entre as quais se 
destacam, no caso do trabalho com crianças 
de quatro e cinco anos, os seguintes eixos: 

1. Interpretações de músicas existentes vi-
venciando um processo de expressão indi-
vidual ou grupal, dentro e fora da escola.  

2. Experimentação, seleção e utilização de 
instrumentos, materiais sonoros, equipa-
mentos e tecnologias disponíveis em ar-
ranjos, composições e improvisações.  

3. Brincadeiras, jogos, danças, atividades di-
versas de movimento e suas articulações 
com os elementos da linguagem musical. 

4. Traduções simbólicas de realidades inte-
riores e emocionais por meio da música.  

5. Percepção e identificação dos elementos 
da linguagem musical (motivos, forma, es-
tilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, tex-
turas, etc.) em atividades de apreciação, 
explicitando-os por meio da voz, do cor-
po, de materiais sonoros disponíveis, de 
notações ou de representações diversas. 
 
 

6. Identificação de instrumentos e materiais 
sonoros associados a ideias musicais de 
arranjos e composições (BRASIL, 1997).  

7. Músicas e apresentações musicais e artísti-
cas das comunidades, regiões e País consi-
deradas na diversidade cultural, em outras 
épocas e na contemporaneidade. 

 
Jeandot (1993) observou que cada idade 

reserva uma relação particular dos indivíduos 
com a música, distinguindo assim essa relação 
aos quatro e aos cinco anos de idade. Assim, 
para a autora, aos quatro anos “a criança pro-
gride no controle da voz. Participa com facili-
dade de jogos simples, cantados. Interessa-se 
muito em dramatizar canções. Cria pequenas 
músicas durante as brincadeiras” (JEANDOT, 
1993, p. 63).  Já aos cinco anos: 

A criança entoa mais facilmente e consegue cantar 
melodias inteiras. Reconhece e gosta de um extenso 
repertório musical. Consegue sincronizar os movimen-
tos da mão ou do pé com a música. Reproduz os tons 
simples de ré até dó superior. Consegue pular e dançar 
conforme o ritmo da música. Percebe as diferenças dos 
diversos timbres (vozes, objetos, instrumentos), dos 
sons graves e agudos, além da variação da intensidade 
(forte e fraca) (JEANDOT, 1993, p. 63-64).  

Desse modo, as atividades com música pro-
postas às crianças devem obedecer às suas 
características próprias, que podem mudar de 
ano para ano, cabendo ao professor o cuidado 
de planejá-las visando a progressão das apren-
dizagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou as potencialidades pedagógicas do trabalho com a dança e a música, 
na Educação Infantil, com crianças de quatro e cinco anos. A consulta à literatura levou a algu-
mas conclusões. 

 
Ao buscar traçar o panorama atual da Educação Infantil no Brasil, a pesquisa revelou que, 

atualmente, a legislação brasileira exige, de forma explícita, que o processo pedagógico ali de-
senvolvido respeite as características próprias das crianças atendidas. Isto requer que a música 
e a dança, quando incorporadas a tal processo, levem em conta os aspectos motores e cogni-
tivos dos alunos; ao fazê-lo, tais manifestações possuem grande potencial de contribuir para o 
desenvolvimento das crianças. 

 
Neste sentido, foram encontrados, na literatura, diversos elementos que permitem descrever 

aspectos essenciais do estágio cognitivo e motor das crianças de quatro a cinco anos. Com 
base nessas informações, atividades pedagógicas envolvendo a música e a dança devem ser 
planejadas, e os autores consultados destacaram as diversas contribuições que essas manifes-
tações artísticas podem dar à formação das crianças. 

 
Esta tarefa, contudo, requer a devida atenção à formação docente (conforme previsto na legis-

lação atual) a qual deve receber maiores investimentos na ampliação do domínio das linguagens 
artísticas, uma vez que há um consenso quanto a Arte ser detentora de um potencial de gerar 
aprendizagens significativas. Além disso, sua presença no currículo propicia formas mais atraen-
tes de apropriação dos conteúdos nas mais distintas áreas do conhecimento.
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RESUMO: O presente estudo pretende apresentar subsídios para uma maior compreensão so-
bre o tema Afetividade. O envolvimento afetivo relacionado a uma aprendizagem mais eficaz. 
O referencial teórico auxiliará no aprofundamento do conhecimento sobre o assunto. Serão 
abordados pensamentos de teóricos especialistas, essenciais para a construção de uma linha 
de ação para a prática pedagógica. É claro que as regras de convivência, higiene pessoal, noções 
de boa alimentação, descoberta do corpo das crianças, alfabetização, todo conteúdo progra-
mático são de suma importância, mas sabemos também que tudo isso pode ser ensinado com 
muito carinho, brincadeiras, histórias e muito amor. A boa relação entre professor e aluno é fun-
damental para o processo de ensino aprendizagem e construção da autoestima. É importante 
que a criança se sinta segura e incentivada para que possa desenvolver-se de forma saudável 
e sem traumas. Abordará a afetividade como uma dimensão constituinte de todo ser humano 
exercendo um papel fundamental em nossa vida psíquica, pois as emoções e os sentimentos 
são os “combustíveis” que alimentam o nosso psiquismo e estão presentes em todas as expres-
sões de nossa vida a dimensão afetiva pode ser considerada como a energia vital que impulsio-
na e conduz o homem. A afetividade move o sujeito para que ele possa desempenhar a ação.

Palavras-chaves: Afetividade; Aprendizagem; Educação.

A AFETIVIDADE NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

A escolha do tema teve o objetivo de estudar mais a fundo a influência da afetividade 
na relação entre professor e aluno no processo de aprendizagem, identificar elemen-
tos que demonstram envolvimento entre o docente e seus alunos, visando reconhecer 

que este pode ser um ponto satisfatório no processo da aquisição do conhecimento. Abordar 
esse tema envolve uma reflexão para enxergar o ponto necessário e satisfatório para favore-
cer o processo de interação, reconhecendo que os vínculos afetivos entre professor e aluno 
ajudam no aprendizado e fazer com que o educador pondere a importância de atitudes posi-
tivas de interação perante seus alunos. Apesar de estarmos numa era moderna, tecnológica 
e globalizada alguns educadores ainda tratam a relação com o aluno de forma distanciada e 
tradicional. Por mais que a sociedade tenha evoluído falta ainda reflexão por parte de profissio-
nais. O fato do preconceito e da possibilidade do professor se sentir vulnerável e fraco perante 
a sua sala de aula faz com que este sinta dificuldade de criar vínculos afetivos, valorizando a 
sua imagem como possuidor do saber e de seus alunos apenas cobrar obediência e respeito.

Neste sentido, no decorrer do trabalho de pesquisa bibliográfica serão apresentados fun-
damentos teóricos reforçando a importância de uma boa relação entre professor e aluno, ba-
seado na reflexão do educador diante de mudanças na prática pedagógica, gerando uma 
melhoria na educação de padrões quantitativos para qualitativos.  A vivência e a troca po-
dem atingir patamares que vão além do aprendizado em sala de aula, transcende para a vida.

As abordagens e fundamentações teóricas reforçarão o tema central deste trabalho e nos 
farão refletir de forma abrangente sobre os aspectos positivos ou negativos da existência ou 
não de afeto na relação entre professor e aluno. A presente pesquisa dos pensamentos teó-
ricos tem o objetivo de transmitir maior segurança para tomadas de decisão perante a nossa 
prática pedagógica. O intuito desta pesquisa será promover mudança, auxiliar os educadores 
a terem um novo olhar aos seus alunos e, o fato de praticarem a afetividade em suas atitudes 
não quer dizer que estes irão “perder o controle” de sua turma ou de “perder o respeito”. O que 
significa respeito para estes educadores? O desenrolar desta obra será uma viagem à reflexão.
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AFETIVIDADE

O recém-nascido estabelece uma relação 
afetiva com sua mãe desde os primeiros 
momentos de sua vida. Com isso, é de grande 
importância que a mãe crie e mantenha 
um clima favorável ao desenvolvimento da 
consciência de seu bebê. Quando a criança 
nasce, é preciso que o ambiente onde ela viva 
lhe traga suas necessidades básicas de afeto 
e que lhe proponha segurança e comunicação. 

       
À luz da teoria walloniana, segundo ALMEIDA, 

(2004, p.126),

Como tudo que ocorre com a pessoa tem um lastro 
afetivo, e a afetividade tem em sua base a emoção que 
é corpórea, concreta, visível, contagiosa, o professor 
pode ler o seu aluno: o olhar, a tonicidade, o cansaço, 
a atenção, o interesse, são indicadores do andamento 
do processo de ensino que está oferecendo (ALMEIDA, 
2004, p.126).

Desde o início da vida, a criança depende do 
meio não apenas para sobreviver, mas também 
para realizar seu desenvolvimento afetivo, 
social e intelectual. A afetividade que a criança 
recebe das relações familiares é que solidifica e 
sustenta o seu desenvolvimento até o momento 
de sua chegada à escola. O ser humano é 
formado por conjuntos funcionais afetivos, 
motores e cognitivos. Para que possa integrar 
ao meio em que vive, existe uma dinâmica entre 
o orgânico e social, por isso não pode existir 
fragmentação. O ser humano na infância não é 
incompleto, algo menor, mas que ainda precisa 
vivenciar situações em conjunto com o adulto 
para adquirir novos saberes. A criança está em 
processo de evolução, por isso se apropria 
dos bens culturais com elemento social. Neste 
sentido, o desenvolvimento é uma integração, 
que diz respeito à afetividade e a cognição 
(ALMEIDA, 2004).

A afetividade é a dimensão constituinte de todo 
ser humano, ela exerce um papel fundamental 
em nossa vida psíquica, pois as emoções 
e os sentimentos são os “combustíveis” 
que alimentam o nosso psiquismo e estão 
presentes em todas as expressões de nossa 
vida A dimensão afetiva pode ser considerada 
como a energia vital que impulsiona e conduz 
o homem no transcorrer de sua existência. A 
afetividade move o sujeito para que ele possa 
desempenhar a ação. Evidentemente os afetos 

proporcionam um sentido especial à nossa 
vida: eles traduzem claramente nossos sonhos, 
palavras, gestos, fantasias, expectativas, 
pretensões, enfim, todas as atitudes e 
pensamentos. Os afetos determinam a forma 
como os indivíduos visualizam o mundo. 

      
Segundo Piaget é impossível desvincular a 

afetividade da cognição, ou o contrário. Como 
não há a separação entre o desenvolvimento 
afetivo e o cognitivo, o desenvolvimento 
social está intimamente relacionado ao 
desenvolvimento cognitivo e afetivo, formando 
um elo entre estes, à medida que a criança 
interage com os adultos e com outras crianças. 
Segundo  JeanPiaget (1971, p.271) diz o 
seguinte:

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação 
contínua e as duas adaptações são, não somente 
paralelas, mas interdependentes, pois os sentimentos 
exprimem os interesses e os valores das ações, das 
quais a inteligência constitui a estrutura (PIAGET, 1971, 
p.271).   

       
Ainda de acordo com Piaget, o indivíduo 

torna-se um ser social no decorrer dos anos 
e no seu relacionamento interpessoal. Assim, 
concluímos, a partir das afirmações de Piaget, 
que é fundamental neste processo a troca de 
atitudes e valores entre as crianças e os que 
fazem parte de seu convívio social.

         
Segundo Rossini (2001),  

A afetividade acompanha o ser humano desde o seu 
nascimento até a morte. Ela “está” em nós como uma 
fonte geradora de potência de energia. Dizemos que, 
até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente 
afetiva e, a partir daí o futuro adulto já tem estabelecidas 
suas formas de afetividade. A afetividade domina a 
atividade pessoal na esfera instintiva, nas percepções 
na memória, no pensamento, nas vontades, nas ações 
na sensibilidade corporal. É componente de equilíbrio e 
da harmonia da personalidade (ROSSINI, 2001, P.09).

Para Wallon, o processo de aprendizagem 
sempre implica na passagem de um novo 
estágio, ou seja, a criança passa por 
modificações, sofre manifestações afetivas, 
que levarão a um processo de adaptação. É 
acreditar que a criança é capaz de se tornar 
uma pessoa mais autônoma nas resoluções 
de problemas em sua vida e ser socialmente 
participativa ao interagir com o meio. Nas 
situações cotidianas o professor deve intervir 
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ampliando as possibilidades da criança. 
Uma convivência baseada no respeito, uma 
relação afetiva positiva entre professor e aluno 
colabora com o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem desse aluno. 

O autor foi o primeiro a levar em consideração 
não somente o corpo da criança, mas suas 
emoções para dentro de sala de aula. Suas 
ideias se baseiam em quatro elementos 
básicos: afetividade, movimento, inteligência 
e formação. Estes tópicos se comunicam o 
tempo todo. Vendo sob este aspecto, educar 
não é apenas repassar informações, é ajudar a 
criança a tomar consciência de si, dos outros, 
da sociedade em que se vive e também do 
seu papel dentro dela. Saber se aceitar 
como pessoa e aceitar o outro com os seus 
defeitos e qualidades. No contexto escolar, 
a interação entre professor e aluno favorece 
este desenvolvimento. Pequenos gestos 
como um sorriso, uma escuta ativa e uma 
atitude respeitosa são fundamentais quando 
o professor investe na afetividade, pois tais 
elementos são combustíveis imprescindíveis 
para a adaptação do aluno bem como a sua 
segurança e cumplicidade.   

          
A relação da criança com o meio deve ser de 

maneira qualitativa, ampliando o seu universo 
de inserção maturações em seu meio social. A 
aprendizagem deve respeitar todas as etapas 
de, propiciando que a criança se desenvolva 
de maneira eficaz e prazerosa.  

          
A escola desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento sócio afetivo da criança. 
Como meio social, é um ambiente diferente 
da família, porém bastante propício ao seu 
desenvolvimento, pois é diversificado, rico em 
interações e permite a criança estabelecer 
relações simétricas entre parceiros da mesma 
idade e assimétricas com adultos. 

       
Almeida (2004, p.16) destaca em sua obra 

a importância da afetividade no processo de 
ensino-aprendizagem, adotando a obra de 
Wallon como referencial teórico, ao afirmar:

 A AFETIVIDADE EM SALA DE AULA

É importante pensar no educador como 
um ser total, com sua identidade profissional, 
concepções, crenças, valores e projeto de vida. 
A forma como ele chegou a ser um educador, 
quais são os seus propósitos para com seus 
alunos. Todos estes aspectos influenciam 
em suas ações, e sua postura profissional, 
desenhando o seu perfil afetivo com relação a 
sua sala de aula (ALMEIDA, 2004). 

Sendo assim, esta pesquisa bibliográfica tem 
o objetivo de esclarecer como funciona a mente 
de uma criança com este transtorno, suas 
angústias e muitas vezes a incompreensão por 
parte do adulto que desconhece os sintomas, 
agravando ainda mais o desenvolvimento desta 
criança. Com base em teorias  de autores e 
estudos serão abordados situações práticas 
do cotidiano destas crianças de um ponto de 
vista positivo ,visando uma melhor qualidade de 
vida e uma melhor relação social entre família, 
professores e alunos  (ALMEIDA, 2004). 

          
Quando existe a afetividade nessa relação 

escolar, a mesma possibilita a determinação 
de não aceitar as derrotas de uma maneira 
mais amena, atenua os conflitos com as 
diversidades, situações difíceis e motiva a 
busca e um objetivo.  É na educação Infantil 
que as crianças enfrentam maiores dificuldades 
e conflitos ao deixar o ambiente familiar para 
adentrar no espaço escolar. Por isso, neste 
caso a afetividade serve como aparato para 
o professor melhor interagir com seu aluno. É 
neste momento que o aluno mais necessita do 
amparo do professor. Para que essa adaptação 
ocorra de forma positiva e não traumática o 
carinho, o amparo do professor é essencial 
(ALMEIDA, 2004). 

[...] Por ter Wallon se apoiado no materialismo 
dialético, falava sempre de um indivíduo 
concreto, situado, inserido em seu meio cultural; 
leva-nos, portanto, a compreender de uma 
forma mais ampla o aluno x, numa escola y, 
numa comunidade z, que oferecia determinadas 
condições de existência, criando características 
específicas a ser conhecidas pelo professor 
para dar um direcionamento ao seu processo de 
ensino- aprendizagem, tornando-o mais produtivo 
(ALMEIDA, 2007, P.16).
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A teoria walloniana se embasa na integração 
afetiva – cognitiva – motora – pessoa. Porém, 
atenhamo-nos principalmente ao que se 
denomina conjunto funcional afetividade. 
Segundo Almeida (2004, p.17, p.18), 
participam os seguintes aspectos do chamado 
“conjunto funcional afetividade”: emoção, 
sentimento e paixão. Estes três resultam de 
fatores orgânicos e sociais, que correspondem, 
respectivamente, à ativação fisiológica, à 
ativação representacional e do autocontrole, 
tendo os seguintes significados:

Emoção: É o recurso de ligação entre o mundo físico 
e cultural. Compõe sistemas de atitudes percebidas pela 
expressão corporal, de forma que são estabelecidos 
padrões para a alegria, o medo, a tristeza, a raiva, 
etc. A emoção estimula o desenvolvimento cognitivo 
e incentiva mudanças que tendem a uma diminuição 
deste sentimento (ALMEIDA, 2004, P.17-18).

Sentimento: É a expressão representacional da 
afetividade, não implicando em relações diretas como 
na emoção. O sentimento tende a reprimir, a impor 
controles que quebrem a potência da emoção. O 
indivíduo adulto tem mais facilidades em expressá-
lo, através da observação, das expressões nas horas 
oportunas, da tradução de seus motivos e circunstâncias  
(Almeida 2004, p.17-18).

Paixão: Revela o aparecimento do autocontrole 
como condição para dominar uma situação. Para isso, 
configura a situação, o comportamento, de forma a 
atender às necessidades afetivas. (ALMEIDA, 2004, p, 
17 e 18).

Neste sentido, para a criança, tornam-se 
importante e fundamental os vínculos afetivos 
que vão ampliando-se com o convívio da figura 
do professor que surge com grande importância 
na relação de ensino e aprendizagem dos 
alunos. No espaço da sala de aula acontecem 
os grandes encontros, a troca de experiências, 
as discussões e interações entre os alunos, o 
carinho, a ajuda, enfim as relações afetivas. 
Também é nesse espaço que o professor 
observa seus alunos, identificar suas conquistas 
e suas dificuldades e os conhece cada vez 
melhor, segundo   Almeida (2004).

Professor- escola devem procurar respeitar 
as emoções e as necessidades individuais, 
propiciando desafios e atividades que 
levem o aluno a uma crescente elevação da 
racionalidade. Mas também deve refletir e estar 

preparada para o desenvolvimento de indivíduos 
potencialmente mais capazes, integralmente 
formados, onde corpo mente e emoções se 
alinhem num funcionamento perfeito.

A escola está, a todo o momento, buscando 
mudanças para melhorar a qualidade de ensino 
e o professor em sua formação continuada tem 
contato com novas metodologias que sugerem 
o respeito pela produção do aluno, valorizando 
o que este consegue fazer e incentivando o que 
pode vir a fazer. Necessariamente o professor 
deve rever as práticas pedagógicas, refletir sobre 
as práticas que apenas se preocupam com o 
conteúdo a ser trabalhado, avaliando somente 
o lado cognitivo e, com isso desprezando o 
que o aluno tem a oferecer ou precisa receber, 
que é a afetividade nesta relação favorecendo 
assim um melhor desempenho.No entanto 
muitos professores temem esta mudança na 
postura por considerar liberalismo, apresentam 
a insegurança por não dominar a classe (como 
se o papel do professor fosse dominar alguém 
e não educar) possuem a insegurança de 
perder a “autoridade” (DANTAS, 1992, P.26).

Dependendo da forma de se relacionar em 
sala de aula pode resultar em consequências 
negativas, gerando conflitos em sala de 
aula. Diante disso, questionamos em que 
momentos os conflitos em sala de aula 
dificultam a construção do conhecimento do 
aluno e como diferentes atitudes emocionais e 
comportamentais podem interferir na postura 
pedagógica do professor em sala de aula.
Sendo assim, esta pesquisa bibliográfica tem o 
objetivo de esclarecer como funciona a mente 
de uma criança com este transtorno, suas 
angústias e muitas vezes a incompreensão por 
parte do adulto que desconhece os sintomas, 
agravando ainda mais o desenvolvimento desta 
criança. Com base em teorias  de autores e 
estudos serão abordados situações práticas 
do cotidiano destas crianças de um ponto de 
vista positivo ,visando uma melhor qualidade 
de vida e uma melhor relação social entre 
família, professores e alunos (DANTAS, 1992, 
P.26).

O afeto no ambiente escolar não está somente 
no ato de carinho como abraçar ou beijar o 
aluno como cumprimento de sua chegada 
à sala de aula. Mas é no olhar confiante do 
professor em relação à aprendizagem do aluno 
que proporciona segurança e equilíbrio entre 
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ambos.O aluno não está preparado para entrar 
na escola e o afastamento dos pais se torna 
difícil para ele. Diante dessa situação, durante 
o processo de construção do conhecimento o 
aluno tem a necessidade de se sentir aceito e 
acolhido dentro de suas limitações. Por isso, 
o afeto do professor é o ponto principal para 
o aluno interagir com a escola. O professor, 
também tem a necessidade de ser aceito e 
respeitado. Portanto a troca de afeto tende a 
evoluir 

        
De acordo com Heloísa Dantas (1992, p.26):

Reforçando as ideias de Wallon, a aprendizagem 
de hábitos valores e conceitos dependem da 
inserção do sujeito numa determinada cultura 
e é, ao mesmo tempo, condição para a sua 
inserção nesta cultura. Por outro lado, sabemos 
que o desenvolvimento das funções psíquicas 
que caracterizam a espécie humana (como a 
fala, a representação simbólica e a memória, 
depende da aprendizagem, da apropriação que 
a criança faz dos elementos a ele transmitidos 
num determinado ambiente). 

        
Segundo as ideias apresentadas por Galvão 

(1995), à luz da teoria walloniana, na busca 
de enfocar o ser humano por uma perspectiva 
globalizada, é a partir da observação da criança 
em seu ambiente que podemos compreender 
o significado real de suas manifestações no 
contexto em que ela está inserida.

       

Segundo Galvão (1995, p.37):

Wallon propõe que se estude a aprendizagem 
consistente de valores que as guiem. Para a aquisição 
destas experiências é essencial o convívio com o outro 
para que haja uma troca.     Desta forma, o aluno 
também tem o direito de receber tratamento que o 
respeite enquanto cidadão e que trate o outro da forma 
como vem recebendo atenção.  Vale ressaltar que, 
todas as relações iniciam a partir do momento que as 
limitações de um são respeitadas, o que favorece o 
reconhecimento das limitações do outro. A afetividade 
nas relações deve ser recíproca e permeada em valores 
verdadeiramente humanos (GALVÃO, 1995, P.37).

          
Ensinar e aprender são estabelecimento 

de uma relação de causa e efeito, é produto 
da troca das informações e das experiências 
pessoais entre aprendiz e mestre. Nesta troca 
ambos os lados são beneficiados, o resultado 
é muito marcante.

          
 A afetividade aplicada na aprendizagem 

gera um clima de prazer, acolhimento, alegria 
e companheirismo, ou seja, o conteúdo será 
apresentado e recebido de forma prazerosa, 
as dificuldades serão percebidas e acolhidas 
como parte do processo, auxiliando os alunos 
desta forma, na superação das dificuldades. 
Como consequência, será desenvolvida a 
autoestima destes alunos. Pois eles criam 
segurança e acreditam em suas possibilidades. 
A criança interage livremente com aquilo que 
descobre à sua volta, sem a influência de 
ideias preconcebidas. Manipula, experimenta 
e explora. A criança, cuja curiosidade é aceita 
como válida, recebe a luz verde para aprender.  
Ainda segundo a autora Marta Kohll, (1993)

 
É comum a criança utilizar determinado brinquedo ou 

produtos de outra forma, pois a curiosidade faz com que 
esta manipulação seja guiada pela imaginação: porém, 
por uma questão de segurança, as investigações devem 
ser, em certos casos, limitadas, mas as frequências 
excessivas destas limitações são desnecessárias. Suas 
necessidades de descobrir não encontram apoio e a 
curiosidade é eliminada para evitar a desaprovação 
(KOHLL, 1993, P.66).

As crianças não só precisam de uma atmosfera 
que estimule a curiosidade e a exploração, 
como também precisam de amplos contatos 
com uma grande variedade de experiências. 
Podemos estimular a criança a falar e a agir, 
através dos exemplos familiares, respeitando 

Para Wallon a dimensão afetiva ocupa lugar 
central, tanto do ponto de vista da construção 
da pessoa quanto do conhecimento. A 
emoção é instrumento de sobrevivência típico 
da espécie humana. A atividade emocional é 
simultaneamente social e biológica. Através da 
mediação cultural (social), realiza a transição 
do estado orgânico para a etapa cognitiva 
e racional. A consciência afetiva cria no ser 
humano um vínculo com o ambiente social e 
garante o acesso ao universo simbólico da 
cultura – base para a atividade cognitiva ( 
DANTAS, 1992, P.26).
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suas ideias e sentimentos. A comunidade 
realmente aberta só floresce num clima de 
segurança.

          
Muitos são os fatores que afetam a 

aprendizagem do aluno, principalmente 
quando a afetividade não faz parte de alguns 
momentos de sua vida cotidiana e escolar. 
Portanto, a afetividade é capaz de derrubar 
a baixa estima e rótulos comuns em sala de 
aula quando o aluno não aprende.No ambiente 
escolar, o professor tem que ser equilibrado 
emocionalmente, além de dar atenção ao 
aluno, deve se aproximar, elogiar, saber ouvir 
e reconhecer seu valor e de ser uma pessoa 
melhor. Essas ações favorecem a afetividade 
no aluno (DANTAS, 1992, P.26).

O professor proporciona segurança e respeito, 
na forma de expressar seus sentimentos. O 
carinho e a atenção é parte da trajetória na 
construção da aprendizagem mútua, sendo 
apenas o começo do caminho a ser percorrido 
pelo aluno no período de escolarização. 
Quando observamos nossos alunos, 
percebemos que o olhar tem significado, de 
expressividade da alma, são manifestações 
de sentimentos que podem ser interpretados 
de forma positiva ou negativa. O olhar do 
professor influencia no comportamento de seu 
aluno, quando interpretado de forma negativa, 
gera desconforto em sala de aula. O olhar do 
professor para o aluno é indispensável para o 
sucesso da aprendizagem, da autoestima e da 
valorização do aprendiz (DANTAS, 1992, P.26).

É através de uma nova interpretação do olhar 
para a aprendizagem do aluno que o professor 
descobrirá o talento que cada um possui. Ao 
refletir sobre as potencialidades e capacidade 
dos alunos, o professor fortalece a interação e 
a compreensão em sala de aula.

A PEDAGOGIA DA AFETIVIDADE

De acordo com as ideias de Celso Antunes 
(2006), crianças educadas em ambientes 
estimulantes quando comparadas com outras 
que crescem sem respaldo de afeto, gêmeos 
semelhantes, quando separados ao nascer e 
que se desenvolvem em ambientes mais ou 
menos afetivos, experiências educacionais 
sugestivas. Os opostos entre cuidados ou 
a falta destes lares amorosos e orfanatos, 
comunidades integradas por ideais e 

presídios, ações voluntárias de cuidados 
ao outro, garantem a certeza de que novos 
caminhos existem e estes podem alicerçar a 
pedagogia da Afetividade. Esta Pedagogia não 
é impossível quando é aprendida por qualquer 
professor que mostre desejos de se juntar a 
essas conquistas. Segundo Celso ANTUNES 
(2006, p. 12). 

Os laços entre alunos e professores se estreitam 
e, na imensa proximidade desse imprescindível afeto, 
tornou-se importante descobrir ações, estratégias, 
procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que 
estabeleçam vínculos fortes entre o aluno, o professor e 
o aprendizado (ANTUNES, 2007, p.12).

Não pode vincular-se à Pedagogia do Afeto 
quem trabalha com o outro e não sente anseio 
em cuidar, aspiração em acreditar que o mundo 
pode fazer-se melhor e cobiça em confiar 
sempre na coragem e no otimismo de que não 
se educa se não se propiciam transformações.

          Uma destas transformações refere-
se na importância de desenvolver o sentimento 
do “nós “ e “do cuidar”. Esta ação inicia-se na 
primeira escolaridade, na Educação Infantil. 
Essa ação pedagógica não é tão difícil, mas 
são conquistas lentas. É preciso todo o corpo 
docente esteja envolvido e a família ciente 
deste enfoque. É importante que a família saiba 
o que a escola faz não que apenas aplaude 
a iniciativa, mas que possa auxiliar este 
sentimento no lar, se possível.

        
Ainda segundo Celso Antunes, (2006, p.54).

O professor precisa conquistar o aluno, utilizar 
a transmissão de conhecimento de forma 
positiva, a fim de envolvê-lo, motivá-lo com 
palavras de incentivo e expressões positivas, 
pois o grau de envolvimento afetivo e emocional 
do professor interfere positiva ou negativamente 
no processo de aprendizagem do aluno. 
Assim, Antunes reafirma que a afetividade e 
as relações sociais estão intimamente ligadas, 
pois o trabalho pedagógico se torna difícil, 
maçante e por vezes infrutífero, se o professor e 
o aluno não tiverem um envolvimento emocional 
satisfatório. Isso acontece porque o aluno 
precisa estar envolvido emocionalmente, não só 
com o professor, mas com os colegas de turma 
e com o ambiente, para se sentir motivado e 
para que o processo ensino-aprendizagem flua 
de forma proveitosa (ANTUNES, 2007, P.54).



632

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa pode-se observar a importância do afeto na relação professor- aluno 
como um aspecto essencial para o desenvolvimento da criança, fazendo a diferença no dia a 
dia dos educandos.Com os novos padrões familiares, as rotinas alternadas e desgastantes das 
mães, o ingresso das crianças aos primeiros meses de vida e o pouco tempo restante para brin-
car com seus próprios filhos. 

Daí o grande papel do educador desta etapa da educação básica, ter a consciência e estar 
disposto a escutar, envolver, abraçar. Todas estas ações unidas às questões pedagógicas.Como 
vimos nesta obra, é essencial a profissionalização dos educadores para que estes possuam 
condições essenciais para exercer suas atividades pedagógicas.

O embasamento teórico é um ponto muito rico para a valorização do Educador bem como 
direcionar a sua atuação prática. Conhecer muito bem a fase em que ele está envolvido requer 
estudo e dedicação, um ponto de partida para o seu planejamento. Porém de nada adiantará o 
embasamento se o educador não deixar aflorar a sensibilidade, o afeto. 

Na verdade, deve ocorrer um equilíbrio entre a teoria- prática- afeto para um bom trabalho 
pedagógico. Tanto educador quanto aluno devem estar bem felizes e por isso devemos pensar 
numa harmonia de objetivos. O intuito desta obra foi mostrar a importância do tempo divisível 
para educação das crianças, a real necessidade da participação ativa do educador na vida da 
criança e dimensionar a interligação do equilíbrio afetivo para um bem-estar psicológico.

Toda ação possui uma reação, como afirma a ciência natural. No entanto, o indivíduo sendo 
um produto do meio interacional no qual se insere, deve responder de uma forma bem hábil a 
todos os estímulos (sendo eles positivos ou negativos).

Quando se cria rotinas escolares repletas de situações em que as crianças trabalham em equi-
pe, discutem regras da vida, falam sobre suas aflições, aprendem superar seus conflitos, cria- se 
uma relação de confiança e respeito.

Todas as atitudes humanas são permeadas pelo afeto, que influencia as decisões a serem 
tomadas no dia a dia. Por que no âmbito escolar deveria ser diferente? No contexto escolar, o 
professor não deve se limitar a atuar apenas na esfera cognitiva. 

Esta obra tem o objetivo de levar os educadores a refletirem sobre sua postura para com seus 
alunos e acreditarem que a aprendizagem pode e deve caminhar de mãos dadas com o afeto. O 
afeto é indispensável ao desenvolvimento humano, pois a sua presença ou ausência influencia 
definitivamente esse desenvolvimento. É a “substância” que nutre nossas ações e que conse-
quentemente potencializa a nossa vida. Nesse sentido, a afetividade pode ser considerada como 
uma mola propulsora de nossa vida. 

Portanto, observando e analisando todos estes benefícios, podemos dizer que, este rico re-
curso deve ser interiorizado na vida prática do educador, pois, desta forma ambos serão bene-
ficiados.
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RESUMO: Este artigo demonstra a contemporaneidade de Canudos em nossa socie-
dade e como as interpretações acerca do tema são influenciadas pela bagagem empí-
rica e epistemológica dos autores, pelo tempo que os inspiraram a escrever a obra e por 
seus diapasões. Essas interpretações historiográficas são as vozes dos excluídos da ter-
ra, já que Canudos é a síntese dessa luta e todas as interpretações analisadas no decor-
rer do artigo fazem menção ao papel da terra no movimento de Canudos. Entre as inter-
pretações de Canudos uma das mais importantes é como este movimento é retratado para 
os educandos nos livros didáticos, pois os livros didáticos por vezes podem descaracteri-
zar o teor político e revolucionário do movimento como veremos no decorrer do artigo.

Palavras-chaves: Canudos;  Historiografia;  Terra;  Luta;  Livro didático.

INTERPRETAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO 
DE CANUDOS: HISTORIOGRAFIA E LIVROS 
DIDÁTICOS
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INTRODUÇÃO

A tentativa de entender Canudos de maneira conjuntural é errônea, pois o movimento foi co-
rolário de uma instabilidade política, econômica e social pela qual todo o Brasil passava. O 
movimento de Canudos não foi um evento efêmero, portanto deve ser pensado de maneira 

estrutural e até mesmo com paralelismo nos dias atuais já que as reivindicações daqueles bravos serta-
nejos não tornaram-se anacrônicas. Qualquer tentativa de entender Canudos ipso facto é superficial.

A questão da terra é tão imanente na sociedade brasileira que Antônio Conselheiro, o lí-
der do movimento, carregava em sua história pessoal vestígios de briga por terra. O arraial 
de Canudos foi fundado quatro anos após a proclamação da república , no entanto, um ano 
após a proclamação já começou o embate entre os sertanejos que foram contra a cobran-
ça de impostos e a república que reunia a burguesia, a classe média e os militares no po-
der. Ou seja, o arraial emerge desse conturbado cenário e traz em seu imo as reivindicações 
dos sertanejos até então sem voz, excluídos do processo político e deserdados da terra. 

Os vestígios materiais sobre Canudos são exíguos, portanto, entendo que as pro-
duções intelectuais acerca do tema são umas das principais fontes para compreen-
dermos o movimento de Canudos e sua contemporaneidade. Essas produções histo-
riográficas trazem em seu substrato a memória que deve ser usada com cautela por 
historiadores já que esta sofre influencia direta de seu tempo e das relações sociais estabeleci-
das na sociedade. Os livros didáticos mostram como Canudos é rememorado pelos educandos.

A colocação da “memória fora do tempo separa radicalmente a memória da história” (LE GOFF, 
2003, p.434). Ou seja o autor acredita que a história é uma ciência que pressupõe métodos e 
rigor ao passo que a memória é um antídoto para o esquecimento, porém sem base teórica.

A metodologia utilizada para compreender as diferentes concepções historiográficas será uma análi-
se das influências emanadas do contexto histórico em que o autor estava inserido e em que a obra foi 
concebida, pois “o tempo histórico [...] ao nível do historiador ou ao da memória coletiva, comporta 
uma referência histórica ao presente, uma focalização implícita no presente.” (LE GOFF, 2003, p.214). 

É através desse tipo de análise que o historiador obtém o poder de unir os mortos e os vivos, ao 
longo de gerações através do que Le Goff chamou de passado “conjunto”, no entanto o historiador 
precisa ser cuidadoso para não fazer um culto ao passado e sim buscar as gêneses dos aconte-
cimentos presentes neste. Ao longo do meu trabalho (que só foi possível devido a orientação da 
mestre Célia Bernardi) ficará explícita essa capacidade de transferir o presente para o passado e 
vice-versa, pois ao analisar as diferentes interpretações, percebemos como o momento histórico, 
as bagagens empírica e intelectual dos autores influenciam em suas concepções sobre Canudos.

O livro “Os sertões” inaugura a produção historiográfica sobre Canudos e seu relativismo é res-
ponsável por embasar diversas percepções, muitas produções acerca do tema constituem heterô-
nimos, pois se deixam ajuizar-se pela escrita de Cunha sem criticá-lo devidamente. O mérito des-
sa obra de Cunha está em representar a afasia dos sertanejos e denunciar o antagonismo entre 
as regiões brasileiras e as atrocidades cometidas pelos republicanos  como a degola vermelha.
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VERTENTES HISTORIOGRÁFICAS 
SOBRE CANUDOS

O recorte da pesquisa historiográfica é da 
década de 1960 até 2000, as obras que serão 
analisadas apresentam diferentes posturas 
acerca do tema, mas todos os autores 
escolhidos têm muitas semelhanças, pois 
todos são brasileiros e a realidade histórica 
vividas por eles são as mesmas, como a 
revolução de 30, o estado novo, as crises 
subseqüentes da década de 50 e o golpe 
militar de 64, embora o momento que os inspire 
sejam distintos, todos os autores carregam em 
sua bagagem intelectual e empírica esses e 
outros acontecimentos em comum. “Estudos 
de historiografia supõem o julgamento da obra 
de história (...) como resultado intelectual do 
confronto das concepções que uma sociedade 
tem sobre si mesma em um determinado 
momento vivido de seu percurso. Por esta 
circunstância, as condições históricas sob as 
quais a obra historiográfica foi produzida são tão 
importantes quanto as citações bibliográficas 
nela contidas” (FREITAS, 2005, p.119).

Canudos é um tema imanente da sociedade, 
por isso, ele está sempre em voga já que as 
suas potencialidades subjetivas permeiam toda 
a sociedade e precisam serem objetivadas. 
Maria Isaura Pereira de Queiroz é uma 
conceituada socióloga brasileira e seu livro 
“O messianismo no Brasil e no mundo” que  
foi publicado em 1965, um ano após o golpe 
militar, mas não aborda a questão do golpe e 
nem de ditaduras, talvez porque o momento 
em que a autora escreveu a obra fosse o 
período entre as ditaduras, “democrático”. No 
período em que não há governos autoritários 
é muito comum a historiográfica voltar-se para 
uma vertente historiográfica ligada a cultura 
e mentalidade e fazer uma análise de cunho 
mais sociológico. 

A autora faz a análise de diversos movimentos 
que ela classifica como messiânico e através do 
estudo comparativo entre eles vê em comum a 
todos os movimentos messiânicos brasileiros 
a anulação do caráter revolucionário, pois para 

Pereira de Queiroz os messias brasileiros foram 
líderes reformistas, sem qualquer veleidade de 
derrubada da ordem vigente embora tenham 
se envolvido em algumas lutas políticas. No 
livro “Rebeldes Primitivos” encontramos certo 
paralelismo com esse e outros pensamentos 
da autora, o movimento de Canudos segundo 
a conceituação de Queiroz se enquadra no 
que Hobsbawm denominou de banditismo, 
“[...] organização e ideologia que, normalmente 
são rudimentares e quanto ao fato de serem 
fundamentalmente mais “reformistas” do que 
revolucionários” (HOBSBAWM, 1975, p.16 e 
17).

O principal paradoxo da análise da autora é 
a confusão que ela fez de sebastianismo com 
messianismo. Toda a análise tem como base o 
conceito de que Canudos era um movimento 
messiânico e que Conselheiro era o messias 
até o momento que a autora lança a idéia: 
“O único regime legítimo era a monarquia em 
que se mantinham unidos Igreja e Estado e 
em que o governo estava nas mãos do Rei, 
representante de Deus na terra. Buscou, então, 
por todos os meios a segregação para com 
sociedade global tão pervertida, instalando-
se numa região quase inacessível e proibindo 
no interior de seu grupo outro mundo que não 
fosse o seu; assim, o dinheiro republicano” 
(QUEIROZ, 1976, p.238). 

Esta afirmação está repleta de dissonâncias 
que podemos perceber atualmente, pois 
como o  arraial foi fundado em 1893, ou seja, 
na época do império, e durante o império 
Antônio conselheiro foi perseguido e preso, 
além de Antônio Conselheiro pregava contra 
a escravidão praticada no período imperial. 
Durante o império já havia brigas entre igreja 
e estado, pois esta não aceitava os maçons, 
a guerra de Canudos na verdade ao invés de 
separar mais ainda a igreja do Estado serviu 
para que a sociedade percebesse que na 
prática o país não tinha um estado laico. Outra 
falácia é negar que havia dinheiro republicano 
no arraial, pois todos os outros autores usados 
neste trabalho falam da circulação de dinheiro 
republicano no arraial. 
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Essa interpretação messiânica é indiretamente 
refutada por Moniz, embora ele não tenha 
usado Maria Isaura Pereira de Queiroz em sua 
bibliografia, ele compreende que o Movimento 
de Canudos foi socialista utópico e que a 
religiosidade foi um elemento que deu unidade 
aos sertanejos. “Só por meio da fé religiosa 
conseguiria (Antônio Conselheiro) mobilizar 
no sertão as massas camponesas” (MONIZ, 
1988, p.29). 

O fato de Moniz fazer essa análise acerca 
da religiosidade já anula a crítica feita por Villa 
a concepção de religiosidade que Moniz tem 
sobre Canudos. Villa escreveu que “Moniz, 
seguindo a tradição do marxismo brasileiro, 
desconsiderou a influencia religiosa como se 
a religião fosse somente um invólucro que 
cobrisse as razões de ordem material” (VILLA, 
1999, p.237) Como vimos, a religião para Moniz 
não era mero invólucro das relações materiais, 
e sim a subjetividade que se objetivou a fim de 
ser uma arma do sertanejo contra a estrutura 
alienante imposta a eles. A religião nesta 
análise está longe de ser um instrumento de 
alienação, é uma forma de emancipação, pois 
é através dela que uniu-se os sertanejos e esta 
religiosidade não era a mesma imposta pelas 
classes dominantes, era uma religiosidade 
concebida nas relações sociais das camadas 
baixas.

Edmundo Moniz foi filho de Antonio Moniz, 
um jurista, professor, ex-governador da Bahia 
durante a república velha e jornalista que 
também escreveu ao “correio da manhã”, 
Antonio escreveu trabalhos que se referiam 
marginalmente à guerra de Canudos e apoiou 
o golpe de 1930 e a aliança liberal. Edmundo 
Moniz é um homem inclassificável se formos 
analisar sua trajetória de vida como redator-
chefe do jornal “Correio da manhã”, pois ele 
tomou atitudes paradoxais que ora pendiam 
para posturas comunistas e hora para posturas 
liberais.

Embora o jornal não fosse comunista ele 
também não se manifestava contra e até 
defendeu a legalização do Partido comunista, 
combatendo Dutra quando ele propôs a 
ilegalidade do partido. Defendeu a posse de 
Jango e as reformas de base, sobretudo a 
reforma agrária, embora muitos colaboradores 
do jornal não compartilhassem da mesma 
posição. O jornal fez campanha pela posse 
de João Goulart, foi contra muitas greves que 
ocorreram nesse período e no fim Edmundo 
Moniz teve participação muito importante em 
dois artigos pedindo a deposição de Goulart, 
uma das matérias intitulada “Basta” que saiu no 
dia 31 e o “Fora” que saiu no dia 1°, embora 
Moniz diga que não foi a favor do Golpe e sim 
de um governo legalista de Ranieri Mazzilli (o 
que de fato ocorreu por um ínfimo tempo) é 
preciso salientar que tanto Moniz como toda 
a cúpula do jornal sabia que os militares 
estavam se organizando para conseguirem o 
poder, tanto que a ala direitista do exército foi 
criteriosamente contra a posse de João Goulart. 

Depois se manifestaram contra o governo 
militar e sofreram perseguições e retaliações, 
depois do ato institucional número 5 de 1968 
os militares ocuparam o jornal, mas antes 
disso Edmundo Moniz havia sido preso sob a 
acusação de ser filiado ao Partido comunista 
o que o autor negou. Em 1969 o autor é 
exilado e só volta ao Brasil em 1978 após 
ser absolvido. Em suma, muitas vezes o autor 
apóia idéias comunistas e outras ele apóia 
governos liberais e de direita, o que faz dele 
um autor inclassificável apesar de fazer uma 
análise de cunho marxista [sobre Canudos] 
Moniz apresenta uma práxis idealista que visa 
resolver os problemas na superestrutura, com 
uma simples troca de homens no poder.

Marco Antonio Villa em seu livro Canudos-O 
povo da terra escreve que Moniz “tentou 
entender a organização do arraial de Belo 
Monte buscando no marxismo ortodoxo a 
fonte explicativa” o termo “tentou” já denota 
que na concepção de Villa o Edmundo Moniz 
não obteve êxito para explicar o movimento de 
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Canudos, pois Villa discorda da concepção de 
que Canudos tinha como base o socialismo 
utópico. Ora já o fato de Moniz entender 
Canudos como socialista utópico já lhe tira 
a ortodoxia marxista, pois apesar de Marx e 
Engels beberem nas idéias de socialistas 
utópicos eles consideravam tais idéias 
paternalista, pueril e ingênua, pois não tinha 
nenhuma base científica e não saiam do plano 
metafísico. 

Villa tenta mostrar a ortodoxia de Moniz 
também ao falar da teleologia que Moniz 
expressa: “Segundo Moniz (...) Embora Antônio 
Conselheiro estivesse politicamente atrasado 
em relação a República, não compreendendo 
o significado histórico da Revolução burguesa 
como um avanço, no plano social estava além 
da República  como da Monarquia” (VILLA, 
1999, p.237). Ou seja, Villa interpreta que 
Moniz acreditava que o Comunismo iria vir 
depois do advento da República, para Moniz 
antes da República o país era feudal e foi a 
república que contribui para o desenvolvimento 
do capitalismo no país, no entanto a Revolução 
burguesa (república) ficou inacabada sem 
trazer consigo uma efetiva reforma agrária, por 
isso Canudos estava num patamar na frente 
no quesito social já que estava fazendo a 
reforma agrária que a burguesia não fez. Ora 
não há ortodoxia nenhuma aí, mesmo porque 
se houvesse, Moniz iria ser contra a Revolução 
de Canudos acreditando que o socialismo não 
vingaria naquele lugar que não tinha classe 
operária e  nem tinha um capitalismo maduro.

Edmundo Moniz entendeu que Canudos 
constituiu um socialismo utópico, para esta 
afirmação o autor baseia-se nas leituras feitas 
por Antônio Conselheiro como Utopia. Para 
Moniz, Canudos mesmo que de maneira 
trágica para os camponeses constituiu-se na 
consolidação do poder civil, pois segundo ele, 
os florianistas queriam implantar uma ditadura 
militar, primeiro usando Moreira César e 
depois com Artur Oscar, os insucessos desses 
militares nas campanhas culminou com a 
descredibilidade dos militares, consolidando 
o poder civil. “A guerra de Canudos teve o 

mérito de destruir os militares que poderiam 
candidatar-se a ditadores”. (MONIZ, 1988, 
p.101). A revolta de Canudos além de não ser 
contra a república ironicamente prestou um 
grande serviço a este regime ao salvá-lo de 
possíveis ditaduras, e como prêmio Canudos 
foi arrasado.

Marco Antonio Villa, doutor em história 
pela USP, escreveu o livro em 1993, usando 
materiais que ele utilizou na tese de mestrado e 
mais alguns como jornais de época, discursos 
parlamentares, a própria historiografia entre 
outros.No âmbito externo temos nos anos de 
1990 o fim da bipolarização com a queda 
da URSS e no âmbito interno o Brasil estava 
passando por crises econômicas desde a 
abertura do mercado por Collor e depois de seu 
impeachment, Itamar Franco assumiu e com a 
ajuda se seu ministro da fazenda implantou o 
plano real que a princípio deu certo, pois o dólar 
e real parearam-se, mas depois a economia 
sofreu as conseqüências de ter seus produtos 
nacionais alojados nas prateleiras ou mesmo 
saído do mercado enquanto os importados 
ficaram inacessíveis. 

O fim da URSS e conseqüentemente da 
bipolarização influenciaram muito a obra de Villa, 
é por esse fim da bipolarização que permitia a 
neutralidade dos intelectuais sem estes terem 
que apontar se a análise pende para o lado 
comunista ou capitalista que Villa escreve seu 
livro de maneira parcial, sem apontar nenhum 
ajuizamento acerca do tema, “descarto 
totalmente qualquer explicação do arraial como 
uma comunidade messiânica, sebastianista, 
milenarista ou socialista utópica e indico a 
necessidade de compreender a experiência 
conselheirista como um grande momento da 
história nordestina, onde os sertanejos lutaram 
para construir um mundo novo.” (VILLA, 1999,  
p.12). Apesar da imparcialidade do autor, 
podemos perceber que o eixo condutor de sua 
análise é a luta por terra “ Belo Monte em uma 
referência concreta para o sertanejo, oprimido 
secularmente pelo latifúndio e seus corolários” 
(VILLA, 1999, p.83). O próprio título da obra de 
Villa [Canudos- o povo da terra] nos dá essa 
premissa.
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Apesar de negar que o movimento de 
Canudos fosse messiânico o autor não lhe tira 
o caráter religioso, e logo na introdução faz uma 
crítica as interpretações que negam o caráter 
religioso: “Há uma certa insistência deliberada 
em tirar o componente religioso, como se a 
presença da religião  colocasse o movimento 
num patamar inferior frente a movimentos 
laicos” (VILLA, 1999, p.9).

O marcante neste é livro é perceber que o 
autor o escreveu 100 anos após a fundação de 
Canudos (1893) e que o problema da terra ainda 
persiste em nossa sociedade, e como a nossa 
estrutura agrária, herança sesmarial do período 
colonial, ainda se mantém perversa. Para Villa 
o responsável pela opressão dos sertanejos é 
a existência do latifúndio, “oprimido [sertanejo] 
secularmente pelo latifúndio [...]” (VILLA, 1999, 
p.83).

Partindo dessa reflexão de que a luta por terra 
e os mecanismos de opressão ainda estão 
presentes na sociedade optei por analisar a 
obra de Clóvis Moura que faz essa análise 
estrutural de Canudos e demonstra como este 
tema ainda está em voga.

Clóvis Steiger de Assis Moura (1925 –2003) 
foi um sociólogo e historiador, nasceu em 
1925, no Piauí. O autor começou a simpatizar-
se com idéias da esquerda, ainda adolescente, 
após um levante de Natal em 1935 (cidade 
onde morava). Ingressou no PCB nos anos 
1940, trabalhando como jornalista na Bahia e 
São Paulo. Foi um dos raros intelectuais que 
acompanhou o PC do B na ruptura de 1962. 

Nos anos de 1970, já rompido com o PC do B 
destacou-se pela militância junto ao movimento 
negro brasileiro. E foi como tal que participou 
ativamente de todas as iniciativas que buscavam 
alterar as condições desfavoráveis do negro 
na sociedade brasileira, entre as quais ganha 
relevo o Movimento Negro Unificado (MNU), no 
início da última década de 1980.

Moura escreveu “Sociologia política da 
guerra camponesa de Canudos: da destruição 
de Belo Monte ao aparecimento do MST” 
em 2000, em um ano de dificuldades para o 
modelo neoliberal no Brasil. Fernando Henrique 
Cardozo esperava um crescimento econômico 
para reverter essa tendência, no entanto esse 
acontecimento não ocorreu e o que é pior o 
investimento estrangeiro caiu cerca de 30 
bilhões. 

Com as eleições no fim do ano a 
instabilidade econômica e política aumentam 
e conseqüentemente os movimentos sociais 
que chegaram ao seu ápice em 2001 com a 
greve dos metalúrgicos da volkswagen e dos 
servidores públicos federais. Em meio a esses 
protestos os camponeses também foram a luta, 
porém a causa era a crescente marginalização 
da pequena produção agrícola que produz 
para o mercado interno. 

A briga era porque o foco do governo era 
o mercado externo que faz do produtos 
agrícolas e pecuária uma das mais importantes 
commodities para o superávit, sendo assim a 
pequena produção interna representa barreiras 
para isso. “É nesse contexto que se inseriu 
a luta do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), movimento popular 
mais importante no Brasil na década de 90. 
Em 2001, essa luta foi marcada pela defesa 
da pequena produção agrícola e, portanto, 
dos assentamentos rurais obtidos pela luta 
e ocupações do MST e teve como inimigos, 
não apenas os grandes proprietários rurais 
e o próprio governo federal, mas também 
as multinacionais de biotecnologia e as 
grandes indústrias importadoras de alimentos” 
(GALVÃO; BOITO; COLETTI;  TRÓPIA, 2018) 
Ou seja, na década de 1990 começa haver 
uma efervescência  entre o antagonismo 
dos latifundiários apoiados pelo Estado e os 
desapropriados da terra, é nesse contexto que 
Moura consegue o substrato e a subjetividade 
necessária para a interiorização dessas 
mazelas que foi exteriorizada na forma do livro 
que uso neste meu trabalho de conclusão de 
curso.
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Em suma, o livro de Moura além de importante 
reflexão teórica sobre a natureza e o caráter 
político do movimento de Canudos também 
consegue estabelecer elos históricos que nos 
permite entender o movimento de canudos e o 
MST como parte de uma cadeia de resistência 
ao monopólio da propriedade privada em 
nosso país, que para o autor e eu compartilho 
dessa concepção, é um dos pontos cruciais 
do nosso atraso econômico e social. Moura 
ao estabelecer certos paralelos entre esses 
movimentos mostra a contemporaneidade de 
Canudos, este para o autor é um movimento 
social e por isso também político. 

Moura refuta a concepção de movimento 
messiânico e pré-político, para Moura “Canudos 
não foi apenas uma utopia camponesa, mas, 
pelo contrário, uma experiência camponesa 
bem sucedida, cuja evolução posterior não 
podemos avaliar, mas indicar que ia na 
direção de uma comunidade igualitária, sem 
níveis de exploração capazes de transformá-la 
numa unidade de exploradores e explorados, 
isto é, organizar-se pelo modelo capitalista”. 
(MOURA, 2000, p.52). Ou seja, Moura entende 
que  Canudos não era utópica e sim socialista 
e que atualmente o papel atribuído a Canudos 
está nas mãos do MST. “O movimento do 
MST ressurge atualmente, evidentemente de 
forma diferenciada e muito mais elaborada 
iniciando a formação de um conjunto de 
unidades camponesas autônomas através 
das ocupações, mas que se constituirão em 
uma unidade maior capaz de neutralizar ou 
fazer desaparecer o latifúndio através de uma 
reforma agrária auto-sustentada pelo próprio 
movimento sem terra” (MOURA, 2000, p.52).

Essas análises historiográficas são açúcares 
para a questão agrária, pois independentemente 
da disposição ou interpretação do autor essas 
produções são confluentes ao perceberem 
a nossa arcaica estrutura agrária como fator 
importante para a compreensão do movimento 
de Canudos. As produções são de diferentes 
períodos e tornam a retomar um fato da infância 
da república, o que demonstra que a questão 
agrária é um problema crônico e que ganha 
viço com o passar do tempo.

CANUDOS NOS LIVROS DIDÁTICOS

Embora haja um grande esforço da 
historiografia em resgatar a memória de Canudos 
este resgate vem sendo negligenciado e/ou 
até mesmo deturpado pelos livros didáticos. 
Essa constatação é estarrecedora já que os 
livros didáticos e os professores que fazem 
uso destes são responsáveis pela formação 
do pensamento e conseqüentemente da 
consciência dos discentes. “Até hoje, quase a 
totalidade das “manifestações historiográficas” 
de divulgação e de caráter didático importante 
veículos para a consolidação de uma memória 
nacional, tendeu a valorizar somente o discurso 
elaborado pelos grupos políticos republicanos 
civis” (FREITAS, 2005, p.125).

Nos livros didáticos podemos perceber como 
as manipulações da memória constituem-se 
em uma arma usada pela classe dominante 
e como o “poder da memória corresponde 
a destruição da memória” (LE GOFF, 2003, 
p.437)Já que os livros didáticos como veremos 
em alguns exemplos estão destruindo a 
verdadeira memória sobre a luta de Canudos 
e construindo uma memória espúria acerca do 
tema.

No livro De Nelson Piletti e Cláudio Piletti há 
três páginas dedicadas à Canudos dispostos 
em cinco sub capítulos com os seguintes 
títulos:

no nordeste, os sertanejos lutam contra os 
“coronéis” e seu governo.

Uma figura estranha no sertão: Antônio 
Conselheiro.

Por esse título já era de se esperar que 
Antônio Conselheiro fosse visto como um 
homem ádvena, mas os autores conseguiram 
desqualificar a importância do Antônio 
Conselheiro como podemos observar no 
trecho: “Diante da situação difícil, os moradores 
do sertão nordestino seguiram qualquer um 
que prometesse melhorar suas condições de 
vida” (PILETTI, 1997, p. 60).
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Essa pode ter sido a forma que o autor 
encontrou para mostrar que a história não é 
feita por apenas um homem e sim por muitos, 
mas de qualquer forma essa visão tratando-
se de Antônio Conselheiro é errônea, pois 
no sertão houve muitos homem prometendo 
melhorias de vida para os sertanejos e nenhum 
causou o furor que Conselheiro causou e 
nenhum conseguiu materializar esse anseios 
por melhorias como Conselheiro.

Quatro expedições contra canudos.
Profecias de Antônio Conselheiro.
Euclides da Cunha.

Pelos títulos já percebemos que eles têm uma 
concepção de que Antônio Conselheiro foi um 
homem bronco e que pregava ser um profeta 
escatológico, eles também destacam o livro de 
Euclides da Cunha como peça importante para 
a compreensão do movimento de Canudos. 
Apesar de negligenciar  o movimento de 
Canudos este livro contextualiza de maneira 
muito satisfatória a passagem do império 
para a república e demonstram bem como os 
coronéis influenciavam nas decisões políticas.

No livro de José Dantas, Canudos está 
inserido no capítulo sobre Prudente de Moraes, 
não há um capítulo específico para tratar a 
questão de Canudos.O autor tenta dissertar 
sobre Canudos em apenas cinco parágrafos e 
não menciona a luta em si e nem a repressão 
imposta pelas expedições do exército, o autor 
resume tudo em: “Depois de muitas lutas, o 
arraial de Canudos foi totalmente destruído” 
(DANTAS, 1984, p.83). 

Apesar de negligenciar a luta o autor 
consegue mostrar como ainda soçobrarmos 
em profundas desigualdades tanto de classes 
quanto regionais e como o esmagamento de 
Canudos assegurou a propriedade da terra nas 
mãos dos coronéis e manteve o sertanejo na 
condição de trabalhador sem terra.

O livro de Azevedo praticamente apagou 
Canudos da história do Brasil, pois o movimento 
não é mencionado nem como curiosidade ou 
apêndice.

Nenhum governo é aprofundado, há apenas 
uma tabela com a seqüência cronológica das 
sucessões presidenciais da república velha. 
E cita Prudente de Morais apenas: “Durante 
a república velha o domínio começou com a 
oligarquia paulista, que fez os três primeiros 
presidentes civis. (Prudente de Moraes, Campos 
Sales e Rodrigues Alves)”,  (AZEVEDO, 1988, 
p.121).

Hamilton Gonçalves Mattos dedica apenas 
uma página Canudos com o título: “A 
questão de Canudos”, onde ele menciona de 
maneira superficial a estrutura econômica e 
a insatisfação da igreja e dos coronéis com o 
movimento de Canudos.Ao mencionar Antônio 
Conselheiro deixa transparecer certo desdém 
pela figura de Conselheiro: “(...) aceitavam a 
liderança de Antônio Conselheiro um místico 
que andava de camisolão e usava barbas 
longas” (MATTOS, 1990, p.86).

“É bom que se diga que o crescimento de 
Canudos e a popularidade do beato passaram 
a preocupar os vários segmentos da nossa 
sociedade” (MATTOS, 1990, p.86). Em suma, 
Hamilton faz uma análise muito superficial 
desse importante capítulo da história do Brasil 
e apresenta Antônio Conselheiro como um 
homem místico e beato, sem mencionar a 
importância e o grau intelectual dele.

O livro didático de autoria de Souza foi o que 
me deixou mais preocupada, pois ele disserta 
sobre Canudos em apenas dois parágrafos com 
o subtítulo: “Canudos, um reduto de pobres”. 
Esse subtítulo já é deveras pejorativo e falacioso, 
mas o conteúdo desse subtítulo conseguiu ser 
ainda pior que o subtítulo: “O predomínio dos 
grandes proprietários de terras, a mudança 
do regime não entendida pela gente pobre, 
a miséria, a fome, e a ignorância motivaram 
a população a formar um reduto de pobres 
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sertanejos no povoado de Canudos”. (SOUZA, 
1989, p.98). O mais assustador desse livro é 
que é a 14° edição, ou seja, a editora e todos 
os envolvidos com a publicação compactuam 
com esse preconceito e idéia medíocre de 
Canudos por diversas vezes.

A questão de Canudos em si o autor trabalho 
erroneamente em um parágrafo e no segundo 
o foco é a morte do marechal Bitencourt 
quando as tropas “vitoriosas” voltaram ao Rio 
de Janeiro e um cabo do exército partidário 
de Floriano Peixoto tentou matar Prudente de 
Moraes e acertou o marechal. Ficou explícito 
que a temática de Canudos é desprezada ou 
deteriorada por muitos autores, no entanto, 
essa deterioração não se restringe aos 
autores dos livros é uma anomalia muito mais 
ampla que engloba as editoras, as condições 
mercadológicas, as ligações de seus autores a 
grupos privados, institucionais ou políticos e a 
visão de mundo deste. 

A revisão deste e de outros livros didáticos 
é necessária para  revogar essa história de 
cunho parcial e elitista que foi e está sendo 
feita sobre Canudos. “A história absorvida influi 
na maneira como os indivíduos estabelecem 
suas relações com o estado e a sociedade.” 
(FREITAS, 2005, p.121). Ou seja, os livros 
didáticos são instrumentos usados pelo estado 
e pela classe dominante para manipular a 
história de acordo com seus interesses, por 
isso nenhum dos livros didáticos denunciam 
o massacre e a degola vermelha que vou 
praticada contra os conselheiristas.

A memória individual evoca a memória social, 
pois toda a memória é construída socialmente 
e a sistemática tentativa de apagar ou depreciar 
a memória pode resultar numa deturpação 
ou até mesmo uma anulação da memória 
social como instrumento de emancipação. A 
maneira com o movimento de Canudos foi e 
está sendo trabalhado nos livros didáticos não 
fornece de maneira alguma o suplemento para 

a emancipação da sociedade, ao contrário, 
coloca amarras em qualquer tentativa 
de emancipação e de luta. É necessário 
que os professores saibam usar estes 

livros a fim de mostrar a verdade sobre 
Canudos e as deturpações e inverdades 
apresentadas nesses livros para os 
discentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A historiografia é também um resgate da memória, uma forma de dar voz aos excluídos da 
terra e quase da história. Cada nova interpretação é uma nova voz para Canudos e esse coro faz 
com que o movimento de Canudos não seja esquecido.

A intenção deste trabalho não foi desqualificar as interpretações sobre Canudos e sim mostrar 
como as vertentes historiográficas e o debate entre elas mantiveram a memória histórica de Ca-
nudos até a atualidade. Cada vertente deu sua contribuição interpretando Canudos de acordo 
com sua disposição e com as influências que o seu tempo lhe permitia ter, logo, a historicidade 
influencia no processo de interiorização da realidade. “A memória coletiva prossegue o seu de-
senvolvimento através da evolução social e política do  mundo” (LE GOFF, 2003, p.437). 

As produções historiográficas são uma forma de arte que têm a memória como matéria-prima. 
A arte tem que ser transformadora e a função do artista é dar o suporte subjetivo para essa trans-
formação. As produções historiográficas carregam em seu âmago as potencialidades subjetivas 
que estão embutidas na sociedade e o fato de todas as interpretações analisadas neste trabalho 
terem a questão agrária como eixo condutor demonstram como a temática agrária é imanente 
em nossa sociedade. A práxis tem a capacidade de analisar a subjetividade e a objetividade 
empiricamente, de modo que esta simbiose construída no interior da sociabilidade seja um im-
portante elemento para a emancipação.

A sistemática tentativa de depreciar a memória de Canudos, como vimos no capítulo sobre os 
livros didáticos, e os atos contra os patrimônios e provas materiais do movimento demonstram a 
preocupação do estado e das classes abastadas em ferir ou denegrir o espectro do movimento 
que ainda paira sobre nossa sociedade.A preservação da memória de Canudos por meio de 
produções historiográficas é deveras importante como suporte subjetivo para a objetivação, pois 
Canudos tem um valor heurístico na luta por terra. A cognoscência proporcionada pelo estudo 
das produções historiográficas nos permite uma ação efetiva. O movimento de Canudos não 
tornou-se anacrônico e sua história demonstra que ainda hoje sua propositura para resolução do 
problema agrário não é tacanha.

Enquanto muito estudiosos fazem longos discursos sobre a questão agrária e apontam os la-
tifúndios como a centelha do problema agrário, o movimento de Canudos agiu empiricamente e 
mostrou que a mera abolição do latifúndio é uma forma superficial de sanar o problema agrário, 
pois esta eliminação não elimina a essência do problema, pois a essência é a propriedade pri-
vada e enquanto ela existir haverá desapropriados e explorados.

Canudos foi fundada em 1893 e até ser dizimada mostrou que “a associação recompõe a 
íntima relação entre o homem e a terra de maneira racional e não por meio da servidão, do 
domínio senhorial e de uma absurda mística da propriedade. A terra deixa de ser um objeto de 
desprezível especulação, e, por meio do livre trabalho e da livre posse transforma-se em proprie-
dade pessoal e verdadeira do homem” (MARX, 2005, p.108) Ou seja, a resolução do problema 
agrário está na abolição da propriedade privada e na livre associação, o movimento de Canudos 
é prova de que essa livre associação e a abolição da propriedade não é nenhum quiliasma. “O 
verdadeiro fundamento da propriedade privada, a posse, é um fato, um fato inexplicável, não um 
direito” (MARX, 2005, p.125).
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As reminiscências de Canudos são assustadoras, pois ao analisarmos a luta de Canudos 
constatamos que a luta por terra pouco avançou desde então, e que ainda há muitos excluídos 
da terra que organizam-se a fim de conseguirem ser agentes sociais dinâmicos no processo 
pela efetiva emancipação do homem e seu pleno desenvolvimento como ser genérico. Canudos 
não sucumbiu com a guerra que exterminou impiedosamente seus habitantes. Destruída Canu-
dos, não se resolveram os problemas e se deram novas rebeliões que são vistas até os dias 
atuais plasmadas por grupos como a MST, MRA, MLT, entre outros. A questão agrária é uma 
metástase presente na sociedade que tem como epicentro de seu nódulo a propriedade privada.

A atualidade de Canudos está evidenciada em problemas sociais que persistem em nossa 
sociedade  e o resgate historiográfico deste movimento é uma maneira de manter viva as rei-
vindicações daqueles bravos sertanejos do início da república. A memória de Canudos é um 
elemento muito importante e presente em nossa sociedade, pois em sua memória está o cerne 
da luta por terras no Brasil. “Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a 
libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 2003, p.471)
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RESUMO: Este artigo busca compreender o porquê da literatura brasileira não atender a lei-
tura, já que ela é essencial para o desenvolvimento da criatividade, imaginação e reflexão 
crítica principalmente em tempos de evolução tecnológica onde se faz necessária e essencial 
o desenvolvimento de tais habilidades. A leitura é descrita como a principal atividade de edu-
cação perpetuando-se para a vida a adulta sendo uma das melhores aliadas para o desenvol-
vimento da oralidade, escrita, e até mesmo como entretenimento, porém, hoje, estamos em 
plena ascensão da tecnologia que nos invade a todo momento, por diversos meios estando 
ao alcance de nossas mãos pelo celular, computador, televisores conectados à internet com 
aplicativos, no qual tudo será conectado ao alcance dos moradores para ligar uma lâmpada, o 
televisor e até mesmo fazer uma pesquisa na internet. As crianças estão crescendo em meio 
a esta nova era da evolução tecnológica em meio as transformações da sociedade fazendo 
da literatura brasileira: desvalorizada. Mudar este cenário é essencial para o desenvolvimen-
to criativo e futuro dos leitores brasileiros. Ressignificar a leitura nos jovens e estimular a 
literatura infantil nas fases iniciais da escolarização seja a chave da mudança deste cená-
rio usando as tecnologias como aliadas no processo de valorização da literatura brasileira.

Palavras-chaves: Literatura; Leitura; Literatura Brasileira; Literatura Infantil.

QUAL É O MELHOR MOMENTO PARA SE 
TRABALHAR A LITERATURA
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INTRODUÇÃO

Muito já se enfatizou em diversos estudos sobre a importância da leitura para educação 
e desenvolvimento do homem e, mesmo assim, ainda perde-se horas na frente de um 
celular, de um tablet, de vídeos, jogos, redes sociais e afins; causando distração no 

que se refere ao futuro escolar, posto que a tecnologia, nos dias de hoje, está em constante 
desenvolvimento e inserida em diversos espaços empresariais, domiciliar e, também, escolares. 
Dessa forma, é necessário fazer bom uso de fins tecnológicos, inserindo este recurso de manei-
ra positiva, uma vez que engessado aos moldes tradicionais, e pouco inserido no mundo digital, 
alguns profissionais, despreparados para a atuação de novas metodologias em salas de aulas, 
torna-as pouco aproveitadas; transformando o recurso tecnológico em algo empobrecido, pois 
se não há domínio sobre a ferramenta a ser utilizada, obviamente, não será feito um trabalho de 
qualidade.

O ato de ler é considerado fundamental para o desenvolvimento do senso crítico, decodificação 
do signo e suas ressignificações. Atualmente, a prática da leitura está desvalorizada socialmente, 
mesmo com a facilidade de acesso a acervos literários gratuitos, os cidadãos não praticam a 
leitura diariamente, tampouco buscam literaturas brasileiras enriquecendo seus conhecimentos 
sobre a cultura. A leitura sempre foi estudada e apresentada como atividade básica na educa-
ção escolar, perpetuando-se para a vida adulta como aliada para o desenvolvimento do homem 
como sujeito capaz de realizar uma reflexão e desenvolver o senso crítico para os mais diversos 
assuntos que ele venha a encontrar em sua vida. Apesar do avanço tecnológico, pois tornou-se 
algo comum e internalizado em nossa cultura sendo, atualmente, indispensável no dia a dia das 
pessoas, transformando a sociedade, metodologias de ensino e atividades que antes não eram 
possíveis de se trabalhar; o ato de ler e a literatura brasileira encontram-se desvalorizados.

A literatura brasileira, comparada as literaturas estrangeiras, é construída com a crença de que 
não é boa pelos seus leitores, esquecendo-se da própria história, no qual foram consagrados po-
etas brasileiros, tal como Vinicius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, entre outros; além 
de, em alguns momentos, os sujeitos consideram a leitura como algo chato e a realizam apenas 
em momentos que lhes são obrigatórios, como mostra o levantamento teórico sobre o assunto.

Em geral, as obras são escritas de acordo com a vivência do autor, que faz com que os fatos 
sejam representados pelas emoções e sentimentos sendo por meio de cores, pessoas, animais 
e afins que ilustram essa visão. É na infância e com a literatura infantil que começa a aprendiza-
gem, o desenvolvimento e o contato, sendo rica de significações com o objetivo de educar, cons-
cientizar e expandir a imaginação da criança que vivência este momento com mais intensidade, 
por isso o ato da leitura deve ser instigado desde a infância sendo prazeroso para o sujeito, de-
vendo ser trabalhada, analisada e planejada visando uma prática saudável e natural para o indi-
víduo. Presentemente, com o distanciamento do ato de ler, os indivíduos podem se prejudicarem 
no desenvolvimento crítico, já que, mesmo sabendo ler e escrever, pode apresentar dificuldades 
em compreender todo o contexto e não desenvolver a habilidade de interpretação, tornando-se, 
o que se chama de analfabeto digital: que sabe ler e escrever, mas não sabe ou tem dificuldade 
de interpretar e compreender a leitura (COUTINHO, 2016).

Qual é o melhor momento para incentivar a leitura e apresentar a literatura para despertar a 
reflexão crítica e a leitura que tanto enriquece o conhecimento daqueles que se permitem ler? 
Este é o desafio, já que tal prática leva o indivíduo a desenvolver a criatividade, imaginação, e 
construção de suas reflexões críticas sobre a leitura. Diante desses desafios, este artigo pre-
tende ressaltar a importância do ato de ler, assim como discorrer a partir de qual faixa etária 
pode-se iniciar a leitura, uma vez que tanto se argumenta seus benefícios de aprimoramento da 
capacidade da imaginação, criatividade e em enriquecimento para desenvolver a capacidade de 
reflexões críticas.
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LEITURA E LITERATURA BRASILEIRA

O homem, desde a pré-história, já procurava 
formas de comunicação, seja para expressão, 
recordação ou qualquer outro motivo, o 
homem está constantemente se comunicando. 
E hoje muito usa a tecnologia no dia a dia de 
crianças e adultos, seja para distrair a criança 
com vídeos no Youtube, navegar na internet, ou 
mandar uma simples mensagem ou “meme” 
(representação gráfica de uma piada) para um 
amigo, o que nos mostra que a linguagem não-
verbal e a verbal está presente cada vez mais 
intensa.

No início não se escrevia para criança:

Na Grécia Antiga, as crianças eram vistas 
como uma possibilidade para o futuro e 
inferior ao adulto, por serem frágeis, em 
desenvolvimento físico e cognitivo; sendo 
assim, eram consideradas desnecessárias. Na 
Idade Média, o índice de mortalidade infantil 
era alto. Crianças inferiores a seis anos de 
idade não eram consideradas cidadãos, desta 
forma não faziam parte da sociedade. 

Não existia a imagem da infância, não eram 
necessários livros, atividades, entre outros 
direcionados as crianças, já que, somente a 
partir dos 7 anos os indivíduos olhavam-nas 
como adultos em miniatura, pois eram vistas 
como seres em aprendizagem, no qual, desde 
cedo, aprendiam os ofícios que seriam realizados 
mais tarde, ou seja, quando chegassem à idade 
adulta. As meninas realizavam os ofícios das 
mulheres; e, os meninos, dos homens.

[...] a concepção de uma faixa etária diferenciada, com 
interesses próprios e necessitando de uma formação 
específica, só acontece em meio à Idade Moderna. Esta 
mudança se deveu a outro acontecimento da época: a 
emergência de uma nova noção de família [...] (SILVA, 

2009 apud ZILBERMAN, 1985, pág. 13).

Por volta do século XVIII, surge o sentimento 
de infância, uma vez que a criança é diferente 
do adulto, ou seja, tem conflitos internos, 
medos, dúvidas e contradições, desta forma 
houve a necessidade de meios voltados para 
as crianças. Conforme há modificações no 
conceito de criança e devido as necessidades 
apresentadas, surge então uma literatura 
exclusiva e voltada para eles.

A Literatura Infantil é uma arte abrangente, fenômeno 
de expressão que representa o Mundo, o Homem, a 
Vida. É uma das produções e recepções humanas mais 
importantes para a formação do indivíduo: de um lado, 
expressa a experiência do autor; de outro, provoca uma 
experiência no leitor (SCHARF, 2000, pág. 20).

A literatura Infantil surgiu com Fénelon (1567-
1622) com intuito de atender as necessidades 
das crianças. Já os contos de Fadas, como 
conhecemos hoje, surgiram na França com 
Perrault, também no século XVII. Com essas 
criações as crianças podem fantasiar, imaginar 
e começaram a criar opiniões sobre os contos, 
narrações, crônicas e outros gêneros que en-
contramos na Literatura. 

No Brasil, a literatura infantil veio na época 
do pré-modernismo com o Monteiro Lobato 
em 1921 com A Menina do Nariz Arrebitado, 
mostrando valores, boas maneiras, imaginação 
aflorada ao descrever o peixinho, lidando com 
sentimentos, entre outras formas para auxiliar o 
desenvolvimento da criança.

Trabalhar a Literatura Infantil com crianças 
torna o ensino significativo, uma vez que, “[...] 
a literatura infantil desempenha um importante 
papel, o de favorecer aprendizagens, 
compreensão de valores, confronto com 
diferentes ideias, culturas, crenças, opiniões e 
informações diversas”. (PAÇO, 2009, p. 21). 

Para pensar a literatura infantil, é necessário 
pensar no seu leitor: a criança. Até o século 
XVII, as crianças conviviam igualmente com 
adultos, não havia um mundo infantil, diferente 
e separado. Ou uma visão especial da infância. 
Não se escrevia, portanto, para as crianças 
(SILVA, 2009, p.136).
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 Segundo os ideais de Piaget e Vygotsky, 
é necessário incentivar um desenvolvimento 
pleno, no qual fundamentaram o sujeito que 
fará parte da sociedade posicionando-se “de 
maneira crítica, responsável e construtiva 
nas diferentes situações sociais, utilizando o 
diálogo como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas”.  (BRASIL, 1997, p. 
5).

Logo, a Literatura Infantil aprimora a 
expressão e reflexão crítica do sujeito sendo 
uma ferramenta primordial no desenvolvimento, 
já que se trabalha a imaginação, a construção 
da realidade, a compreensão do lido, entre 
outros fatores que incentivam a estruturação 
dos ideais, pois a criança encontra-se em 
formação. Portanto, é importante trabalhar com 
a formação do discernimento dos indivíduos, 
bem como, incitar o ato da leitura.

Se faz necessário saber ler e escrever para 
interagir e construir vocabulários, senso crítico, 
imaginação do sujeito, e a troca de informações, 
experiência e contínuo desenvolvimento da 
sociedade, já que “[...] não é cópia do real, nem 
puro exercício de linguagem, tampouco mera 
fantasia que se asilou dos sentidos do mundo 
e da história dos homens”. (BRASIL, 1997. p. 
29), a literatura é primordial no desenvolvimento 
dos cidadãos, trabalhando não apenas com a 
fantasia, mas, também, com a realidade.

Com o avanço tecnológico, o número 
de recursos facilitando as informações e 
comunicações triplicou, antigamente para 
ter acesso a uma notícia era  necessário 
locomover-se à bancas de jornais, ou esperar 
a entrega em sua casa, logo depois, vieram 
rádios e, consequentemente, as televisões; da 
mesma forma a comunicação entre pessoas 
que eram feitas por meio de cartas, no qual 
duravam meses para se obter uma resposta, 
progredindo para os telefones e, atualmente, 
conseguimos nos comunicar obtendo respostas 
de imediato independente da distância entre as 
pessoas. Sendo assim, há maior interação com 
o outro pela internet o que torna o saber ler e 
escrever essencial ao homem conectado.  

O avanço tecnológico auxiliou os meios 
de comunicação e informação não somente 
relacionado a notícias e afins, como também 
em diversas áreas, pode se dizer em todas 
as áreas, a tecnologia está presente no dia a 
dia de qualquer cidadão em qualquer lugar. 
No que se refere a educação, a tecnologia 
facilitou a pesquisa e enriqueceu os meios de 
aprendizagem interno (no ambiente escolar) e 
externamente (fora o ambiente escolar).

No entanto, mesmo com essa facilidade, 
ou seja, as pessoas podem baixar livros e ler 
por meio de PDF em aparelhos tais como: 
celular, tablet, computador; ou mesmo, ler 
online; os cidadãos não possuem a prática 
de lerem diariamente, muitos fazem desse ato 
obrigatório, isto é, quando exigidos em escolas, 
faculdades, empresas, e afins. 

Consequentemente, a literatura clássica 
facilitada mostra que “os processos de 
interação e comunicação no ensino sempre 
dependeram muito mais das pessoas 
envolvidas no processo do que das tecnologias 
utilizadas, seja o livro, o giz, ou o computador 
e as redes” KENSKI (2003, p. 144), ou seja, 
precisa ser estimulado a leitura como algo 
divertido, benéfico e prazeroso independente 
de seu formato, o professor deve ser o maior 
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incentivador da leitura, agindo de forma lúdica, 
fazendo com que seja encantador e divertido, 
desta forma, criar-se-á um hábito pela leitura 
benéfico que levará a vida adulta. O educador 
deve fazer da tecnologia uma aliada, usando-a 
de forma positiva, ou seja, não deve virar refém 
da tecnologia, e, sim, utilizá-la de maneira 
propícia, tornando a aprendizagem significativa 
e prazerosa, estimulando os educandos a 
prática da leitura.

As pessoas, ao longo da história, sempre 
registraram fatos sobre as descobertas, 
experiências, ou a si mesmo em representações 
e, atualmente, o faz com mais assiduidade, seja 
para mostrar um prato de comida, um tênis para 
seus colegas, uma selfie (foto se de si mesmo) 
em redes sociais, com frases diversas usadas 
como legenda, o que implica no conhecimento 
prévio da leitura, isso “implica sempre na 
percepção crítica, interpretação “reescrita” do 
lido (FREIRE, 1989, p.14)”, ou seja, é preciso 
não apenas saber ler, independentemente 
de ser uma linguagem verbal ou não-verbal, 
mas interpretar e, por meio da leitura e do 
aprendizado, o homem é capaz de desenvolver 
uma reflexão crítica sobre diversos assuntos, 
pois aperfeiçoa sua interpretação e auxilia no 
desenvolvimento da imaginação e percepção 
crítica presentes no dia a dia da sociedade.

FREIRE (1989, p.9), diz que “[...] uma 
compreensão crítica do ato de ler, que não se 
esgota na decodificação pura da palavra escrita 
ou da linguagem escrita, mas que antecipa e 
se alonga na inteligência do mundo”, ou seja, 
a compreensão e a interpretação da leitura é 
essencial para compreender o subjetivo escrito, 
isto é, as entrelinhas, para se comunicar com 
o outro; seja a leitura e interpretação de uma 
matéria do jornal, uma entrevista, revistas, etc., 
que são capazes de despertar o sujeito para a 
imaginação, reflexão e criatividade. Quando a 
leitura se faz de maneira prazerosa, estimulante, 
os sujeitos aprendem e se constroem com 
conhecimentos de maneira leve e, realmente, 
significantes.

Quando crianças ouvimos histórias contadas 
por professores, pais, colegas de classes, 
amigos; o que corrobora para o desenvolvimento 
da imaginação na criança, esta por sua vez é 
essencial para a continuidade escolar e da vida 
adulta do ser humano: 

Assim a leitura é base do desenvolvimento, 
o anseio pela leitura estimula a criatividade, a 
“releitura” de momentos atribui significações 
a construção da leitura e da escrita; por meio 
das histórias contadas esse despertar surge 
como algo natural e cria ligações significativas 
para a criança que está em processo de 
desenvolvimento e conhecimento sobre a 
construção de sentimentos, atitudes, valores e 
como tudo é construído. 

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e 
atribuir significados através de uma conjunção 
de fatores pessoais com o momento e o 
lugar, com as circunstâncias. Ler é interpretar 
uma percepção sob as influências de um 
determinado contexto. Esse processo leva o 
indivíduo a uma compreensão particular da 
realidade”(FERREIRA e PRETTO apud SOUZA,  
1992, p.22).
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De acordo com a LDB 9394/96 no Título III 
– Do Direito à Educação e do dever de educar, 
artigo 4, mostra que a educação é gratuita e 
obrigatória a todos os cidadãos, porém observa-
se que a classe social mais elevada tem maior 
facilidade acesso a recursos funcionais do que 
alunos que frequentam a Educação Regular 
fornecida por entidades públicas, o que pode 
influenciar na leitura, interpretação não apenas 
dos signos, mas de todo o contexto histórico 
da escrita.

Se comparada a literaturas estrangeiras, a 
literatura brasileira é considerada:

Não sendo valorizada pelos próprios 
brasileiros, e ainda afirmando a negação pelo 
ato de ler, seja por julgamentos infundados 
pela falta de conhecimento e lendo apenas 
quando são considerados obrigatórios por 
Entidades como Escolas, Faculdades e outros 
lugares que exigem referências concretas para 
fundamentar suas ideias (CANDIDO, 2000, 
p.10).

 As pessoas imaginam que a literatura seja 
uma história erudita, sendo escrita na ficção sem 
representatividade da realidade, ou até mesmo 
romance com finais felizes, sem conhecimento 
de que o autor é livre para se expressar da 
maneira que o convém, transformando a 
realidade, os sentimentos em arte. Se estes 
tiveram contato por meio da cultura, crenças, 
valores no qual está inserido a Literatura 
Brasileira, o seu despertar pela leitura poderia 
ser acrescido da representatividade de sua 
vida na arte da escrita, indo de encontro aos 
sentimentos e imaginários do autor (CANDIDO, 
2000, p.10).

Mesmo com a falta de interesse na leitura, 
GURGEL (2016 apud SOLÉ, 1998, P.43) enfatiza 
que o interesse pode ser educado e aprendido, 
quando se aprende com entusiasmo e uma 
boa apresentação. Ou seja, pode-se mudar 
essa percepção atual e incentivar a leitura e 
o gosto pela Literatura Brasileira e valorizá-la 
como patrimônio Nacional brasileiro. 

Uma vez que, quando o sujeito inserido 
em um ambiente de leitura desde pequeno 
(criança), há uma porcentagem maior de levar 
essa prática por partes da vida, porém, quando 
não estimulado desde cedo, achará a prática 

[...] pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que 
nos exprime. Se não for amada, não revelará a 
sua mensagem; e se não a amarmos, ninguém 
o fará por nós. Se não lermos as obras que a 
compõem, ninguém as tomará do esquecimento, 
descaso ou incompreensão. Ninguém, além de 
nós, poderá dar vida a essas tentativas muitas 
vezes débeis, outras vezes fortes, sempre 
tocantes, em que homens do passado, no fundo 
de uma terra inculta, em meio a uma aclimação 
penosa da cultura europeia; procuravam estilizar 
para nós, seus descendentes, os sentimentos 
que experimentaram, as observações que 
faziam, - dos quais se formaram os nossos 

(CANDIDO, 2000, p.10).
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da leitura desnecessária e, como apresentado 
anteriormente, realizando-a apenas quando 
obrigatório; contudo, a prática da leitura 
obrigatória faz com que muitos indivíduos 
entendam superficialmente o que lê, deixando 
grande parte, ou seja, as entrelinhas, escapar; 
não absorvendo com precisão o lido.

Não se pode esquecer do papel do professor, 
que como tal é aquele que irá estimular a leitura 
com prazer e não como obrigatoriedade, cabe 
ao educador ajudar os alunos a descobrirem 
que dentro da dificuldade há momento de 
prazer e de alegria na Leitura (CARVALHO; 
SCHRAMM apud FREIRE, 2003, p.52). 

Com o auxílio do professor o sujeito pode 
transformar as dificuldades em conquistas, 
transformando o aprendizado em algo prazeroso 
para o educando. Trabalhando a leitura em 
sala de aula o educador terá acesso a um 
novo mundo, isto é, poderá atender diversas 
disciplinas por meio de livros: português, 
matemática, história, geografia, ciência, entre 
outras. Além de, estimular valores: respeito, 
bondade, empatia e afins. Desenvolver, desde 
a educação infantil, valores sociais é contribuir 
futuramente para uma sociedade melhor, onde 
haja cidadãos críticos, reflexivos, ou seja, o 
cidadão pleno.

A leitura se faz presente nas mais diversas 
formas na sociedade e a tecnologia também 
implica nesta nova etapa, pois facilitou o 
acesso a literatura com a disponibilidade de 
acervos gratuitos em seus dispositivos móveis 
e computadores, porém a pesquisa divulgada 
pelo Estadão feita em 2016 pelo Pró-Livro, 
que considerou “leitor” o indivíduo que leu 
pelo menos um livro nos últimos três meses, 
mostrou que 44% da população não lê e 30% 
nunca comprou um livro. Demonstrando que a 
leitura mesmo com uma breve elevação ainda 
não é primordial para os brasileiros.

Logo, a mudança pode vir por meio da 
Literatura Infantil, pois ela desempenha o papel 
fundamental de favorecer a aprendizagem, 
compreensão de valores, culturas, crenças 
dentre outras. Assim aprimora-se a expressão 
e reflexão do sujeito, permitindo lhes fantasiar, 
imaginar e exteriorizar sentimentos construindo 
a bagagem para o futuro leitor, e se reconhecer 
como indivíduo, além de estimular a leitura 
por todos os desenvolvimentos no qual o ser 
humano está exposto, ou seja, infância, vida 
adulta e velhice.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, o número de leitores é baixo e o interesse por literatura brasileira tornou-se po-
bre em comparação as literaturas estrangeiras, porque não é a principal procura pelo público 
brasileiro, pois optam pela literatura estrangeira ou, em muitos casos, não possuem o hábito de 
ler como “hobbies”, desta forma, não buscam nenhum tipo de leitura, realizando tal ato apenas 
quando necessário.

Para mudar este quadro atual brasileiro é necessário que os cidadãos comecem a praticar a 
leitura em diversos quesitos e não apenas em redes sociais, já que, hoje em dia, as notícias e 
informações são facilitadas, porque encontram-se todas as notícias por meio da internet em sites 
de buscas, no entanto, poucos cidadãos entram em sites jornalísticos visando ler as manchetes, 
muito se dirigem a redes sociais, no qual as notícias nem sempre são verídicas. 

Reformular o atual cenário brasileiro inserindo práticas de leitura é positivo para sociedade, 
já que, como trabalhado neste artigo, a leitura desenvolve a criticidade, imaginação, trabalha 
valores e empatia, ou seja, desenvolve os indivíduos agindo ao encontro dos ideais do cidadão 
pleno como participante ativo da sociedade. 

Porém, o ato de ler deve ser trabalhado desde a infância, pois somente assim os sujeitos, 
quando chegarem a vida adulta, terão este hábito; no entanto, quando estimulado, desde a infân-
cia, esta prática é necessário ser feita de maneira lúdica e atraente, fazendo com que as crianças 
gostem e vivenciam tal ato de maneira positiva, desta forma a prática da leitura, bem como as 
literaturas brasileiras serão mais procuradas e realizadas no dia a dia.

É nítido que o papel do professor é primordial nesse desenvolvimento, uma vez que nem todas 
as crianças, quando inseridas em um ambiente escolar, demonstra este hábito, já que existem 
muitos adultos que não exercem essas atividades no dia a dia, sendo assim, tampouco as crian-
ças o realizarão. O educador deve criar ressignificações do ato de ler, com entusiasmo e estimu-
lando por meio de superação de obstáculos, desconstruindo preceitos sobre a literatura visando 
o despertar, o prazer e, principalmente, auxiliar a capacidade de imaginação, criatividade, paixão 
pela leitura e desenvolvimento do conhecimento e reflexão crítica do sujeito.

Por fim, a literatura infantil é primordial, pois por meio dela é possível  desenvolver a imagina-
ção, a alfabetização, a criatividade e desenvolvimento da reflexão crítica como futuro sujeito atu-
ante na sociedade, principalmente com a ascensão tecnológica que torna fundamental a leitura 
e a interpretação para análise de conceitos como um todo e atrelado a facilidade da pesquisa e 
do contato mais próximo com o acervo clássico da literatura brasileira ao al-
cance do aluno despertar o prazer desde o primeiro contato na infância. 

Uma leitura de uma obra bem instigada pode mudar preceitos dian-
te pessoas. Com a literatura é infantil pode-se trabalhar valores visan-
do a construção de seres empáticos e reflexivos, além de despertar, 
não somente a leitura de modo geral, como também o entendimento 
e o anseio pela Literatura despertando o olhar crítico e aguçado dos 
cidadãos.
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RESUMO: Esse artigo pretende abordar o tema dos brinquedos e brincadeiras na Educação Infan-
til através da ótica dos pedagogos acerca desta temática, verificando a importância de ter garan-
tido os espaços de construção do sujeito, tais como suas diferenças, preservando e auxiliando 
na construção de sua identidade. Por meio deste artigo pretende-se investigar a importância 
de um espaço que fomente a criatividade e a autonomia, a prática dialógica, a construção de um 
coletivo que valorize a diversidade fortalecendo o indivíduo, trabalhando com as brincadeiras, 
brinquedos na Educação Infantil. A descoberta da própria vontade faz o indivíduo se perceber 
como sujeito vivo, capaz de escolhas e mudanças. Descobrir o potencial de expansão interior 
e de ação exterior confere senso de integridade, desta forma deve-se perceber as brincadeiras 
e os brinquedos como assistentes no desenvolvimento integral e significativo do indivíduo. 
Para a elaboração deste buscou-se analisar bibliografias de autores conceituados, este estudo 
objetiva apresentar a importância das brincadeiras e dos brinquedos para o desenvolvimento 
da criança na educação infantil. Compreendeu-se que ambos são essenciais para o desenvolvi-
mento da psicomotricidade e da criança tanto na instituição escolar quanto em seu cotidiano.

Palavras-chaves: Brinquedos; Brincadeiras; Educação Infantil; Desenvolvimento.

BRINQUEDOS, BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Para dar início a discussão sobre as contribuições que os brinquedos e as brincadeiras 
trazem para as crianças é de elementar importância que respalde-se algumas definições 
a respeito do significado do brincar no dicionário, tentando assim, apresentar uma de-

finição desse ato que é alvo dos estudos contidos neste artigo. Brincar no dicionário Michaelis 
(2020) significa, dentre outras definições, “divertir-se infantilmente, entreter, folgar, foliar, divertir-
-se representando o papel de e divertir-se fingindo exercer qualquer atividade”. 

Para Oliveira (2000), “o brincar não significa apenas recrear, mas sim desenvolver-se integral-
mente”, ou seja, o brincar não pode ser analisado de forma neutra, mas sim ser descrito como 
uma fonte rica de aprendizagem que ocorrerá durante todos os momentos interativos entre o 
brincar e a criança, desta forma percebe-se que a arte está ligada a este processo.

Os brinquedos e as brincadeiras trazem o mundo para a realidade da criança, possibilitando 
o desenvolvimento de sua inteligência, sensibilidade, habilidades e criatividade. O ato de brin-
car apresenta uma visão integrada do corpo e do movimento como reflexo da ordem psíquica 
e simbólica do universo infantil que favorece o prazer do movimento de forma espontânea, es-
tabelecendo uma relação causal entre a aprendizagem e as condições de adaptação ao meio 
ambiente social. Nessa perspectiva, a aprendizagem social e de expressão corporal se efetiva 
por meio do brincar, cuja representação auxilia no desenvolvimento motor, na medida em que o 
processo envolve o indivíduo como um todo, pois abrange diferentes domínios que caracterizam 
seu comportamento: cognitivo, afetivo e motor.

Quando existem necessidades é fundamental que a família seja coadjuvante nesse processo, 
mesmo quando existe um trabalho coordenado por profissionais de psicomotricidade, o auxílio 
da família poderá favorecer à criança uma forma de se sobressair bem nas relações-problemas 
relativas ao aprendizado. As crianças necessitam de interação social e o brincar oferece essa 
condição por meio da vivência corporal com função psicomotora poderão desempenhar papel 
fundamental no domínio de habilidades.

O brincar é essencial para o desenvolvimento da criança, seja na instituição escolar, seja no 
ambiente familiar, independente da idade da criança, mediante sua essencialidade denota-se 
que o mesmo apresenta-se como ferramenta auxiliadora para educadores, assim como os brin-
quedos. Nesse sentido este estudo objetiva apresentar os elementos que tornam o brincar e os 
brinquedos tão importantes no âmbito da educação infantil. Em termos específicos este estudo 
visa elucidar aspectos referentes à ludicidade, dissertar acerca da psicomotricidade apresentan-
do sua importância sobre o desenvolvimento infantil e os caminhos concomitantes à temática 
deste estudo que podem ser seguidos para o desenvolvimento da mesma mediante as ferramen-
tas do brincar e dos brinquedos, analisar as capacidades e a influência que as mesmas exercem 
sobre a abordagem do educador sobre a forma de brincar e esclarecer os aspectos que tornam 
os brinquedos e as brincadeiras tão importantes para o desenvolvimento integral da criança.
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Os brinquedos e o brincar possuem um histórico extenso, sua aplicabilidade ocorre há sécu-
los, mesmo em moldes diferentes dos atuais. Independente de sua concepção histórica sabe-se 
atualmente que o brinquedo e o brincar são fundamentais para o desenvolvimento da educação 
infantil, por isso justifica-se a elaboração deste estudo com base na propagação de informações 
acerca da temática que possam vir a dar apoio e esclarecer dúvidas de educadores e pais acer-
ca do desenvolvimento da criança pautado nesses dois aspectos, bem como sua relevância, 
uma vez que a sociedade atual exige mais das crianças, oferta cursos e busca um desenvolvi-
mento precoce infantil onde a ludicidade é deixada de lado.

O brincar e os brinquedos qualificam-se como ferramentas essenciais no desenvolvimento 
infantil, no entanto, mesmo na atualidade, alguns educadores não fazem uso constante das 
mesmas para o desenvolvimento da criança, fazendo uso de abordagens tradicionais onde a 
ludicidade e o brincar são excluídos. Diante do exposto buscou-se responder neste estudo as 
seguintes questões: Por que o brincar e os brinquedos são essenciais no desenvolvimento in-
fantil? O que é a ludicidade e como esta pode auxiliar em sala de aula? Qual a relação da psi-
comotricidade com o brincar e os brinquedos? Qual deve ser a base do educador na análise de 
suas abordagens para o desenvolvimento infantil? Estas e demais perguntas serão respondidas 
no decorrer deste estudo.

Para o aproveitamento do estudo e a condução do raciocínio buscou-se dividir este artigo 
em quatro capítulos. No primeiro capítulo será abordada a ludicidade e sua relevância no de-
senvolvimento infantil. No segundo capítulo será apresentada a psicomotricidade e sua ligação 
com o brincar e os brinquedos. No terceiro capítulo este estudo esclarecerá as análises dos 
educadores sobre as capacidades do educando a fim de avaliar as abordagens ideais sobre o 
brincar e os brinquedos. No quarto e último capítulo se dissertará sobre a função fundamental 
dos brinquedos e das brincadeiras no desenvolvimento da criança. Os capítulos serão seguidos 
das considerações finais e das devidas referências bibliográficas.
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EDUCAÇÃO LÚDICA

Anteriormente o papel do professor era 
transmitir conhecimentos e os educandos eram 
agentes indiferentes da aprendizagem, ou seja, 
o ensinar foi confundido com o transmitir, com 
isto não se considerava a necessidade real do 
aluno. Porém hoje se sabe que a aprendizagem 
só acontece em decorrência do ensino, que se 
dá pelo processo de busca do conhecimento 
mediante o educador na qualidade de 
facilitador. No processo educacional cada 
aluno passa a ser um desafio à capacidade do 
professor, que fica responsável em despertar 
nele o interesse pela aprendizagem (LIB NEO, 
1994). Sendo o jogo um instrumento de ensino 
e aprendizagem, neste contexto ele ganha 
espaço, pois, permite ao educador a condição 
de condutor e avaliador desta aprendizagem.

 À medida que o lúdico mostra a contradição 
entre obrigação e prazer, o faz-de-conta 
que se interpõe por meio do lazer revela a 
realidade. Por conseguinte, abre possibilidades 
pedagógicas amplas, pois os conteúdos das 
atividades de lazer podem ser altamente 
educativos. Para o educador as atividades 
lúdicas servem como parceiras na educação 
infantil, nessa medida elas contribuem para 
que o processo de ensinar se torne agradável 
e permita que a criança aprenda de maneira 
espontânea e significativa. A esse respeito sua 
importância, portanto, é evidente e indiscutível, 
contudo o deve-se averiguar se de fato os 
professores sabem disto, o quanto o teórico e 
o pratica das interações lúdicas nas práticas 
pedagógicas são essenciais neste processo de 
ensino e aprendizagem. Neste processo deve 
pautar-se sempre a relação entre educador e 
educando, educando e educando e educador 
e colaboradores, para que as atividades 
pedagógicas desenvolvidas sejam capazes de 
atingir o objetivo de ter interações com mais 
qualidade (MIRANDA, 2008). 

Toda história do homem, seja ela individual 
ou coletiva, é resultado do seu convívio social, 
pois o indivíduo desenvolve maneiras de se 
relacionar com o mundo. É errôneo basear-
se apenas no fator biológico, ao tratar de 
desenvolvimento sem considerar os diversos 
elementos e ações que são estabelecidas ao 
longo da vida. Por isto na formação individual 
de cada um, leva-se em conta sua interação 
com os objetos e com os outros seres humanos. 

Tendo isto claro, o processo de aprendizagem 
é constante e não um fator isolado, por este 
motivo cada estágio da vida tem desafios que 
contribuem para o seu desenvolvimento, por 
conseguinte, o ser humano tem necessidade 
de ter contato com outras pessoas para 
acrescentar e/ou construir novos conceitos, 
desta forma as manifestações de interações 
só existem por causa de outro ser social, ou 
seja, por conta das trocas e assim por diante 
(SAVIANI, 2003). 

No que concerne as interações por meio do 
lúdico vale-se ressaltar que o conhecimento 
não encontra-se no brinquedo e nem no 
sujeito, mas sim na interação entre ambos. 
Para formalizar o exposto acima, de acordo 
com o dicionário Michaelis (2020) “interação” 
significa, “Fenômeno que permite a certo 
número de indivíduos constituir-se em grupo, e 
que consiste no fato de que o comportamento 
de cada indivíduo se torna estímulo para 
outro”.  Então interagindo com os brinquedos 
ou professores e sofrendo a ação destes, a 
criança tem a oportunidades de ampliar sua 
capacidade de conhecer, isto é o processo de 
aprendizagem.

A ludicidade é fundamental no processo de 
ensino aprendizagem. É possível observar na 
atualidade que muitos pais buscam dar aos 
seus filhos o que não puderam ter, para tal 
os matriculam em cursos extracurriculares, 
escolas intensivas, cursos complementares, 
mesmo no caso das crianças mais novas. Essas 
escolhas podem reduzir consideravelmente o 
tempo da criança brincando e socializando-
se, podendo assim causar interferências que 
podem prejudicá-la futuramente, além de correr 
o risco de optar por cursos de abordagem 
tradicional, que erradicam ou fazem pouco uso 
do lúdico, podendo causar sobre a criança 
a reação oposta à que os pais esperavam 
(CIPRIANO; ALMEIDA, 2016). Assim evidencia-
se a importância na interação entre escola, 
familiares e criança, a fim de evitar desgastes 
emocionais e interferências no desenvolvimento 
da criança.  
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O DESENVOLVIMENTO DA 
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A psicomotricidade é a ciência que enfatiza o 
desenvolvimento levando em conta as questões 
psicológicas, sociais e biológicas da pessoa, 
assim pode-se dizer que a mesma tem como 
foco o homem em todos os seus aspectos. A 
psicomotricidade faz uma investigação sobre 
o indivíduo por meio de seus movimentos, de 
suas realizações, de suas questões motoras, 
cognitivas e afetivas, todos resultado da 
interação do sujeito com o meio. Ela deve ser 
considerada como ferramenta auxiliadora para 
que a criança possa superar suas dificuldades. 
Considera-se o movimento um elemento 
fundamental para o desenvolvimento humano, 
pois é através dele que a criança pode alcançar 
seu desenvolvimento pleno (GONÇALVES, 
2009).

A partir do movimento e das atividades físicas 
desenvolve-se tanto o afeto quanto o intelecto. 
É fundamental que a criança desenvolva uma 
boa coordenação motora para o início de seu 
processo de escrita, da mesma forma que para 
o processo de leitura a mesma concentre-se. 
Desta forma a educação psicomotora surge e 
atua na educação infantil exercendo um papel 
essencial que perdurará a vida toda do indivíduo 
(GUAPINDAIA, 2019). Conforme explica Bello 
(1978): “É a educação um fato social tão 
antigo quanto o próprio homem, devendo ter 
sido praticada desde que apareceu na terra 
a primeira família humana. Coincide, assim, o 
início da história da educação com o da história 
da humanidade (BELLO, 1978, p. 09)”. 

  
Assim compreende-se que a educação 

psicomotora existe desde os primórdios da 
existência humana, uma vez que esta é pautada 
nos movimentos e no desenvolvimento do afeto 
e do intelecto do indivíduo.O desenvolvimento 
de uma criança pode ter seu desempenho 
afetado por inúmeras questões, tais questões 
são influenciadas por fatores biológicos e 
ambientais, que podem elevar as chances de 

dificuldades sobre a evolução psicomotora 
da criança. Encontram-se entre os motivos 
principais de dificuldade no desenvolvimento 
psicomotor os distúrbios cardiovasculares, 
peso abaixo do mínimo, nascimento 
prematuro, infecção, distúrbios respiratórios 
ou neurológicos e educação ineficiente. A 
interferência no desenvolvimento da criança 
está fortemente ligado à exposição da criança 
aos fatores de risco (GALLAHUE; OZMUN, 
2005).

A ausência de um acompanhamento 
adequado da psicomotricidade da criança 
resulta em danos sobre o seu desenvolvimento. 
Dentre os aspectos que podem ser 
observados pelos educadores nesse sentido 
encontra-se a ausência de lateralidade ou a 
lateralidade pouco percebida pelo educando, 
o que pode gerar desordem espacial na 
criança. Outro aspecto que resultante do não 
acompanhamento do desenvolvimento infantil 
encontra-se nos obstáculos encontrados pela 
criança acerca do entendimento e da distinção 
de letras, além de demais transtornos que 
podem surgir futuramente. Logo é necessário 
que os docentes atuem de maneira preventiva, 
visando a redução na quantidade de crianças 
que passam por essas dificuldades de 
aprendizagem, reduzindo assim os efeitos 
negativos dos transtornos psicomotores e 
favorecendo o desenvolvimento pleno do 
educando (GUAPINDAIA, 2019).

A sociedade atual encontra-se extremamente 
ligada à tecnologia e seus avanços, estes 
seguem evoluindo e seu uso é aplicado no 
meio educacional pedagógico, no entanto as 
atividades lúdicas não devem ser deixadas no 
âmbito escolar, uma vez que estas classificam-
se como meios de atuação efetivos e atraentes 
no meio educacional. O movimento lúdico é 
uma fonte prazerosa que simultaneamente 
fornece conhecimentos, uma vez que nele 
a criança constrói sequências lógicas, cria 
classificações, desenvolve a afetividade e o 
psicomotor além de ampliar seus conceitos. 
Assim compreende-se que por meio da 
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brincadeira a criança absorve o conhecimento 
com mais prazer, elas compreendem melhor 
o mundo em que vivem e são convidadas a 
aprender e mudar (MARQUES, 2012).  

Eis que entende-se a importância do 
brincar, para a criança seu jogo ocorre de 
acordo com a sua idade, seus interesses e 
conhecimentos prévios, tendo e recebendo 
um sentido importante que a levou ou levará 
à tantos hábitos e habilidades que farão parte 
de sua personalidade. Quando o educador cria 
situações para os educandos e as transforma 
constantemente, o jogo as incentiva a 
diversificar e abordar ou reagir à essas diversas 
situações de maneiras novas e ilimitadas, com 
reações inusitadas, movimentos, flexibilidade, 
aptidão criativa como nenhum outro espaço 
dentro da educação oferece. Como o jogo 
dispõe de regras é oferecido a socialização, o 
prazer, o trabalho em sua forma natural e uma 
preparação para a vida (MARQUES, 2012).

CAPACIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO POR MEIO DO 
BRINCAR

O papel do educador enquanto mediador do 
conhecimento se faz necessário no sentido que, 
ao interagir com a criança em desenvolvimento, 
ele estará estimulando a produção de aberturas 
nas zonas de desenvolvimento proximal desses 
sujeitos, portanto, a distância entre o nível 
de desenvolvimento real e potencial, e essa 
interação propicia a aprendizagem que por 
sua vez promove o desenvolvimento. Vygotsky 
(1989):

[...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de 
ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, 
o aprendizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de operar somente 
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente 
e quando em cooperação com seus companheiros. 
Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 
parte das aquisições do desenvolvimento independente 
da criança (VYGOTSKY, 1989, p. 101).

Para que essa aprendizagem venha a 
acontecer de maneira efetiva deve-se conhecer, 
reconhecer e respeitar as especificidades 
de cada aluno, possibilitando meios desse 
aluno vencer suas barreiras e limitações no 
processo do brincar, de forma a favorecer a 
participação de todos. Segundo o Referencial 
Curricular Nacional (RCN) da Educação Infantil: 
“Ao adotar outros papéis na brincadeira, as 
crianças agem frente à realidade de maneira 
não literal, transferindo e substituindo suas 
ações cotidianas pelas ações e características 
do papel assumido, utilizando-se de objetos 
substitutos (BRASIL, 1998, p. 27)”.

Portanto, por meio do brincar as crianças 
transmitem suas vivências cotidianas. De 
acordo com Oliveira (1995):

O desenvolvimento da criança é visto como um 
processo pelo qual o indivíduo adquire informações 
habilidades, atitudes, valores, etc., a partir de seu 
contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 
pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores 
inatos (a capacidade de digestão, por exemplo, que já 
nasce com o indivíduo) e dos processos de maturação 
do organismo, independentes da informação do 
ambiente (OLIVEIRA, 1995, p. 17).

A brincadeira e os jogos apresentam uma série 
de alternativas que auxiliam na construção do 
conhecimento, cuja criança aproprie-se deste 
conhecimento de uma forma muito agradável 
e interessante, no jogo e brincando ela mesma 
consegue avaliar seu crescimento e sente-se 
naturalmente desafiada a ir adiante.

O brincar vem sendo objeto de interesse 
de muitos pesquisadores, sobretudo os 
relacionados à psicologia e educação. Nesse 
sentido, as abordagens estão voltadas, 
principalmente, a importância do brincar para 
criança como instrumento que potencializa o 
conhecimento e auxilia no desenvolvimento 
infantil. Tem sido um grande auxiliador nas 
práticas pedagógicas por possibilitar para a 
criança a interação com outras pessoas por 
meio de suas vivências internas e externas, 
propiciando assim sua inserção cultural 
(SAVIANI, 2003, p. 72).
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Considerando as especificidades das 
crianças e a importância do lúdico e da 
ludicidade para elas, evidencia-se a relevância 
da escola como um espaço essencial tanto na 
partilha e construção do conhecimento, como 
também no fortalecimento e desenvolvimento 
das relações interpessoais. Dentro de uma 
perspectiva educacional, o brincar da criança 
poderá se manifestar de diferentes maneiras e 
aspectos, sendo a atividade lúdica representada 
pelas brincadeiras, brinquedos e jogos: 

A brincadeira basicamente se refere à ação de 
brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de 
uma atividade não estruturada; o jogo é compreendido 
como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é 
utilizado para designar o objeto de brincar. A atividade 
lúdica abrange de forma mais ampla os conceitos 
anteriores, sendo utilizada como ferramenta na área 
educacional, nas diversas fases do desenvolvimento. 
(MORAES, 2012, p. 40).

Para Vygotsky (2007) “atividades lúdicas têm 
por objetivo facilitar o progresso da personalidade 
integral, o progresso de cada uma das funções 
psicológicas intelectuais e morais” do sujeito. A 
utilização dos jogos, brinquedos e brincadeiras 
no ambiente escolar, como aporte didático tem 
por objetivo estimular o desenvolvimento das 
habilidades afetivas, cognitivas, físicas, sociais 
e motoras do sujeito. Para a criança, as práticas 
pedagógicas que utilizam do lúdico como 
ferramenta para aquisição do conhecimento e 
aprendizagens são de fundamental importância 
para o seu desenvolvimento global, uma 
vez que estimulam, impulsionam e motivam 
a exploração de desafios, imaginação e 
criatividade possibilitando assim, descobertas, 
envolvimento, desenvolvimento, compreensão 
e aprendizado.

Outro aspecto referente à temática da 
capacidade no âmbito do desenvolvimento 
por intermédio do brincar encontra-se na 
análise que o educador deve realizar sobre 
sua abordagem, esta deve ser diferenciada e 
personalizada, concomitante com os saberes, 
as capacidades e o desenvolvimento de cada 
educando. É essencial que essa abordagem 
considere as capacitações e as dificuldades 

apresentadas pela criança, uma vez que a 
mesma pode apresentar indícios ou laudos 
de transtornos que interferem e influenciam 
em seu desenvolvimento integral. O brincar 
é a forma mais utilizada pela criança para 
expressar-se, aprender e relacionar-se, este é 
de grande ajuda para crianças diagnosticadas, 
embora sua abordagem precise ocorrer em 
conformidade com o diagnóstico, em muitos 
casos o brincar auxilia no desenvolvimento,no 
entanto existem casos em que a interação 
encontra-se na qualidade de desafio para a 
criança (CIPRIANO; ALMEIDA, 2016).

O brincar é uma ferramenta de intervenção 
lúdica no que concerne ao atendimento 
de crianças nascidas com necessidades 
especiais, o brincar relaciona-se ao processo 
de neurodesenvolvimento, considerando 
seus efeitos sobre a criança em um ambiente 
repleto de estímulos e significativo para o 
desenvolvimento socioafetivo, neuropsicomotor 
e para o futuro da criança. O universo lúdico, 
o brincar, brinquedo, brincadeiras e jogos são 
termos que traduzem momentos que devem 
fazer parte da vida de todas as crianças, 
Almeida (2014) explica que o universo lúdico 
envolve o brincar e contempla a brincadeira e o 
jogo, podendo estes fazer uso do brinquedo. O 
brinquedo é um objeto de suporte na ação de 
brincar da criança e pode apresentar maneiras 
interativas diferenciadas de intervenção 
terapêutica.

Desta forma clarifica-se que o 
desenvolvimento através do brincar deve 
sempre considerar as possibilidades da 
criança. A abordagem do educador deve ser 
personalizada e as capacidades apresentadas 
pelo educando devem ser trabalhados, uma 
vez que os brinquedos e as brincadeiras 
qualificam-se como ferramentas relevantes no 
desenvolvimento infantil.
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OS BRINQUEDOS E AS BRINCADEIRAS 
COMO COADJUVANTES NO 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA 
CRIANÇA

Os jogos e as brincadeiras fazem parte 
de movimentos e ações que estimulam o 
desenvolvimento psicomotor, favorecendo 
o estímulo à criatividade e à imaginação, 
exercendo uma forte influência no aprendizado 
infantil. A família tem grande importância 
nesse processo na articulação de ambientes 
adequados para proporcionar as condições 
para a criança brincar com uma maior 
diversidade de experiências a fim de auxiliar 
no desenvolvimento da inteligência e a usar 
plenamente o seu corpo (MALDONADO, 1997).

Com a evolução das brincadeiras a criança 
começa a se expressar fisicamente de forma 
mais eficaz, favorecendo na construção de uma 
imagem positiva de si, tornando-se uma criança 
mais agradável, preparada criar vínculos e 
obter cooperação dos outros com o uso da 
expressão corporal. Segundo José & Coelho 
(2010), por meio de jogos e brincadeiras a 
criança desenvolve suas aptidões perceptivas 
como meio de ajustamento do comportamento 
psicomotor, as atividades coordenadas 
favorecem a educação psicomotora com a 
prática do movimento. 

O intelecto se constrói a partir da atividade 
física e o desenvolvimento das funções 
motoras (movimento), não pode ser separado 
do desenvolvimento intelectual (memória, 
atenção, raciocínio) nem da afetividade 
(emoções e sentimentos). Portanto, para que 
o ato de brincar se processe adequadamente 
é indispensável o domínio de habilidades 
psicomotoras através de um acompanhamento 
especial da família e de outros profissionais 
que devem dar suporte à família para realizar 
ações de planejamento de como desenvolver 
as brincadeiras com a criança.

 A criança vive num mundo de significações, 
onde os gestos querem dizer alguma coisa, 
o corpo tem um sentido que pode sempre 
ser interpretado e traduzido. Na visão de 
LaPierre e Aucouturier (2004, p. 231) “existem 
os comportamentos inatos que a criança 
manifesta e comportamentos aprendidos”. Os 
comportamentos adquiridos das aprendizagens 

básicas podem ser considerados como os de 
higiene pessoal e alimentação, fazem parte 
da formação da personalidade e da imagem 
corporal. O desenvolvimento psicomotor da 
criança é de fundamental importância para sua 
vida. É preciso que a criança possa assimilar 
cada um de seus progressos antes de adquirir 
um novo. 

A brincadeira é um universo que envolve a 
criança, apresenta novos elementos partindo 
do olhar que ela tem do mundo que acerca, 
do mundo que pode ser criado através do faz-
de-conta, oportuniza um maior interesse por 
estas novas informações e por consequência 
possibilita um maior aprendizado. Através da 
contextualização entre o conteúdo que se 
pretende trabalhar é uma atividade lúdica, é 
possível acreditar no trabalho em educação 
sem haver a dissociação entre o brincar e o 
aprender (FERNANDEZ, 1990). 

O ambiente da sala de aula pode ser 
transformado em um espaço de brincar, 
utilizando as mesas, cadeiras ou afastando-
as para que se tenha um espaço livre. Fora 
das salas existem os parques e pátios onde 
predominam as brincadeiras de grande 
atividade física. Outra alternativa encontra-
se na utilização de espaços planejados para 
o brincar, chamados de brinquedoteca, que 
Friedman assim define:

São espaços públicos e/ou privados que funcionam 
como bibliotecas de brinquedos, organizados de 
forma para que as crianças possam desenvolver 
criativamente suas atividades lúdicas. Em creches, 
escolas e universidades há brinquedotecas com fins 
especificamente educacionais (FRIEDMAN, 1996, 
p.16).

Pela existência destes diversos espaços 
lúdicos, e de como estes são utilizados, 
torna-se importante observar as formas de 
brincar que podem ser sugeridas e criadas 
no momento do uso destes espaços. A partir 
desta observação, torna-se um elemento 
da investigação identificar, diferenciar e 
caracterizar as brincadeiras livres em que são 
as crianças que decidem as funções e regras 
das brincadeiras utilizadas pelas professoras 
com foco pedagógico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar ajuda a criança a expandir seu imaginário e desenvolver diversas formas de aprendi-
zagem. Utilizar jogos e brincadeiras no cotidiano escolar não é somente uma forma de diversão 
mas sim um método de aprendizagem e desenvolvimento, tendo o professor como mediador e 
este se utilizando de planejamentos que auxiliem e estimulem a participação das crianças.

As interações são de fundamental importância porque elas se apresentam em vários contextos 
na vida da criança, na interação com a professora, que é essencial para o conhecimento do 
mundo social, interação com as crianças, conhecida como cultura lúdica, pois se tem a con-
servação e recriação do repertório e por fim a interação com os brinquedos e materiais, onde 
ela tem contato com as formas, texturas, cores e tamanhos. E ainda a interação entre criança e 
ambiente e as interações (relações) entre a Instituição, a família e a criança.  É neste sentido que 
as atividades lúdicas, não podem ser uma atividade separada de nenhum outro comportamento 
da criança, pois brincar é um comportamento abstruso.

As atividades lúdicas como instrumento pedagógico tem sido de fundamental importância 
principalmente na educação infantil, pois permite ao educador um modo de ensinar onde ele 
consegue avaliar e ao mesmo tempo levar um “conteúdo” de maneira prazerosa para as crian-
ças. A educação traz muitos desafios aos seus atuantes e aos que se dedicam à sua causa. 
Muito já se pesquisou, escreveu e se discutiu sobre a educação, mas o tema é sempre atual e 
indispensável, pois seu foco principal é o ser humano. Então pensar em educação é pensar no 
ser humano, em sua totalidade, em seu corpo, em seu meio ambiente, nas suas preferências, 
nos seus gostos, nos seus prazeres, enfim, em suas relações vivenciadas. Aprender a pensar 
sobre diferentes assuntos é muito mais importante do que memorizar fatos e dados a respeito 
dos assuntos. A própria criança nos aponta o caminho no momento em que não utiliza suas 
energias de forma vã, do mesmo modo a escola deve educar: de forma inteligente e divertida.

O homem é um ser em constante mudança, logo não é uma realidade acabada, por esse moti-
vo a educação não pode arvorar-se do direito de reproduzir modelos e, muito menos, de colocar 
freios às possibilidades criativas das crianças. Todas as possibilidades são exploradas pelas 
crianças em seu universo particular através do brincar, nele são representadas as realidades de 
cada criança sobre seu ponto de vista, tais representações devem ser valorizadas e podem ter 
seu contexto analisados por especialistas. 

Conclui-se que o brincar contribui e influencia na formação da criança, possibilitando um cres-
cimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático 
enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. Por meio do 
brincar na educação, tem-se uma escola melhor e mais atraente para as 
crianças. É preciso saber como adentrar ao mundo da criança; no seu 
sonho, no seu jogo e, a partir daí, jogar com ela.
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RESUMO: Muitas vezes vistos como um “problema” nas escolas e para a sociedade, o surdo perten-
ce a uma comunidade distante de todos, falam uma língua diferente da nossa. As pessoas surdas 
já são ou podem tornar-se bilíngues. Necessário se faz a refletirmos sobre a educação dos surdos 
no país, sendo que vivemos em um mundo cada vez mais globalizado e tal limitação exclui os por-
tadores desta deficiência de interagir de forma plena na contemporaneidade. Importante frisar 
que tanto em escola especial ou escola comum, o deficiente auditivo deverá receber educação 
com metodologia específica que atenda às suas necessidades, priorizando os estímulos visuais 
e corporais para inserir as disciplinas necessárias ao pleno desenvolvimento cognitivo do surdo.

Palavras-chaves: Bilinguismo;  Educação;  Surdos;  Linguagem de Sinais; Língua Portuguesa.

EDUCAÇÃO DE SURDOS E BILINGUISMO
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, esse projeto tem por objetivo instruir e provocar no leitor um pensamento dife-
rente sobre a importância da educação de surdos dentro do país. Levando em conta que 
podem existir, alguns aspectos a serem levados em consideração, dentro desse processo. 

Como exemplo temos a dificuldade encontrada na inclusão da proposta bilíngue dentro das es-
colas, tais como: O que são língua de sinais? Qual o processo da linguagem em crianças ouvintes ou 
crianças surdas? Como funcionam os aspectos formais nessas línguas e qual o processo de aquisi-
ção de língua portuguesa em crianças surdas? Analisando essa problemática o projeto visa buscar 
meios de compreender e tornar a educação de mudos, algo mais acessível e de fácil aplicação. 

A linguagem de surdos por muito tempo foi colocada como o melhor caminho para se resolver 
todos os problemas de aprendizagem dos surdos. Parece então não existir nenhuma contrariedade 
de que esse tipo de linguagem é fundamental para o desenvolvimento dos surdos e a nossa língua.

 
Mas, se esta questão continuar sendo vista desta forma, ou seja, sem que seja vista de 

forma global, mesmo se defendendo a linguagem com uma perspectiva mais internacio-
nal, corremos o risco de continuarmos defendendo a linguagem de sinais para os surdos. 

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

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

Por este motivo, surge a preocupação em nos aprofundarmos nos conhecimentos sobre as relações 
sociais em que estão o desenvolvimento linguístico dos surdos, buscar entender as duas línguas, seja ela 
a de sinais, seja ela a nossa língua portuguesa para mantermos uma nova postura em relação à surdez.

 
Ou seja, a questão bilíngue é um pré-requisito para a apropriação de elementos de di-

ferentes contextos culturais. Sendo assim, a língua de sinais, como uma primeira lín-
gua, é essencial para que o surdo, vendo-se a si mesmo, possa enxergar o outro e pré-
-requisitos para que o surdo alcance habilidades de leitura e escrita realmente efetivas.

 Tendo em vista a grande importância deste método para o desenvolvimento integral da criança 
com deficiência auditiva, devemos enxergar que o Português como segunda língua para os surdos 
permite atendê-los com naturalidade, respeitando e valorizando seus conhecimentos de mundo.



671

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

O BILINGUISMO PARA SURDOS 

Este trabalho tem como foco a qualidade 
da educação dos surdos em uma sociedade 
que desconhece a linguagem de sinais e 
acaba enxergando a pessoa surda como um 
estrangeiro em seu próprio país. A linguagem 
de sinais vem possibilitar à criança surda a 
aquisição da linguagem, mesmo que com 
vários limites e dificuldades. 

A alfabetização por si só já é uma habilidade 
que causa muita preocupação e debates sobre 
o assunto no ambiente escolar, pois muitas 
vezes a criança consegue decodificar o texto, 
sem que consiga compreendê-lo. Sendo assim 
a preocupação com a criança surda deve ser 
muito maior, pois, deve-se primeiramente criar 
uma conexão com a mesma através da leitura 
de sinais para que posteriormente possamos 
inseri-la no contexto escolar, respeitando 
sempre sua própria língua (libras). Segundo 
Bueno (1998, p.41):

Se, no passado, os gestos foram considerados 
os grandes responsáveis pelas dificuldades de 
integração do indivíduo surdo no meio social geral, 
agora, a perspectiva de trabalho que enfatiza o acesso 
à linguagem oral é considerada como um ato de 
dominação da maioria (a “sociedade ouvinte”) 
sobre uma minoria (a comunidade dos surdos),  
(BUENO, 1998, P.41).

Como Quadros (1997) explica, a nova 
proposta bilíngue visa assegurar o acesso 
dos surdos às duas línguas no contexto 
escolar, ou seja, respeitar a autonomia da 
Língua de Sinais e da língua majoritária do 
país, no nosso caso o Português. Segundo 
Quadros (2006, p.156): 

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

Isso nos mostra que para educar uma pessoa 
surda, é necessário muito mais do que apenas 
conhecer a língua brasileira de sinais. É de 
extrema importância conhecer também, toda a 
cultura que envolve a pessoa surda, ou seja, 
conhecer seus hábitos, a maneira como age 
e procurar compreender como a comunidade 
surda, interage com essa sua diferença para 
que assim, seja possível inteirar-se de maneira 
mais eficaz com ela.

O Bilinguismo significa que o surdo deve 
aprender a língua de sinais como língua 
materna, com a qual poderá desenvolver-se 
e comunicar-se com os surdos, e a Língua 
Portuguesa que geralmente é a de seu país 
como segunda língua. Segundo Goldfeld 
(1997, p. 39):
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O Bilinguismo tem como pressuposto básico que o 
surdo deve ser Bilíngue, ou seja, deve adquirir como 
língua materna a língua de sinais, que é considerada 
a língua natural dos surdos e, como segunda língua, 
a língua oficial de seu país (...) os autores ligados 
ao Bilinguismo percebem o surdo de forma bastante 
diferente dos autores oralistas e da Comunicação Total. 
Para os bilinguistas, o surdo não precisa almejar uma 
vida semelhante ao ouvinte, podendo assumir e aceitar 
sua surdez (GOLDFELD 1997, P. 39) .

Um sujeito surdo, com a ausência de audição 
e do som, passa a perceber o mundo através 
da visão e de tudo que acontece ao redor dele. 
Isto é, desde uma bomba que explode, que é 
óbvia devido às alterações e movimentações 
que ocorrem no ambiente, como objetos que 
caem abruptamente e a fumaça que surge. 
E até de um latido de um cachorro que são 
demonstrados por meio da movimentação de 
sua boca e da expressão corporal decorrente 
da ação executada pelo mesmo. Dessa forma, 
como complementam os autores surdos Perlin 
e Miranda (2003, p. 218):

Experiência visual significa, a utilização da visão 
em (substituição total a audição), como meio da 
comunicação. Desta experiência visual surge a cultura 
surda representada pela língua de sinais, pelo modo 
diferente de ser, de se expressar, de conhecer o 
mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico 
e acadêmico. A cultura surda comporta língua de sinais 
a necessidade do intérprete de tecnologia de leitura 
(PERLIN;  MIRANDA, 2003, P. 218).

Sendo assim, a primeira maneira mais 
apropriada para a educação de um aluno 
surdo seria, a língua brasileira de sinais (libras), 
que tem como base a utilização de gestos e 
imagens para permitir ao aluno compreender 
a língua portuguesa e ensiná-lo a comunicar-
se utilizando gestos e sinais. Mas não só isso, 
é preciso também, que as escolas facilitem a 
participação de pessoas surdas nos ambientes 
escolares, colocando meios visuais para 
promover a acessibilidade dos mesmos.

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

Os autores surdos Padden e Humphries 
(2000) explicam que surdos e ouvintes 
interpretam de maneira diferente a mesma 
situação, enquanto surdos interpretam através 
da imagem, ouvintes estão mais voltados para 
a audição.

Uma colher cai e provoca um som quando bate no 
chão. Alguém a junta, mas não simplesmente porque 
ela provocou um som mas porque saiu fora de vista. 
O fazendeiro sai para ordenhar as vacas não somente 
porque elas fazem barulho, mas porque é o amanhecer, a 
hora reservada para ordenhar (PADDEN e HUMPHRIES, 
2000, p. 22)
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Muitas vezes, surdos perdem horários de voos 
ou deixam de pegar um ônibus, simplesmente 
pelo fato de não haver sinalização correta, para 
eles. De modo a tornar mais acessível estes 
meios de transporte a quem tem dificuldade de 
audição ou mesmo a surdez total.

Uma placa sinaliza que ali, existe um ponto 
de ônibus e isso fica claro devido à ilustração 
de um veículo na mesma. No entanto, mesmo 
não contendo características de surdez, ao 
observamos a placa de sinalização. Que, 
no caso deveria conter informações sobre 
itinerários, logo notamos, que não é possível 
obter esse tipo de informação através da leitura, 
o que nos força a apelar para a comunicação 
verbal, e é nesse momento, que se inicia a 
dificuldade para uma pessoa com limitação de 
audição e ou total surdez.

Todos temos o conhecimento de que a 
linguagem de LIBRAS não é uma linguagem 
usualmente praticada por todas as pessoas em 
seu cotidiano, ou seja, para uma pessoa sem 

 

essa limitação de audição, esta pode até 
“soar” como uma situação comum e passar 
totalmente despercebida, já para uma pessoa 
com surdez isso pode sim vir a trazer enormes 
consequências.

Na educação é preciso muito mais do que 
apenas conhecer a “Língua brasileira de 
sinais” (LIBRAS) para oferecer um ensino de 
qualidade e educação a pessoas surdas, é 
preciso, além disso, entender qual o contexto 
social em que se encontra a pessoa surda. 
Tendo vislumbrado esse universo e entendido 
quais são as necessidades primárias a serem 
atendidas por pessoas portadoras dessa 
limitação, podemos partir ao próximo passo 
que é o processo de inclusão.De acordo com 
Souza (1998):

A partir do momento em que os surdos passaram a 
se reunir em escolas e associações e se constituíram 
em grupo por meio de uma língua, passaram a ter a 
possibilidade de refletir sobre um universo de discursos 
sobre eles próprios, e com isso conquistaram um 
espaço favorável para o desenvolvimento ideológico da 
própria identidade (SOUZA, 2009). 

Lodi e Harrison (1998) esclarecem que as 
crianças surdas são filhas de pais ouvintes, 
então a necessidade da Língua de Sinais 
deve ser valorizada no ambiente familiar. 
Tanto a família como a criança surda deve ser 
assistida por profissionais adultos surdos que 
tenham experiência e fluência na Língua de 
sinais. Devem assim agir como professores 
ou monitores, servindo como modelo para as 

crianças. De acordo com Vygotsky (1989), 
podemos sim ter uma educação inclusiva 

eficiente, desde que o processo de 
ensino aprendizagem seja estimulado 
corretamente. Segundo Quadros 

(2006):

A língua brasileira de sinais é “a” primeira língua 
e merece receber esse tratamento. Sendo assim, 

recuperar a produção literária da comunidade 
surda é um aspecto emergente para tornar eficaz 
o processo de alfabetização. Literatura em sinais é 
essencial para tal processo (Quadros, 2006).
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Para Capovilla e Capovilla (2001), quando 
a criança é capaz de ler pseudopalavras, ou 
seja, as palavras inventadas, aí então ela está 
pronta para ler qualquer palavra nova e decifrar 
o significado das mesmas.

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

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

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

A identidade surda, portanto, vai ser construída 
dentro desse modo diferente de ler o mundo, 
uma experiência de cultura visual. Não se trata 
de construção cultural isolada, mas multicultural. 
A formação da identidade da pessoa surda 
não passa, seguindo o pensamento descrito, 
exclusivamente no desenvolvimento da 
linguagem. Não depende só da audição, mas 
da oportunidade deste sujeito se comunicar de 
forma adequada. É possível que uma criança 
surda tenha o mesmo aprendizado que uma 
criança ouvinte, desde que tenha contato com 

a Língua Brasileira de Sinais – Libras – o mais 
rápido possível. Bueno (1993) afirma que:

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

Segundo Capovilla (2011), a maior parte das 
crianças surdas nascem em lares de ouvintes, 
por isso precisam de escolas bilíngues, das 
comunidades sinalizadoras para aprenderem 
LIBRAS, para depois compreender o que diz 
o intérprete, compreender a leitura orofacial, 
leitura escrita e alfabética. “Crianças surdas 
não são definidas por sua deficiência auditiva 
apenas, mas sim, principalmente, por sua 
língua materna própria (a Libras) e por sua 
cultura própria”.
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Para Capovilla (2011), LIBRAS é adquirida 
na comunidade escolar sinalizadora desde o 
maternal, ela é fundamental para constituir a 
base cognitiva e linguística que vai permitir 
à criança alfabetizar-se e escolarizar-se mais 
tarde no ensino fundamental.

A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde 
a educação infantil até a educação superior, garantindo-
lhe, desde cedo, utilizar os recursos de que necessita 
para superar as barreiras no processo educacional 
e usufruir seus direitos escolares, exercendo sua 
cidadania, de acordo com os princípios constitucionais 
do nosso país (SEESP/SEED/MEC, 2007, p. 14).

Para considerarmos as reais necessidades 
dos alunos surdos temos que ter consciência 
de que o ensino da leitura e escrita é muito 
diferente do aluno ouvinte. A Língua Portuguesa 
e a Libras são línguas distintas cada uma com 
sua própria estrutura, sendo assim não podem 
ser trabalhadas simultaneamente. 

De acordo com Batista (2004, p.23):
[...] a inclusão social é geralmente almejada não só 

pelas pessoas com deficiência, mas por todo indivíduo 
que se sente excluído, de alguma forma, do convívio 
social. Os parâmetros para definir o que seja essa 
inclusão social são vagos ou de difícil quantificação, 
mas parece evidente que a inclusão social significa 
mais do que a mera sobrevivência (BATISTA, 2004, 
P.23). 

Quando falamos sobre a educação de 
surdos, vários outros procedimentos além da 
estrutura e de salas multifuncionais para o 
atendimento especializado são necessários. 
É muito importante que tenhamos em mente 
que a Língua Brasileira de Sinais é a primeira 
língua dos surdos e que o Português deverá 
ser sempre uma segunda língua. Se o primeiro 
requisito para que aprendamos uma segunda 
língua, é o conhecimento da nossa língua, os 
surdos só estarão preparados para aprender 
uma segunda língua quando entenderem que 
existem diferentes línguas e culturas e tomarem 
conhecimento da sua, ou seja, quando eles 
tiverem um referencial linguístico que servirá de 
base para toda aprendizagem futura.

Enfim, faz-se necessária a existência de 
uma equipe pedagógica capacitada, com 
professores especialistas e com a presença de 
professores surdos no corpo docente e também 
com psicopedagogos habilitados, a fim de que 
todos procedam com um acompanhamento 
individualizado, adequado às necessidades 
específicas do aluno surdo buscando o 
respeito à criança com surdez que assim como 
com qualquer outro tipo de deficiência deve 
estar inserida em ações que envolvam muito 
mais do que estabelecer apenas uma forma 
de comunicação entre elas. No caso das 
crianças surdas, reconhecendo a necessidade 
e importância do ensino da língua de sinais, 
constituindo, assim, uma proposta bilíngue.

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

As leis que garantem a inclusão escolar das crianças com deficiência são muito recentes e a 
capacitação dos professores para lidar com os diferentes tipos de deficiência ainda é um grande 
desafio que está apenas começando.

Com a presente pesquisa, pudemos concluir que o bilinguismo é o método que mais aproxima 
a pessoa surda do respeito e qualidade de vida. É a forma mais completa de incluí-lo à socieda-
de de forma efetiva. Ao mesmo tempo em que suas diferenças são reconhecidas, também são 
reconhecidas suas capacidades.

Portanto, a surdez é uma experiência constituída na relação entre surdos ou ouvintes e permite 
ao indivíduo surdo inserir-se na sociedade por meio do bilinguismo. É muito importante investir 
na divulgação de mais informações, investigações e conhecimento sobre a surdez.

Colocando como proposta pedagógica para o aprendizado do aluno surdo a língua portu-
guesa como sendo a sua segunda língua, a língua de seu país. O bilinguismo, para nós, é um 
grande avanço no sistema de ensino-aprendizagem, pois, está buscando “ensinar e aprender”, 
através de uma comunidade linguística diferenciada, partindo de suas próprias características 
pessoais: sua cultura, língua e identidade. 
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RESUMO: Este artigo sinaliza que, embora o número de brasileiros com diploma universitário, 
nas últimas décadas, tenha aumentado, ainda é grande o número de excluídos na educação 
superior brasileira. Comenta-se a respeito do mínimo em qualidade no ensino e da precariza-
ção do trabalho docente nas Instituições de Ensino Superior (IES), apontando-se os principais 
aspectos dessa precarização. Questiona se essa precarização do trabalho docente é o que 
torna o desempenho qualitativo das IES particulares, em tese, menor do que o alcançado 
pelas IES públicas em exames nacionais de desempenho. Como hipótese, determina que se 
esse nivelamento for feito para um nível ainda mais inferior, o professor terá de lidar com 
alunos ainda mais despreparados, caso medidas de educação inclusiva sejam generalizadas 
no Brasil. Isso porque força-se a entrada de muitos alunos iletrados nas IES, seja por meio 
de quaisquer que sejam os critérios adotados, criando uma situação absurda, quando não 
um engodo para mascarar a tórrida realidade da precariedade da educação pública nacional, 
fundamental e média. Os objetivos buscam apresentar possíveis caminhos a serem seguidos, 
a fim de se minimizar a precarização do trabalho docente nas IES. A pesquisa é bibliográfica.

Palavras-chaves: Precarização. Trabalho Docente. Instituições de Ensino Superior (IES). Qua-
lidade e Letramento.

O PORQUÊ DA PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE NAS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO SUPERIORES

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Conforme o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), houve 
um crescimento no número de brasileiros com diploma universitário na última década. 
O percentual geral aumentou de 4,4% em 2000 para 7,9% em 2010. Também aumentou 

o percentual de adolescentes de 15 a 17 anos na escola, de 77,4% (em 2000) para 83,3% (em 
2010). Na análise da população de 10 anos ou mais por nível de instrução, de 2000 para 2010, 
o percentual de pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto caiu de 65,1% para 
50,2%. Esses avanços ocorreram em todas as grandes regiões do País. 

Contudo, percebe-se o quanto ainda é grande o número de excluídos na educação superior 
brasileira. E, se nas Instituições de Ensino Superior (IES), existe o mínimo em quantidade de 
jovens, também existe o mínimo em qualidade no ensino no Brasil; porque, certamente, há pre-
carização do trabalho docente nas IES.

Há tempos, Bosi (2007) aponta como os principais aspectos da precarização do trabalho 
docente: o crescimento da força de trabalho docente, especialmente, no setor privado e em 
novas IES estaduais, em que as condições de trabalho e de contrato existentes geralmente são 
precárias; a mercantilização das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas IES públicas; 
e a adoção de critérios exclusivamente quantitativos para a avaliação da produção do trabalho 
docente e suas consequências. 

Certamente, existem ainda outras facetas envolvidas nessa questão, pois nem Bosi (2007) 
aborda o tema sem comentar sobre as péssimas condições de acesso promovidas pelos siste-
mas Fundamental e Médio de ensino nacional; ele nem se interessou em analisar a qualidade e 
a capacidade dos estudantes que chegam às IES. Sequer comentou que, hoje, a grande maioria 
dos alunos da rede pública de Ensino Fundamental e Médio sai da escola sem as mínimas con-
dições de ingressarem em IES (quer públicas ou privadas), por serem praticamente analfabetos. 
Mesmo que os alunos da rede particular de ensino sejam mais capazes de lograr êxito nesses 
ambientes, nem sempre isso ocorre. Por sua vez, nas IES públicas, ocorre uma inversão dessa 
situação, pois os alunos ficam com expectativa de terem mais condições de enfrentar o mercado 
de trabalho do que aqueles oriundos de IES particulares. 

Todavia, se a precarização do trabalho docente nas IES públicas continuar a avançar muito, 
afetando a qualidade do ensino oferecido, não haverá mais como se formar bons profissionais 
nessas instituições. E, da mesma maneira que acontece nos níveis Fundamental e Médio públi-
cos, o ensino nas IES públicas poderá, também, ficar atrás, em termos qualitativos, do ensino 
privado.

Com a queda do nível qualitativo educacional, muitas vezes, diante de inúmeros alunos incapa-
zes de frequentar as IES, o professor, compadecido, acaba preparando aulas mais simples, mais 
fáceis, menos elaboradas e complexas, facilitando demais a vida acadêmica e a aprovação dos 
alunos. Muitos mestres acabam tendo que fazer um nivelamento e uma avaliação “por baixo” 
dos alunos, receosos em serem os responsáveis pelo fracasso estudantil deles. Isso ocorre com 
uma frequência ainda maior, em IES privadas, já que os estudantes que têm acesso a elas são, 
teoricamente, mais despreparados do que aqueles que conseguem entrar em IES públicas, em 
virtude da concorrência daquela que é, em sua maioria, menor. 
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Eis aí o problema da pesquisa, pois será essa precarização do trabalho docente o que torna 
o desempenho qualitativo das IES particulares, em tese, menor do que o alcançado pelas IES 
públicas em exames nacionais de desempenho? A hipótese é a de que esse nivelamento poderá 
ter de ser feito para um nível ainda mais inferior, e o professor terá de lidar com alunos ainda 
mais despreparados, caso medidas de educação inclusiva sejam generalizadas no Brasil. Forçar 
a entrada de muitos alunos semianalfabetos (iletrados), seja por meio de quaisquer que sejam 
os critérios adotados, criando uma situação absurda, quando não um engodo para mascarar a 
tórrida realidade da precariedade da educação pública nacional, Fundamental e Média, é correr 
o risco de piorar ainda mais a qualidade das IES públicas. 

Conforme o contexto acima, os objetivos do presente artigo são os de apresentar possíveis so-
luções/caminhos a serem seguidos, a fim de se evitar ou, pelo menos, minimizar a precarização 
do trabalho docente nas IES.

A pesquisa é bibliográfica, feita por meio de livros, revistas científicas, jornais, dissertações e 
pesquisas de órgãos competentes.

A revisão de literatura compõe-se dos seguintes capítulos:
1: “A Situação Precária do Trabalho Docente nas IES”. Comenta sobre o mau desempenho dos 

professores, que também são mal preparados, precisando se reciclar.

2: “Trabalho Docente e Leitura”.  Critica a pouca leitura do docente, que por ganhar pouco 
mal pode comprar livros. Comenta que ele deve se reciclar e enfatizar as práticas discursivas de 
leitura e escrita como fenômenos sociais que ultrapassam os limites da escola. 

3: “Trabalho Docente e Novas Metodologias da Educação”. Discorre sobre a Era da Informa-
ção, mencionando a necessidade de professores mais críticos, que devem transformar a infor-
mação em conhecimento para formar seres humanos completos, não “máquinas do saber”.

4: “O Docente de IES como Agente de Letramento”. Traz a diferença entre o letramento e a 
alfabetização, mencionado a escrita neste contexto e levando à reflexão a respeito das novas 
possibilidades de ação pedagógica com a linguagem verbal e escrita. 
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A SITUAÇÃO PRECÁRIA DO 
TRABALHO DOCENTE NAS IES

O início do processo de industrialização 
brasileiro, no começo do século XX, requereu 
uma mão de obra maior, melhor e mais 
capacitada, pois foram profundas e significativas 
as mudanças ocorridas no País, nos âmbitos 
social e educacional. Daí a necessidade de se 
modificar o processo de ensino-aprendizagem, 
para facilitar o aprender dos alunos, tornando-
os mais próximos de suas reais necessidades 
(GADOTTI, 2000). 

Contudo, como esse processo pouco foi 
alterado, ocorreu o fracasso escolar brasileiro, 
uma vez que a escola, por ser “elitizada”, e 
voltada para crianças cujas necessidades de 
aprendizagem eram praticamente as mesmas, 
não modificou suas formas e métodos de 
ensino, a fim de levar o conhecimento às 
crianças advindas de diferentes estratos sociais, 
que possuíam necessidades relacionadas 
ao aprendizado bem distintas daquelas que 
frequentavam a escola antes de suas chegadas. 
Desde então, a qualidade da educação pública 
brasileira começou a entrar em declínio. 

[...] Talvez, se o Poder Público tivesse adotado 
critérios diferentes para o acesso de cada pessoa, 
considerando-se as condições e as capacidades 
individuais de cada uma, a sua sorte seria outra. 
Pessoas diferentes necessitam de métodos de ensino 
e de escolas diferentes. Nesse sentido, há um famoso 
brocardo jurídico que dispõe: deve-se dar aos desiguais 
um tratamento desigual para se alcançar a igualdade 
(CAVALCANTE e PONTES, 2010, p. 4). 

Além disso, ainda há o vestibular para tentar 
selecionar, ou seja, separar os alunos bons dos 
ruins. Contudo, nas IES públicas, em cursos 
de pouca procura, não há uma concorrência 
suficiente para se promover uma diferenciação 
adequada. E a situação é ainda pior no setor das 
IES particulares, cuja expansão desenfreada a 
partir da última década vem promovendo uma 
concorrência tal que a educação virou uma 
espécie de mercadoria, ganhando o cliente, 
ou melhor, o aluno, quem cobra menos, e não 
quem oferece uma melhor formação. 

Talvez seja pelo número reduzido de alunos 
que chegam até a universidade, que ela não 
seja alvo de maiores preocupações por parte 
do Poder Público. Este se preocupa apenas 
em autorizar, de uma forma descontrolada 

e sem critérios objetivos, a abertura de IES 
particulares, achando que com a ampliação das 
vagas no ensino superior, o acesso poderá ser 
melhorado. Esquece, contudo, de atentar mais 
para a qualidade do ensino e as condições 
de estudo oferecidas por tais instituições 
(CAVALCANTE e PONTES, 2010). 

Claro, que há a fiscalização do MEC, mas ela 
é muito precária. Com certeza, é bem mais fácil 
abrir uma IES particular do que fechar uma que 
tenha um desempenho qualitativo educacional 
insatisfatório.

O acesso poderá até ser ampliado, mas não 
se acredita que adiantaria, considerando-se 
que não há uma fiscalização efetiva nessas 
IES. Afinal de contas, entende-se que de nada 
adianta colocar um aluno, já despreparado, para 
estudar em uma IES afetada pela precarização 
do trabalho docente.

Mesmo com este crescimento, há muitos 
cursos com mais vagas do que candidatos a 
eles, e isso num país em que as possibilidades 
de desenvolvimento profissional para quem 
está fora do ensino superior são limitadas.

É de conhecimento geral que o Estado oferece 
ao povo brasileiro cursos de capacitação 
técnica, mais especificamente às pessoas 
que não conseguem ingressar nas IES. Isso 
se dá por meio de instituições como: o Centro 
Federal de Ensino Técnico (CEFET), o Colégio 
Técnico (COLTEC), a Faculdade de Tecnologia 
(FATEC), entre outras (há até mesmo os 
Serviços Sociais Autônomos, como o Serviço 
Social do Comércio (SESC), o Serviço Social 
da Indústria (SESI), o Serviço Nacional de 
Aperfeiçoamento Industrial (SENAI), o Serviço 
Nacional do Comércio (SENAC), que dão certo 
apoio ao Poder Público no desenvolvimento 
dessas atividades. Mas, mesmo assim, muitos 
estudantes, praticamente analfabetos, em 
virtude de terem feito um Ensino Fundamental 
e Médio fracos, são impedidos de ingressar 
até mesmo nesses cursos de capacitação, já 
que as vagas são muito limitadas e, portanto, 
concorridas. O processo seletivo de ingresso 
chega a ser mais disputado do que o de muitos 
vestibulares (CAVALCANTE e PONTES, 2010, 
p. 4). 

É evidente que tais cursos são importantes 
e que o Estado deveria ampliá-los, oferecendo 
um maior número de vagas. Aliás, isso até 
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que vem acontecendo gradativamente. Mas, 
além disso, ele deveria dar mais suporte e 
apoio às escolas de Ensino Fundamental e 
Médio públicas, além de reformular o sistema 
educacional brasileiro, a fim de que um maior 
número de pessoas tenha reais condições de 
fazer um curso superior ou, pelo menos um 
técnico, de maneira mais decente.

Essa reforma foi proposta em começar 
por meio de uma ampliação na duração dos 
ensinos Fundamental e Médio, que poderia 
passar a ser de treze anos, excluindo-se mais 
dois anos, destinados aos ensinos técnicos ou 
profissionalizantes, a serem escolhidos pelos 
alunos. Se em apenas onze anos de estudos 
os estudantes estão saindo da escola quase 
analfabetos, talvez em treze, eles passem a sair 
menos analfabetos (mais letrados, quem sabe!). 
Além disso, com a frequência obrigatória nos 
cursos técnicos ou profissionalizantes nesse 
período de dois anos, os mesmos teriam a 
oportunidade de ingressarem um pouco mais 
bem preparados no mercado de trabalho.

Além dessa medida, todos os alunos das 
escolas públicas ou particulares deveriam ser 
obrigados a realizar um estágio de no mínimo 
uns 15 dias, em setores que tenham relação 
com a profissão que pretendam desempenhar 
no futuro, a fim de obterem informações sobre 
ela, para não incorrerem em erros no momento 
da sua escolha. 

Faz-se importante evitar o dispêndio de 
recursos públicos de forma desnecessária. 
Tal iniciativa tem por finalidade evitar que os 
estudantes de IES públicas, é claro, venham a 
escolher mal suas futuras profissões, tornando-
se frustrados e vindo a desistir delas, após 
anos de estudos custeados pelo poder público, 
antes de colarem grau e, portanto, retirando a 
oportunidade de outras pessoas interessadas 
em seguir tais profissões.

E, por falar em gasto do Poder Público com 
educação, é bom lembrar que com o intuito 
de se evitar o pagamento de maiores salários 
a professores mais bem qualificados, com 
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, IES 
públicas têm contratado muitos professores 
temporários, com simples pós-graduação em 
lato sensu. 

Acontece que chegando às universidades 
públicas, os recursos não são bem repartidos e, 

muitas vezes, dá-se prioridade de aporte a áreas 
de pesquisas e extensão, ficando a graduação 
com uma parte ínfima. Dessa maneira, setores 
não rentáveis dessas instituições são levados 
a auferir recursos de outras formas, como por 
exemplo, através da oferta de cursos de pós-
graduação que, ao invés de serem gratuitos, 
são caríssimos (BOSI, 2007). 

Conforme o próprio Bosi (2007) admitiu, 
não que a pesquisa e a extensão não sejam 
importantes para o desenvolvimento nacional. 
Elas o são, ainda mais quando as IES privadas 
realizam menos de 10% da pesquisa e da pós-
graduação nacionais. O que está errado é a 
destinação conjunta de recursos para atividades 
diferentes, educacionais e científicas, já que 
esta poderá concentrar mais investimentos 
do que aquela, ficando precárias as suas 
condições. 

Entende-se que, se o Estado não destinará 
os recursos de uma forma conjunta à 
graduação (ensino), à pesquisa e à extensão 
das IES públicas, professores mal preparados 
não seriam contratados, já que as instituições 
teriam mais recursos disponíveis para realizar 
concursos a fim de aumentarem o número 
de professores adjuntos, com mestrado, 
doutorado e pós-doutorado - portanto, mais 
bem preparados.

Parafraseando Feuerstein (apud SOUZA; 
DEPRESBITERIS E MACHADO, 2004) outra 
coisa que o professor deve fazer é estimular 
os alunos a procurarem estabelecer, organizar 
e reorganizar suas próprias ideias e conceitos 
sobre determinado assunto. Nesses métodos, 
o professor tem que pensar a prática docente 
como interação, devendo atuar como se 
fosse um mediador do processo de ensino-
aprendizagem. 

Como resultado da adoção da prática desses 
métodos por seus professores, os alunos 
passariam a ser os sujeitos-agentes de seus 
saberes e de suas histórias. Consequentemente, 
a busca do saber partiria deles como um desejo 
e não como uma imposição, o que tornaria o 
aprendizado mais prazeroso e, portanto, mais 
efetivo, pois formariam um conhecimento 
crítico, uma vez que obtido de uma forma 
autenticamente reflexiva (FREIRE, 1997). 

Em síntese, defende-se aqui que, se os 
professores não fossem mal preparados, eles 
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saberiam contornar melhor algumas situações 
embaraçosas que acontecem nas salas de 
aula. E, para se ter certeza do preparo dos 
professores, acredita-se que o controle dos 
professores universitários por meio de exames 
padronizados aplicados nacionalmente a todos 
eles, seja da rede pública ou do particular, 
ajudaria a minimizar a precarização do trabalho 
docente, com a exclusão da possibilidade dos 
despreparados continuam lecionando. 

TRABALHO DOCENTE E LEITURA
 
Todo mestre atual sabe que a alfabetização 

e a leitura têm gerado grandes discussões por 
parte dos estudiosos da Educação, já que há 
muitos anos se observam algumas dificuldades 
de aprendizagem nas escolas em geral. Dentre 
as questões mais comentadas, destaca-se o 
ensino da Língua Portuguesa. Mesmo depois 
de alguns anos na escola, o aluno ainda sente 
dificuldades para escrever um texto coeso 
e coerente. Isso demonstra o fracasso das 
práticas linguísticas das aulas.

Mesmo o professor denunciando 
constantemente isso, dificilmente ele é ouvido. 
O que se percebe é um menosprezo pela 
profissão, pois ao pagar-lhe um salário tão 
baixo, ele se vê afastado da possibilidade de 
comprar os livros que deseja e que necessita 
como instrumento para seu trabalho. Também 
como escritor o professor não tem chance, 
por não ser um representante social da elite 
formadora de opiniões, embora ele a represente 
obrigatoriamente em sala de aula (SOARES, 
2005).

Conforme Soares (2005, p. 73), a função 
primordial da escola seria, para grande parte 
dos educadores propiciar aos alunos caminhos 
para que eles aprendam, de forma consciente e 
consistente, os mecanismos de apropriação de 
conhecimentos. Assim como a de possibilitar 
que os alunos atuem, criticamente em seu 
espaço social. 

Em síntese, conforme já citado, entende-se 
que é preciso enfatizar as práticas discursivas 
de leitura e escrita como fenômenos sociais 
que ultrapassam os limites da escola. Acredita-
se que o trabalho realizado por meio da 
leitura e da produção de textos é muito mais 
que decodificação de signos linguísticos, ao 

contrário, é um processo de construção de 
significado e atribuição de sentidos (HADDAD 
e RIBEIRO, 2003). Defende-se ainda que a 
leitura e a escrita são atividades dialógicas que 
ocorrem no meio social por meio do processo 
histórico da humanização.

Adotar esse ponto de vista requer mudança 
de postura, uma vez que a diferença linguística 
não é mais vista como deficiência. O trabalho 
com a leitura e a escrita adquire o caráter sócio 
histórico do diálogo e a linguagem preenche a 
representação social: “a palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2003, p. 
95).

Nessa perspectiva, a evolução histórica da 
linguagem, a própria estrutura do significado 
e a sua natureza psicológica mudam de 
acordo com o contexto vivido. A partir das 
generalizações primitivas, o pensamento verbal 
eleva-se ao nível dos conceitos mais abstractos 
(VYGOTSKY, 1993, p. 30). 

Não é simplesmente o conteúdo de uma 
palavra que se altera, mas o modo pelo qual a 
realidade é generalizada em uma palavra. Afinal, 
o significado dicionarizado de uma palavra 
nada mais é do que uma pedra no edifício 
do sentido; não passa de uma potencialidade 
que se realiza de formas diversas na fala 
(VYGOTSKY, 1993, p. 156).

Entende-se que esta é uma realidade que 
precisa mudar. Nenhum país consegue dar 
um salto de produtividade e caminhar para a 
sociedade do conhecimento sem melhorar seus 
indicadores de alfabetização e leitura. O desafio 
é transformar os brasileiros em leitores ávidos 
e produzir mais e melhores livros. Em 1990 a 
população brasileira somava 147 milhões e a 
indústria vendeu 212,2 mil livros, o que equivale 
a 1,44 exemplar por pessoa. Treze anos depois, 
a indústria do livro vendeu 225,8 mil exemplares, 
para uma população de 179 milhões, e a 
relação caiu para 1,42 livro por pessoa. Na 
comparação com países desenvolvidos, 
percebe-se claramente o engodo em que o 
Brasil se encontra. Nos Estados Unidos são 
produzidos onze livros per capita ao ano. Na 
França são sete. O provável argumento é o de 
que a produção brasileira é relativamente menor 
porque a renda das pessoas é, também, muito 
inferior (HADDAD e RIBEIRO, 2003). 
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Mas o fato é que as populações de países 
desenvolvidos não apenas compram mais 
livros: elas leem mais. Informações contidas 
no Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) 
do Governo Federal são taxativas. Até 2003, o 
índice de leitura no Brasil era de 1,8 livro por 
habitante por ano; na Colômbia de 2,4 livros; 
nos Estados Unidos, cinco; na França, sete 
(HADDAD e RIBEIRO, 2003). 

A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, 
realizada em 2015 pela Câmara Brasileira da 
Indústria do Livro (CBL), Sindicato Nacional 
das Editoras de Livros (SNEL) e Associação 
Brasileira dos Editores de Livros (ABRELIVROS), 
revelou que os índices de leitura por faixa de 
idade crescem enquanto os jovens estão na 
escola. Os leitores efetivos, isto é, os que 
leram pelo menos um livro nos últimos três 
meses, chegam a 45% da população, na 
média nacional, mas esse índice cai para 23% 
na faixa etária dos 20 aos 29 anos, quando 
a maioria dessas pessoas já não estuda mais 
(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016). 

A pesquisa envolveu 5.012 amostras, 
envolvendo mais 40 cidades, tendo pessoas 
com idade superior a 14 anos, correspondendo 
a um universo estimado de mais de 80 milhões 
de pessoas. O resultado mostrou que a média 
de livros lidos nos últimos 12 meses ficava 
na faixa de 4,96, sendo, destes, somente 
2,43 livros inteiros. Quando os livros são de 
Literatura, o índice ficava ainda menor em 
relação àqueles lidos por vontade própria, 
não perfazendo a média de dois livros (1,26) 
e quando são recomendados pela escola, não 
se alcançava sequer um livro (0,42), conforme 
o Instituto Pró-livro (2016). 

O Instituto Pró-Livro, que tem como missão 
“Transformar o Brasil em um país de leitores”, 
realiza a pesquisa desde 2007, sem, no entanto, 
apresentar variações significativas em relação 
aos índices de leitura. Muitos brasileiros ainda 
chegam à vida adulta sem nunca terem lido 
um livro, ou ainda, sem a competência para ler 
e compreender o que lê. É fato também que 
“[...] apenas um em cada 4 brasileiros domina 
plenamente as habilidades de leitura, escrita 
e matemática” (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016, 
p.127). 

Em uma sociedade que não lê, a conquista da 
leitura é o primeiro passo para a formação dos valores 
da sociedade, propiciando a participação social, 
compreensão do homem pelo homem, nível cultural, 
forma de lazer, formação e exercício da cidadania, 
inclusão e acessibilidade. A formação do leitor envolve 
os aspectos político, psicológico e metodológico por 
meio das ações de leitura, considerada como um 
processo constante de esforços conscientes da área 
educacional, em um contexto em que o professor 
e o bibliotecário sejam agentes de inclusão social e 
informacional através da mediação da leitura (MORO e 
ESTABEL, 2012, p.58). 

Daí a necessidade de se discutir a 
necessidade de se ampliar a atuação pública 
e privada voltada à formação de leitores; pois, 
embora a A Lei do Livro, assinada no dia 21 de 
dezembro de 2003, pelo então Presidente da 
República Luís Inácio Lula da Silva, estabeleça 
alíquota zero de PIS/COFINS sobre todo tipo 
de operação com livro no país, inclusive a 
importação, sabe-se que essas medidas podem 
ajudar a reduzir o preço de venda dos livros, 
mas não o principal canal para democratizar o 
acesso ao livro e à leitura, que é a expansão 
da rede de bibliotecas públicas, que ainda é 
muito limitada e com acervo e equipamento 
desatualizados (MORO e ESTÁBEL, 2012).

Entende-se também que é preciso, dentre 
outros detalhes, aumentar o tamanho e o poder 
aquisitivo da classe média, especialmente da 
classe de professores, para o Brasil ter um 
mercado de massa. Sem isso, o livro é um 
produto de elite. A nova regulação dos preços 
dependerá do comportamento do mercado, 
do repasse dessa redução entre editoras, 
distribuidoras e livrarias. 

Ampliar as feiras do livro, como as bienais 
internacionais do livro de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, bem como levar para o interior esse 
tipo de iniciativa são formas que a indústria do 
livro encontrou para tentar frear a queda das 
vendas, mais forte nos anos em que a economia 
foi e é marcada por recessão e desemprego.

Conforme o exposto, entende-se que 
democratizar o acesso à leitura, tomar medidas 
para fortalecer a indústria do livro e reduzir o 
preço de vendas, permitirão atender à demanda 
revelada na pesquisa “Retratos da Leitura no 
Brasil”: 89% dos entrevistados consideram o 
livro um meio eficaz de transmissão de ideias; 
82% acham que é uma forma fundamental de 
se atualizar; 81% acreditam que é importante 
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ler para os filhos; 78% gostam de ler livros; 62% 
leram ou consultaram livros no último ano; 30% 
leram livros nos três meses que antecederam a 
pesquisa; 20% compraram ao menos um livro 
no ano; 14% estavam lendo um livro no dia da 
entrevista. 

Está certo que eles leem, principalmente, 
livros religiosos, inclusive a Bíblia, histórias 
em quadrinhos, livros de informática, aventura, 
poesia, culinária e literatura juvenil. Há, portanto, 
espaço para que a indústria editorial ganhe 
mais viço. E para que os brasileiros se habilitem 
a operar a máquina do desenvolvimento 
econômico com maior competência - o que 
resultará em mais riqueza para todos.

TRABALHO DOCENTE E NOVAS 
METODOLOGIAS DA EDUCAÇÃO

Após o intenso processo de globalização que 
acometeu o mundo, especialmente na entrada 
do século XXI, quando inúmeras e profundas 
mudanças se fizeram presentes, em todos os 
âmbitos, na profissão docente não foi diferente. 
Assim, iniciou-se para os professores um novo 
século repleto de novos desafios e inquietações. 
Alguns até pensaram ter encontrado grandes 
soluções, especialmente, ao tomarem suas 
decisões comparando o presente com os fatos 
passados.

Percebe-se que se chegou ao século XXI 
com métodos de ensino que não atendem 
mais as demandas da educação. Assim, “(...) 
Um novo mundo globalizado e informatizado 
se apresenta e com ele muitas áreas como a 
educação tem de rever conceitos, métodos e 
quebrar paradigmas para suprir as demandas 
do ensino” (GADOTTI, 2000, p.179).

Com isso, acredita-se ser viável comparar 
os perfis dos docentes e discentes atuais com 
os das décadas passadas, na tentativa de se 
identificar algumas características em comum 
ou diferentes em relação aos docentes desta 
geração, pois estas poderão nos fornecer 
alguns elementos contribuidores às pesquisas 
na área de ensino superior no Brasil (GADOTTI, 
2005).

É bom esclarecer que sempre que 
alguém compara o perfil das gerações, nota 
transformações muito nítidas, tanto positivas 
como negativas.

No caso do professor, de acordo com Pérez 
Gomes (2001), o processo político entre 
as gerações é um dos elementos que mais 
contribuiu para a mudança do perfil docente. 
Contudo, o advento da Era da Informação, 
que possibilitou às pessoas informações e 
conhecimento maiores e em tempo recorde, 
deixando as pessoas mais críticas, também 
levou essa criticidade para as salas de aula. 
Além disso, trouxe a massificação do ensino, 
facilitando o acesso das classes “B” e “C” à 
escola, especialmente às IES.

Claro que os docentes querem mais 
oferta no ensino, aliás, esta era sua maior 
bandeira, que conseguiram atingir em parte; 
todavia, nem os docentes, nem a estrutura 
educacional estavam preparados para atender 
esta demanda. Além disso, novos elementos 
passaram a fazer parte da rotina escolar, como: 
cidadania, sustentabilidade, virtualidade “ou o 
uso das tecnologias nas escolas”, globalização 
e transdisciplinariedade, entre outros (PÉREZ 
GOMES, 2001, p. 58).

Uma das diferenças significativas nos perfis 
dos docentes das gerações passada e presente, 
que pode fornecer elementos para que se 
compreenda melhor o que está ocorrendo neste 
momento no sistema de ensino brasileiro, pode 
ser explicada por Dowbor quando ele cita: “ 
(...) O docente deixará de ser ‘lecionadora’ 
para ser gestor do conhecimento” (DOWBOR, 
2000, p.10).

Antes da Democracia, os docentes 
eram bastante respeitados, com formação 
conservadora, ideia do bem comum e da pátria. 
Idealizavam ser o agente de modernização da 
sociedade; vinham da classe média e alta da 
sociedade; eram modelo de subjetividade e 
comportamento para alunos e amigos. Seus 
salários eram bem melhores do que os de 
hoje; eles atravessaram a etapa em que a 
escola passou de instrumento de ascensão 
social para a fase reprodutivista, que a escola 
era um aparelho ideológico do estado. Eram 
escolarizados num contexto social, capitalista e 
comunista. Contudo, os recursos tecnológicos 
eram manipulados só pelo professor, que ainda 
se utilizava de estruturas curriculares rígidas 
sem brechas nem modificações (DOWBOR, 
2000). 
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Após a Democracia, o processo educacional 
sofreu grandes mudanças. Isso não significa, 
porém, que mudou para melhor. Algumas 
coisas melhoraram sim, é claro, com a liberdade 
de imprensa, com a queda da ditadura. 
Contudo, muita coisa importante precisa há 
tempos acontecer e não acontece. Vieram as 
transformações tecnológicas e com elas a Era 
do Conhecimento, um momento novo e rico 
de possibilidades. Mas, se a ciência avançou, 
especialmente após o ano 2000, muito ainda 
deve ser avançado em termos de educação, 
pois os valores continuam distorcidos, uma vez 
que os pais estão delegando à escola, toda a 
responsabilidade na educação de seus filhos 
e muitos mestres ainda se encontram bastante 
defasados no desempenho de sua profissão 
(TAVARES, 2003). 

Assim, diante de tantas mudanças para o 
próprio bem-estar físico e social, a educação 
enfrenta sérios problemas e muitos discutem 
a necessidade de uma reestruturação na 
educação, mas não existe uma “receita eficaz” 
a ser seguida. O desenvolvimento é acelerado 
e as informações são atualizadas a todo 
instante. Os alunos vêm à sala de aula com a 
informação e cabe aos educadores, fazer com 
que essa informação se torne conhecimento. 
Desse modo é que a escola pode ser vista 
não somente como obrigação e sim como 
uma fonte de conhecimento intelectual, uma 
perspectiva de futuro, na formação de cidadãos 
que tenham a ética e a moral como princípio.

Numa breve reflexão sobre passado e 
presente, segundo Tavares (2003), percebe-se 
que as grandes descobertas trouxeram mais 
comodidade ao ser humano, mas lhe tiraram 
a devida responsabilidade para com o meio 
ambiente. O Aquecimento Global é prova disto. 
Sendo assim, a escola precisa repensar sua 
metodologia, pois tudo indica que ela não é 
mais viável para essa geração. É urgente 
repensar sobre o processo educacional como 
um todo, pois só assim as IES conseguirão 
formar bons profissionais e cidadãos. 

Neste contexto, baseando-se em Gadotti 
(2005), entende-se que a escola precisa 
mais do que nunca buscar a transformação 
das práticas pedagógicas, motivando o aluno 
a aprender por meio dela, considerando-a 
um ambiente relevante, necessário ao 

desenvolvimento de cidadãos críticos e que 
pensam no bem comum social. Tudo bem que 
a educação tradicional seja em grande parte a 
responsável pelo desenvolvimento intelectual, 
tendo ajudado na preservação dos valores 
morais. Contudo, não se pode esquecer que 
os tempos mudaram. Na educação tradicional 
a educação de valores vinha do lar. Os pais que 
ensinavam seus filhos a ter respeito, dignidade 
e lealdade. A mãe sequer trabalhava para dar 
conta disso. Ocorre que a educação moderna 
trouxe mudanças. Com a mulher conquistando 
seus direitos, ela se encontra mais ausente e 
os filhos também, mais livres, rebeldes e menos 
regrados. E são esses os alunos que a escola 
recebe: crianças educadas, principalmente, 
pela mídia. Torna-se difícil o docente pós-
moderno resolver essa questão. Pior ainda se 
deixá-lo chegar assim às IES. 

Primeiro de tudo, é preciso registrar que cabe 
à família a transmissão de valores à formação 
moral do aluno e não à escola. A esta resta 
a transmissão de conhecimentos na formação 
de seres pensantes, críticos e acima de tudo, 
pessoas responsáveis, que pensam no bem 
comum. De acordo com Gadotti (2000, p. 182): 

Seja qual for a perspectiva que a educação 
contemporânea tomar, uma educação voltada para 
o futuro será sempre uma educação contestadora, 
superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo 
mercado, portanto, uma educação muito mais voltada 
para a transformação social do que para a transmissão 
cultural (GADOTTI (2000, P. 182).  

Em síntese, vive-se hoje a necessidade de 
uma educação mais voltada para o futuro, 
visto que na era da informação não há como 
se enquadrar em nenhum modelo do passado, 
porém os mesmos poderão ter grande 
participação na educação dessa nova era. E 
tudo deve começar na escola básica, para que 
tenha boa repercussão na escola superior.

Enfim, para alunos mais letrados urge 
despertar-lhes o interesse pela educação, 
para que eles sejam capazes de filtrar as 
informações e agir com responsabilidade 
perante si e a sociedade. Todos os docentes 
devem ser mais conscientes da necessidade 
de uma nova reflexão no processo educativo, 
pois o sistema seguido já está ultrapassado e 
nada viável para essa geração. 
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O DOCENTE DE IES COMO AGENTE DE 
LETRAMENTO

É de conhecimento geral que, há mais de 25 
anos, no Brasil, o letramento tem sido tema de 
congressos e debates e, atingiu as escolas em 
termos de diretrizes curriculares e pedagógicas. 
Neste contexto, o letramento é visto como o 
desenvolvimento das habilidades de leitura e 
escrita no contexto social, visando à inserção 
do sujeito nas práticas sociais que exigem tais 
habilidades (GUEDES e BARBOSA, 2009).

De acordo com Soares (2005), alfabetização 
e letramento são conceitos distintos, sendo a 
alfabetização associada à aprendizagem inicial 
da leitura e da escrita - o processo de aquisição 
da “tecnologia da escrita”. Já, para esta autora, 
o letramento, é o processo de apropriação das 
práticas sociais de leitura e escrita. Assim, a 
alfabetização incorpora o aspecto mais técnico da 
leitura e da escrita e o letramento o aspecto mais 
social. Desse modo, o letramento é: “o estado ou 
condição de indivíduos ou de grupos sociais de 
sociedades letradas que exercem efetivamente as 
práticas sociais de leitura e de escrita, participam 
competentemente de eventos de letramento” 
(SOARES, 2005, p. 145).

Em outras palavras, para ser letrada a pessoa 
precisa de familiaridade com a leitura: 

As competências que constituem o letramento são 
distribuídas de maneira contínua, cada ponto ao longo desse 
contínuo indicando diversos tipos e níveis de habilidade, 
capacidades e conhecimentos, que podem ser aplicados 
a diferentes tipos de material escrito. Em outras palavras, 
o letramento é uma variável contínua, e não discreta ou 
dicotômica (SOARES, 2005, p. 71).

Assim, para compreender letramento, faz-se 
necessário entender o que são as práticas sociais 
e as práticas sociais de letramento, também 
definidas, num contexto sócio histórico.Dessa 
forma, torna-se cada vez maior, o compromisso 
de responsáveis pela formação de professores em 
desenvolver práticas de letramento no universo da 
sala de aula. 

Diante da enormidade de facetas que circundam o 
processo de letramento, é preciso construir referenciais 
para que leitores/escritores, especialmente nos cursos de 
licenciaturas, produzam leituras/escrita, que lhes permitam 
a inserção social e que consequentemente sejam agentes 
multiplicadores em suas comunidades de ação (GUEDES e 
BARBOSA, 2009, p. 6).

Evidentemente essa já é uma discussão que 
permeia o espaço das IES, pois se encontra 
instituído como um ‘sintoma’ na maioria das 
universidades: muitos professores sentem a 

dificuldade em fazer com que alunos leiam 
textos, livros de sua área, porque o texto é denso, 
de difícil leitura, requer outras referências para 
sua compreensão. Para quem está no ensino e 
formação fica a necessidade de se voltar ainda 
mais para a discussão sobre a leitura como 
constitutiva do sujeito, o que implica propor novas 
formas de trabalhá-la em sala de aula, quaisquer 
que sejam os níveis de ensino: 

Quando se diz que “ler o que define e como e por que se 
lê”, afirma-se que não se lê todo e qualquer tipo de texto do 
mesmo jeito. Assim, os dados evidenciaram que as formas 
e os tempos de ler estão condicionados às condições 
sociais e históricas de produção dessas leituras. Por isso, 
não há uma leitura “boa ou ruim”, “certa ou errada”, mas 
leituras que acontecem respondendo ao contexto em que a 
produção dessa leitura se dá. Os sujeitos vão construindo 
um mosaico com fragmentos de tempos e recortes de 
gêneros textuais, que vão resultar nesse leitor acadêmico 
inserido na sociedade da cultura de mídia e mercado: lê “de 
tudo um pouco”. Fica para a instituição –escola o desafio 
de trabalhar para que aqueles que por ela passem sejam, 
mais do que nunca, leitores críticos e seletivos (RESENDE 
e PELANDRE, 2005, p. 13).

De acordo com Bakhtin (2003), não se adquire 
a linguagem, a língua materna especialmente. 
Quando se nasce, a língua já existia, portanto, 
alguém que nos antecedeu no curso da história 
humana já a inventaram. E o 

[...] tentar compreender, aprender (e ensinar) a língua 
requer um adentrar nessa corrente viva da língua, da 
fala, apreendê-la em sua natureza, na relação social 
primeiramente, para, a partir daí, formar nossa consciência 
pela palavra. Assim, nossa consciência não se limita ao ato 
de escrever. Ela se desenvolve porque temos um universo 
de palavras, de signos que formam e traduzem o nosso 
pensar (BAKHTIN, 2003, p. 270).

Conforme a perspectiva de letramento de Bakhtin 
(2003) que é a sócio histórica, há interdependência 
entre o conhecimento e a política. Assim, o saber 
e o fazer são condicionados pelas condições 
materiais e sociais em que se realizam, entendendo 
a aprendizagem da linguagem escrita também na 
dimensão política. Assim sendo, esse capítulo ao 
discutir esse tema torna-se relevante porque possibilita 
um pensar sobre a ação do professor universitário 
frente ao fenômeno letramento e “podem sinalizar, 
para a universidade, as transformações necessárias 
para formar professores que façam uma diferença 
no mundo dominado pela escrita” (KLEIMAN, 
2006, p. 89).Vem do mesmo modo, contribuir para 
a reflexão sobre novas possibilidades de ação 
pedagógica com a linguagem verbal e escrita, na 
perspectiva de se repensarem metodologias de 
trabalho que favoreçam a formação de sujeitos 
criticamente letrados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante tudo que foi registrado neste estudo, entende-se que não basta alfabetizar o sujeito, 
deve-se procurar letrar o sujeito, educando-o de verdade para que este se torna bom cidadão 
e profissional. E esse negócio de a história da educação no Brasil, partir de iniciativas que co-
meçaram e não terminaram, como as tentativas de ações voltadas à alfabetização de jovens e 
adultos, por exemplo, fizeram com que o analfabetismo - tanto o funcional quanto o absoluto - 
evoluíssem, mas provavelmente não no mesmo ritmo que as tentativas de o erradicar. 

Em 2005, o governo já prometia alfabetizar vinte milhões de adultos em quatro anos. Foi uma 
meta ousada, mas não suficiente para atender a demanda por educação que tem o Brasil. Não 
se pode esquecer da diferença entre a alfabetização e o letramento para que a Educação tenha 
sentido de fato.

Quando o assunto é alfabetização, é difícil não voltar a questão: acabar com o analfabetismo 
absoluto (de pessoas que não tem conhecimento algum da língua escrita) ou com o analfabetis-
mo funcional (de pessoas que sabem escrever o nome, mas são incapazes de ler um pequeno 
texto, por exemplo, sendo iletradas). 

Acredita-se que a duração da maioria dos programas de alfabetização de jovens e adultos não 
contribuem para trazer uma população devidamente educada e preparada. Não contribuem para 
o letramento do indivíduo. 

Acredita-se também que as políticas públicas precisam de parâmetros, mas os seis meses de 
duração de programas oferecidos para erradicar o analfabetismo é muito curto para uma apren-
dizagem completa. As grandes mobilizações ficam com a imagem de campanha e o resultado 
não é qualitativo, conforme pensam os próprios representantes da Rede de Ação Alfabetizadora 
de Adultos do Brasil (RAAB). 

O preço da ignorância em razão da falta de investimento contínuo em educação é maior do 
que se imagina, no Brasil. O atraso educacional do País o exclui do cenário mundial e continu-
ará excluindo se não houver investimentos na área, muito embora pareça que agora o passo já 
tenha sido dado. 

A falta de financiamento na educação tem mais culpa na atual situação do País em termos edu-
cacionais do que a falta de diálogo entre os programas instaurados e a realidade da sociedade 
civil. Mesmo que recentemente tenha se falado em 7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional 
investido em educação, ainda não é suficiente. Nesse caso, entende-se que o setor privado não 
deveria apenas fomentar a educação, mas investir de fato. 

A dificuldade de ter empresas investindo em educação está no fato delas exigir resultados 
imediatos. A responsabilidade social das empresas atende a seus interesses mercadológicos. 
Geralmente agem em locais onde estão instaladas, mas a demanda está justamente onde elas 
não estão. Surge então, nesse contexto, o problema da empregabilidade. 

Quanto à precarização do trabalho docente, bônus salariais poderiam ser oferecidos aos do-
centes que obtivessem melhores resultados em exames padronizados nacionalmente, o que 
levaria muitos a buscar a excelência no ensino, através de um melhor preparo. Certamente, esse 
tipo de bônus é bem mais adequado do que o relacionado à produtividade acadêmica. A esse 
respeito, basta lembrar o que ocorreu em 1998, quando se estabeleceu uma gratificação por 
produção chamada de Gratificação de Estímulo à Docência. Claro que isso foi ruim.

Todos os assuntos aqui tratados, assim como algumas soluções apresentadas tiveram como 
principal função tentar minimizar os efeitos da precarização do trabalho docente na universida-
de, a partir do “desafogo” do ensino superior, tornando-o mais adequado aos anseios de cada 
estudante, às suas expectativas e capacidades de aprendizado. 

Finaliza-se com algumas dúvidas e sugestões, pois se entende que seria mais adequado que 
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o Poder Público criasse mais opções de cursos, abrisse mais vagas, ou mesmo direcionar o 
aprendizado segundo as necessidades de cada estudante. Do mesmo modo, acredita-se que 
seria melhor aumentar os caminhos e as possibilidades educacionais que podem ser, desde 
cedo, seguidas pelas crianças, como ocorre na Alemanha e já foi aqui comentado.

Nesse caso, há dúvidas em relação às cotas, pois uma pessoa que ingressa numa instituição 
pública de ensino superior por meio do sistema de quotas, pode não ter condições de seguir 
seus estudos, acompanhando as aulas sem dificuldades, como aqueles que estão, teoricamen-
te, mais bem preparados, por terem passado por um processo seletivo de ingresso bem mais 
dificultoso. Então, deve haver um preparo para tal, para que essa pessoa possa se sentir menos 
frustrada ante uma decepção consigo mesma, ou sofrer algum tipo de preconceito por parte dos 
outros colegas que enfrentaram o processo seletivo normal, levando-a a desistir de seu curso. 

Na verdade, o Estado deveria era oferecer ótimas condições de ensino Fundamental e Médio 
públicos, para que a concorrência entre todos os vestibulandos, advindos de instituições pú-
blicas ou particulares fosse realmente igual. Assim, todos os que escolheram trilhar o caminho 
das IES, e que lá chegassem, seriam igualmente bem preparados, e teriam mais chances de ter 
uma formação adequada às suas capacidades, já que os professores não teriam que fazer um 
nivelamento “por baixo”, e poderiam lecionar assuntos mais complexos e reflexivos. 

Enfim, os professores poderiam cobrar mais de todos os seus alunos. Se o sistema de quotas 
realmente for estabelecido permanentemente, talvez, aliado a ele, deveria haver a exigência de 
que os estudantes aprovados por meio de tal método cursaram pelo menos um ano de uma 
espécie de curso preparatório, oferecido pela própria instituição de ensino, antes de se verem 
aptos a ingressar nas IES públicas. 

Assim, preparados para esse tipo de ensino, o superior, eles poderão ter mais chances de 
aprender, de lograr êxito e, quem sabe, terão uma melhor sorte do que os alunos advindos de 
estratos sociais inferiores tiveram quando das suas entradas nas escolas públicas no início do 
século XX, que despreparadas para recebê-los, não conseguiram ensiná-los, dando início ao 
declínio da educação pública brasileira, fundamental e média, que vem ocorrendo até hoje. 

O difícil é saber se, de fato, poder-se-á evitar a precarização do trabalho docente nas IES, e 
o consequente fracasso escolar dos universitários brasileiros. O negócio é induzir o aluno ao 
letramento, com urgência, pois com mais leitura (da vida e da escola), o aluno passa a ter mais 
condições de ajudar bastante a melhorar a postura do professor. 
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RESUMO: Esse trabalho visa mostrar a importância do lúdico no processo de socialização das 
crianças e também sua importância no processo de ensino e aprendizagem, através dos jogos, 
dos brinquedos e das brincadeiras. Tendo como tema central “O lúdico” na construção do 
processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, que é de suma importância, fazendo 
deste assunto um fator primordial a ser trabalhado por todos os pedagogos, professores, co-
munidade, escola e familiares que tenham a intenção de educar, sabendo que isto não se limita 
a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas sim ajudar a criança a tomar cons-
ciência de si mesma, dos outros e da sociedade. Conseqüentemente projetou-se neste, a fun-
ção dos jogos lúdicos na educação infantil e na construção interdisciplinar do processo ensino 
e aprendizagem, também o desenvolvimento dos educandos alcançado através deste. Além 
disso, serão abordados em alguns capítulos certos elementos que caracterizam os diversos 
tipos de jogos, brinquedos, brincadeiras e espaços que estão sendo criados como as brinque-
dotecas para facilitar em maior âmbito a aprendizagem das crianças. Também será abordada a 
importância dos jogos na construção de abstração na sala de aula e para isto, precisamos ex-
planar as atividades de Tomie Ohtake, que imputa a importância do lúdico no cotidiano infantil.

Palavras-chaves: Jogos educativos; lúdico; Educação artística.

JOGOS EDUCATIVOS: ATIVIDADES LÚDICAS 
NAS AULAS DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
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INTRODUÇÃO

O brincar faz parte do mundo da criança, assim elas aprendem melhor e se socializam 
com facilidade, apreendem o espírito de grupo, aprendem a tomar decisões e perce-
bem melhor o mundo dos adultos.

Sistematizar o brincar significa uma reorganização da prática pedagógica desempenhada pelo pro-
fessor, prática essa que deve abandonar os moldes da educação bancária e absorver o lúdico atra-
vés dos jogos como o instrumento principal para o desenvolvimento da criança. O jogo, e a maneira 
como o professor dirigem o brincar, desenvolveram psicológica, intelectual, emocional, físico-motora 
e socialmente as crianças, e por isso os espaços para se jogar são imprescindíveis nos dias de hoje.

 
Para tanto, este trabalho tem como objetivo geral apresentar a importância de ativida-

des lúdicas no ensino fundamental. E como objetivo específico demonstrar os benefícios 
dos jogos educativos na educação cognitiva nos desenvolvimentos das habilidades físi-
cas e enriquecimento das aulas. Pode-se afirmar que a escola seja um ambiente, ou lugar 
de tomadas de decisões. Decisões que muitas vezes são levadas para o resto de uma vida.

Pode-se justificar este artigo por mostrar que através dos jogos lúdicos, do brinque-
do e da brincadeira, desenvolve-se a criatividade, a capacidade de tomar decisões e aju-
da no desenvolvimento motor da criança, além destas razões, tornam as aulas mais atra-
entes para os alunos, são a partir de situações de descontração que o professor poderá 
desenvolver diversos conteúdos, gerando uma integração entre as matérias curriculares. 

Quanto à sua problemática, pode-se afirmar que, atualmente em nossa socieda-
de, extremamente capitalista, que influencia todos, inclusive as crianças, exercen-
do poder e controle através dos meios de comunicação, principalmente a televisão.

Assim, uma das alternativas para se burlar essa influência está no lúdico, nas brincadeiras de uma 
forma geral, onde as crianças trabalham além do corpo a interação com o outro. A criança tem a carac-
terística de entrar no mundo dos sonhos das fábulas e normalmente utiliza como ponte às brincadei-
ras. Quando está brincando se expressa mostrando seu íntimo, seus sentimentos e sua afetividade.

Os espaços lúdicos são ambientes férteis também para a aprendizagem e o desenvolvimento, 
principalmente da socialização. Isso não é assunto novo, pois Fröebel, que ocupa também uma 
posição relevante na história do pensamento pedagógico sobre a primeira infância e pertence 
à corrente cultural filosófica do idealismo alemão, sempre defendeu que o jogo constitui o mais 
alto grau de desenvolvimento da criança, já que é a expressão livre e espontânea do interior.

As brincadeiras são importantes por fazerem parte do mundo das crianças e por 
proporcionarem momentos agradáveis dando espaço à criatividade. Todos deve-
mos buscar o bem–estar dos pequenos durante o processo de ensino e aprendiza-
gem, resgatando assim o lúdico como instrumento de construção do conhecimento.
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O LÚDICO

O lúdico oferece condições de o aluno 
vivenciar situações problemas, a partir do 
desenvolvimento de jogos planejados e livres 
que permitam a criança uma vivência no tocante 
às experiências com a lógica e o raciocínio e 
permitindo atividades físicas e mentais que 
favorecem a sociabilidade e estimulando as 
reações afetivas, cognitivas, morais, culturais 
e linguísticas. Desta forma existe uma relação 
muito próxima entre o lúdico e a educação 
de crianças para favorecer o ensino de 
conteúdos escolares e como recurso para 
motivação no ensino às necessidades infantis.

Conforme Piaget (1984, p. 44), o lúdico 
é formado por um conjunto linguístico que 
funciona dentro de um contexto social; possui 
um sistema de regras e se constitui de um objeto 
simbólico que designa também um fenômeno. 
Portanto, permite ao aluno a identificação 
de um sistema de regras, uma estrutura 
sequencial que especifica a sua moralidade. 

Piaget também escreve em um de seus 
estudos, que somente os jogos de regras 
desenvolvem-se com a idade sendo os únicos 
que subsistem na idade adulta. Na opinião 
de Martinez dos Santos, Piaget vê no jogo 
um processo de ajuda ao desenvolvimento 
da criança; acompanha-a, sendo ao mesmo 
tempo uma atividade consequente de seu 
próprio crescimento (1984, p. 32- 45). De 
acordo com Vygotsky (1984, p. 29) é na 
interação com as atividades que envolvem 
simbologia e brinquedos que o educando 
aprende a agir numa esfera cognitiva. 

Na visão do autor a criança comporta-se de 
forma mais avançadas do que as atividades 
da vida real, tanto pela vivência de uma 
situação imaginária, quanto pela capacidade 
de subordinação às regras. Segundo Vygotsky 
(l988, p. 81) o lúdico influencia enormemente 
o desenvolvimento da criança. È através do 
lúdico que a criança aprende a agir. Aguça  sua 
curiosidade,  adquire iniciativa e autoconfiança, 
proporciona o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.

Conforme Fridman (2003, p. 41) considera 
que os “jogos lúdicos permitem uma situação 
educativa cooperativa e internacional, ou 
seja, quando alguém está jogando está 
executando regras do jogo e ao mesmo 
tempo, desenvolvendo ações de cooperação 
e interação que estimulam a convivência em 
grupo”. Assim, nesta perspectiva, os jogos 
lúdicos se assentam em bases pedagógicas, 
porque envolve os seguintes critérios: a 
função de literalidade e não literalidade, 
os novos signos linguísticos que se fazem 
nas regras, a flexibilidade a partir de novas 
combinações de ideias e comportamentos, 
a ausência de pressão no ambiente, ajuda 
na aprendizagem de noções de habilidades.

Goleman (1999, p. 203) desenvolveu o 
conceito de inteligência emocional e salienta:

A preparação da criança para a escola passa pelo 
desenvolvimento de competências emocionais – 
inteligência emocional – designadamente confiança, 
curiosidade, intencionalidade, autocontrole, 
capacidade de relacionamento, de comunicação 

e cooperação (GOLEMAN, 1999, p. 203).

Machado (1966, p. 29) salienta, que a 
interação social implica transformação e 
contatos com instrumentos físicos e/ou 
simbólicos mediadores do processo de ação 
que são possíveis no contato direto com o 
jogo. Esta concepção reconhece o papel dos 
jogos para a formação do sujeito, atribuindo-
lhe um espaço importante no desenvolvimento 
das estruturas psicológicas do raciocínio rápido 
e estruturado nas atividades operacionais.

 Segundo Almeida (2004, p. 123) “o bom êxito 
de toda a atividade lúdico pedagógica depende 
exclusivamente do bom preparo e liderança do 
professor”. É baseada neste contexto que se 
deve buscar uma nova proposta, e que está 
aproveite de forma consciente o lúdico como 
instrumento metodológico de aprendizagem e 
alfabetização, possibilitando o desenvolvimento 
que respeite a criança e o adolescente.
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Quando os alunos não se habituam ao 
processo de abstração lógico na matemática, 
situando a problemática, na constante 
reclamação dos professores de que as 
crianças não realizaram as tarefas em sala de 
aula, é fundamental que o professor possa 
diagnosticar o problema, quando, o caso não se 
define por alguma disfunção da criança. Cabe 
observar a sua atuação em outras disciplinas. 
É fundamental perceber, por exemplo, se 
ela gosta de música, de leitura animada, de 
teatro, entre outros, e se consegue desenvolver 
satisfatoriamente outras atividades educativas.

O professor deve oferecer formas didáticas 
diferenciadas, como atividades físicas para que 
a criança sinta o desejo de pensar logicamente. 
Isto significa que ela pode não apresentar 
predisposição para gostar da disciplina e por 
isso não se interessa por ela. Daí, a necessidade 
de implementar atividades lúdicas na escola. 

O jogo possui um caráter competitivo, e 
certamente o possui, mas ao contrário dos 
objetivos da competição que visa rendimento, 
o lúdico nas brincadeiras propicia momentos 
de distração, descontração e fantasia e 
contribui para o aprendizado, sendo assim 
uma forma de aprender. Nos dias atuais não 
se vê mais acontecer isso, pois ninguém mais 
tem tempo para brincar com os filhos, o que 
se vê é cada vez mais um número maior de 
escolinhas de esportes, escolas de línguas, 
de computação, de danças entre outras e o 
tempo de brincar fica cada vez mais escasso. 

Ao jogar, o aluno é levado a exercitar suas 
habilidades mentais e a buscar melhores 
resultados para vencer. O confronto de 
diferentes pontos de vista é essencial para o 
desenvolvimento do pensamento lógico está 
sempre presente no lúdico, o que torna essa 
situação particularmente rica para estimular a 
vida social e a atividade construtiva da criança. 

Com as diversas pesquisas e estudos 
realizados sobre o tema, já não há dúvidas de 
que o lúdico tem importância fundamental para 

o desenvolvimento físico e mental da criança, 
auxiliando na construção do conhecimento e na 
socialização, englobando, portanto, aspectos 
cognitivos e afetivos. É um instrumento 
pedagógico, nem sempre valorizado. Muitas 
vezes, quando trabalhado, é feito de forma 
aleatória, sem objetivos bem definidos. O 
lúdico tem o poder de valorizar uma área quase 
sempre desprezada pela escola: a intuição.

A CRIANÇA E O LÚDICO

Com relação ao jogo, Piaget (1998) acredita 
que ele é essencial na vida da criança. De 
início tem-se o jogo de exercício que é aquele 
em que a criança repete uma determinada 
situação por puro prazer, por ter apreciado 
seus efeitos.   Em torno dos 2-3 e 5-6 anos 
nota-se a ocorrência dos jogos simbólicos, 
que satisfazem a necessidade da criança 
de não somente relembrar o mentalmente o 
acontecido, mas de executar a representação. 
Em período posterior surgem os jogos de 
regras, que são transmitidos socialmente de 
criança para criança e por conseqüência vão 
aumentando de importância de acordo com 
o progresso de seu desenvolvimento social.

Para Piaget (1998), o jogo constitui-se em 
expressão e condição para o desenvolvimento 
infantil, já que as crianças quando jogam 
assimilam e podem transformar a realidade.

Já Vygotsky (1991), diferentemente de Piaget, 
considera que o desenvolvimento ocorre ao 
longo da vida e que as funções psicológicas 
superiores são construídas ao longo dela. 
Ele não estabelece fases para explicar o 
desenvolvimento como Piaget, e para ele o 
sujeito não é ativo nem passivo: é interativo. 
Assim, a criança usa as interações sociais como 
formas privilegiadas de acesso a informações: 
aprendem a regra do jogo, por exemplo, através 
dos outros e não como o resultado de um 
engajamento individual na solução de problemas.
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Dessa maneira, aprende a regular seu 
comportamento pelas reações, quer elas 
pareçam agradáveis ou não. Enquanto 
Vygotsky fala do faz de conta, Piaget fala do 
jogo simbólico, e pode-se dizer, segundo 
Oliveira (1997), que são correspondentes. “O 
brinquedo cria uma Zona de Desenvolvimento 
Proximal na criança”, afirma Oliveira (1997, 
p. 67), lembrando que a aquisição do 
conhecimento se dá através das zonas de 
desenvolvimento: a real e a proximal. A zona 
de desenvolvimento real é a do conhecimento 
já adquirido, é o que a pessoa traz consigo, 
já a proximal, só é atingida, de início, com o 
auxílio de outras pessoas mais “capazes”, 
que já tenham adquirido esse conhecimento.

Para Vygotsky (1991), as maiores aquisições 
de uma criança são conseguidas no brinquedo, 
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível 
básico de ação real e moralidade. Piaget (1998) 
diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório 
das atividades intelectuais da criança, sendo, 
por isso, indispensável à prática educativa.

Na visão sócio-histórica de Vygotsky, o 
lúdico é uma atividade específica da infância, 
em que a criança recria a realidade usando 
sistemas simbólicos. Essa é uma atividade 
social, com contexto cultural e social. 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 de um companheiro mais capaz(WAJSKOP,1999, p.35).

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 pela mãe, 
começa a falar, andar e movimentar-se em volta 
das coisas. Nesta fase, o ambiente a alcança 
por meio do adulto e pode-se dizer que a fase 
estende-se 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 (1991, 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 numa 
esfera visual externa, dependendo das motivações e 
tendências internas, e não por incentivos fornecidos 

por objetos externos (VYGOTSKY, 1991, P. 109).

A noção de “zona proximal de 
desenvolvimento” interliga-se, portanto, 
de maneira muito forte, à sensibilidade do 
professor em relação às necessidades e 
capacidades da criança e à sua aptidão para 
utilizar as contingências do meio a fim de dar-
lhe a possibilidade de passar do que sabe 
fazer para o que não sabe (VYGOTSKY, 1991). 

As brincadeiras que são oferecidas à 
criança devem estar de acordo com a zona 
de desenvolvimento em que ela se encontra. 
No processo de educação o papel do 
professor é de suma importância, pois é ele 
quem cria os espaços, disponibiliza materiais, 
participa das brincadeiras, ou seja, faz a 
mediação da construção do conhecimento.

A desvalorização do movimento natural 
e espontâneo da criança em favor do 
conhecimento estruturado e formalizado ignora 
as dimensões educativas da brincadeira 
e do jogo como forma rica e poderosa de 
estimular a atividade construtiva da criança.

É urgente e necessário que o professor 
procure ampliar cada vez mais as vivências da 
criança com o ambiente físico, com brinquedos, 
brincadeiras e com outras crianças. O jogo, 
compreendido sob a ótica do brinquedo e da 
criatividade, deverá encontrar maior espaço 
para ser entendido como educação, na medida 
em que os professores compreenderem melhor 
toda sua capacidade potencial de contribuir 
para com o desenvolvimento da criança.
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Negrine (1994, p.20), em estudos realizados 
sobre aprendizagem e desenvolvimento 
infantil, afirma que “quando a criança chega 
à escola, traz consigo toda uma pré-história, 
construída a partir de suas vivências, grande 
parte delas através da atividade lúdica”

Segundo esse 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. Entende-
se, a partir dos princípios aqui expostos, que 
o professor deverá contemplar a brincadeira 
como princípio norteador das atividades 
didático-pedagógicas, possibilitando às 
manifestações corporais encontrarem 
significado pela ludicidade presente na relação 
que as crianças mantêm com o mundo.

APRENDIZAGEM

O conceito da palavra educação é utilizado 
para caracterizar a obtenção do conhecimento 
através do acúmulo de informações, 
experiências e conhecimentos obtidos de 
inúmeras formas e âmbitos distintos, mas não 
pode ser um padrão pré-concebido como um 
molde ao qual a criança deve ser inserida. 

Como indivíduo toda criança é única com 
características diferentes e é através das 
experiências cotidianas que começa a formação 
do indivíduo. A escola influencia diretamente nas 
necessidades e características das crianças em 
formação através de sua proposta e ambiente. 
É necessário oferecer um espaço favorável 
às atividades e brincadeiras associadas 
a uma proposta elaborada com foco nas 
situações de aprendizagem que sejam de real 
valia, colaborando para um desenvolvimento 
saudável e prazeroso de seus alunos.

Desde os primeiros anos de vida, as crianças 
dedicam tempo integral as brincadeiras, não 
somente na hora destinada a esta prática, 
mas também em momentos corriqueiros 
como no banho, ao se alimentar, em frente 

ao espelho e em outros diversos momentos e 
fases da sua vida. Esta paixão, muitas vezes 
não é compreendida pelos adultos com isso 
a escola que também deve representar papel 
fundamental na vida das crianças passa a 
ser repudiada pois representa um tempo 
perdido onde as crianças deixam de brincar.

Por que não unir o aprendizado curricular a 
brincadeira? Assim é possível agradar ambas 
as partes. Os jogos educativos aplicados em 
sala de aula têm uma grande influência no 
desenvolvimento dos alunos, através deles os 
alunos aprendem agir cognitivamente através 
de estímulos à criatividade, curiosidade, 
criatividade, iniciativa autoconfiança 
o que proporciona desenvolvimento.

Os jogos podem ser empregados em uma variedade 
de propósitos dentro do contexto de aprendizado. 
Um dos usos básicos e muito importante é a 
possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro 
é o incremento da motivação. (...) um método eficaz 
que possibilita uma prática significativa daquilo que 
está sendo aprendido. Até mesmo o mais simplório 
dos jogos pode ser empregado para proporcionar 
informações factuais e praticar habilidades, 

conferindo destreza e competência.(FER 95, p.02).

O acesso gratuito à escola conforme nossa 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, em seu artigo nº. 205, diz que: “A 
Educação é um direito de todos e dever do 
Estado [...].” É condição indispensável para a 
garantia dessa premissa constitucional e para 
que se complete na totalidade do seu sentido, 
deve estar acompanhada de procedimentos que 
assegurem condições para sua concretização. 
O aprendizado acontece de maneira continuada 
e progressiva e requer ferramentas que 
possibilitem seu desenvolvimento, sabendo-se 
que a criança precisa de tempo para brincar.

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

Percebemos desse modo que brincando 
a criança aprende com muito mais prazer, 
destacando que o brinquedo, é o caminho 
pelo qual as crianças compreendem o mundo 
em que vivem e são chamadas a mudar. É 
a oportunidade de desenvolvimento, pois 
brincando a criança experimenta, descobre, 
inventa, exercita, vivendo assim uma 
experiência que enriquece sua sociabilidade e a 
capacidade de se tornar um ser humano criativo.

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

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

E aliar atividades lúdicas ao processo de ensino 
e aprendizagem pode ser de grande valia, para 
o desenvolvimento do aluno, um exemplo de 
atividade que desperta e muito o interesse do 
aluno é o jogo, sobre o qual nos fala Kishimoto:

O jogo como promotor da aprendizagem e do 
desenvolvimento passa a ser considerado nas 
práticas escolares como importante aliado para o 
ensino, já que colocar o aluno diante de situações 
lúdicas como jogo pode ser uma boa estratégia 
para aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem 
veiculados na escola (KISHIMOTO, 1994, p. 13).

Dessa maneira percebemos a necessidade 
do professor de pensar nas atividades lúdicas 
nos diferentes momentos de seu planejamento. 
Lembrando que o jogo e a brincadeira exigem 
partilhas, confrontos, negociações e trocas, 
promovendo conquistas cognitivas, emocionais 
e sociais.Destacando ainda mais a importância 
do lúdico, lembramos as palavras de Ronca:

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

de seu organismo cognitivo” (RONCA,1989, p.27).

A tal ponto isso se faz verdade, que a 
criança sente e expressa a curiosidade e 
importante noção de que viver é brincar. E ao 
brincar, reconhece a si própria e aos outros 
e realiza a dura tarefa de compreender seus 
limites e possibilidades e de inserir-se em 
seu grupo. Aí aprende e internaliza normas 
sociais de comportamentos e os hábitos 
fixados pela cultura, pela ética e pela moral.

E sobre esse ponto de vista o lúdico se torna 
de vital importância para a educação. Pois de 
acordo com Ronca:

O lúdico torna-se válido para todas as séries, porque é 
comum pensar na brincadeira, no jogo e na fantasia, como 
atividades relacionadas apenas infância. Na realidade, 
embora predominante neste período, não se restringe 

somente ao mundo infantil (RONCA, 1989, p.99).

E nessa perspectiva o lúdico se torna muito 
importante na escola, porque pelo lúdico a criança 
faz ciência, pois trabalha com a imaginação e 
produz uma forma complexa de compreensão 
e reformulação de sua experiência cotidiana. 
Ao combinar informações e percepções da 
realidade problematizada, tornando-se criadora 
e construtora de novos conhecimentos.
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Segundo o Referencial Curricular Nacional 
Para Educação Infantil (1998, v1. p.27) “as 
atividades lúdicas, através das brincadeiras 
favorecem a autoestima das crianças 
ajudando-as a superar progressivamente 
suas aquisições de forma criativa”.

Assim sendo entendemos que o lúdico 
contribui para o desenvolvimento da 
autoestima o que favorece a auto-afirmação e 
valorização pessoal. E ainda, as brincadeiras, 
os jogos, os brinquedos podem e deve ser 
objetos de crescimento, possibilitando à 
criança a exploração do mundo, descobrir-
se, entender-se e posicionar-se em relação 
a si e a sociedade de forma lúdica e natural 
exercitando habilidades importantes na 
socialização e na conduta psicomotora.

Ressaltando que segundo NOVAES (1992, 
p.28) “O ensino, absorvido de maneira 
lúdica, passa adquirir um aspecto significativo 
e efetivo no curso de desenvolvimento 
da inteligência da criança”. Desse modo, 
brincando a criança vai construindo e 
compreendendo o mundo ao seu redor.

Lembrando que as atividades lúdicas são 
de grande valia para o educador que souber 
se utilizar apropriadamente dessas atividades, 
sendo que o aluno será o maior beneficiado.

O jogo é uma fonte de prazer e descoberta para 
a criança, o que poderá contribuir no processo 
ensino e aprendizagem; porém tal contribuição 
no desenvolvimento das atividades pedagógicas 
dependerá da concepção que se tem do jogo.

Os jogos não são apenas uma forma de 
desafogo ou entretenimento para gastar 
a energia das crianças, mas meios que 
enriquecem o desenvolvimento intelectual 
e que podem contribuir significativamente 
para o processo de ensino e aprendizagem 
e no processo de socialização das crianças.

O jogo normalmente é visto por seu caráter 
competitivo, ou seja, uma disputa onde existem 

ganhadores e perdedores; esta visão está 
vinculada à postura de muitos educadores, 
para estes o jogo é um ato diferente do brincar, 
não podemos considerar o jogo apenas como 
uma competição. A atividade lúdica é o berço 
obrigatório das atividades sociais e intelectuais.

Um dos principais objetivos da escola é 
proporcionar a socialização, por esse motivo 
não devemos isolar as crianças em suas 
carteiras, devemos incentivar os trabalhos 
em grupos, a trocas de ideia a cooperação 
que acontece por ocasião dos jogos.

Dentro da realidade brasileira qualquer 
instituição que tenha como objetivo potencializar 
atividades lúdicas ou de aprendizagens terá 
por si mesma um grande significado social.

Alertar aos educadores em relação à 
repressão corporal existente e à forma 
mecânica e descontextualizada como os 
conteúdos vêm sendo passados para as 
crianças. O que podemos perceber em algumas 
escolas, é que existe ainda uma aprendizagem 
apoiada em métodos mecânicos e abstratos, 
totalmente fora da realidade da criança.

 Predominado sempre durante as aulas a 
imobilidade, o silêncio e a disciplina rígida. 
O professor comanda toda a ação do aluno, 
preocupando-se excessivamente em colocá-
los enfileirados, imóveis em suas carteiras 
comandando os olhares das crianças para que 
ficassem com os olhos no quadro – negro.

Nestas escolas, as atividades lúdicas são 
descartadas, ou sofrem distorções sobre a sua 
função. Os jogos são vistos apenas como disputa, 
competições, fruto da imaginação das crianças, 
deixando de lado o valor pedagógico, a sua 
importância para o desenvolvimento cognitivo.

Porém para Friedmann (1996: 75) “o jogo 
não é somente um divertimento ou uma 
recreação”. Atualmente o jogo não pode 
ser visto e nem confundido apenas como 
competição e nem considerado apenas 
imaginação, principalmente por pessoas que 
lidam com crianças da educação infantil. 
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O jogo é uma atividade física ou mental 
organizada por um sistema de regras, não 
é apenas uma forma de divertimento, mas 
são meios que contribuem e enriquecem o 
desenvolvimento intelectual, proporcionam a 
relação entre parceiros e grupos. Através da 
interação a criança terá acesso à cultura, dos 
valores e aos conhecimentos criados pelo homem.

Para que essa visão seja realmente 
difundida e aplicada há uma necessidade 
de reestruturação da formação e conduta 
profissional dos professores para que se 
aproveite a atividade lúdica como centro das 
ideias sobre o processo de socialização.Além 
das indagações sobre a conduta profissional 
dos professores, pergunta-se ainda se as 
escolas estão ou não preparadas para essa 
renovação de atitude do quadro docente, se 
essa renovação será bem vista e apoiada 
para que esta realmente obtenha sucesso.

Quando o professor recorre aos jogos, ele 
está criando na sala de aula uma atmosfera 
de motivação que permite aos alunos 
participarem ativamente do processo ensino 
aprendizagem, assimilando experiências 
e informações, incorporando atitudes e 
valores. Para que a aprendizagem ocorra 
de forma natural é necessário respeitar e 
resgatar o movimento humano, respeitando 
a bagagem espontânea de conhecimento da 
criança. Seu mundo cultural, movimentos, 
atitudes lúdicas, criaturas e fantasias.

Brincar e jogar são coisas simples na vida 
das crianças. Parecem simples, mas depois 
de observá-los, se verifica que a atividade 
lúdica está no centro de muitas ideias sobre 
o desenvolvimento psicológico, intelectual, 
emocional ou social do ser humano. O jogo 
educativo, o brincar e o brinquedo desempenham 
um papel fundamentalmente na aprendizagem 
e no processo de socialização das crianças.

Consequentemente, entendendo que o 
jogo deve fazer parte do processo de ensino 
esta monografia pretende mostrar que a 
educação lúdica facilita não só o processo 
de socialização, mas também no processo de 
aprendizagem: “Desde muito cedo o jogo na 
vida da criança é de fundamental importância, 
pois quando ela brinca, explora e manuseia 
tudo aquilo que está à sua volta, através de 
esforços físicos e mentais [...]”, (ARA, 92, p.14).

O ato de jogar é tão antigo quanto o 
próprio homem, na verdade o jogo faz parte 
da essência de ser dos mamíferos. O ensino 
utilizando meios lúdicos cria ambiente 
gratificante e atraente servindo como estímulo 
para o desenvolvimento integral da criança.

É de suma importância que nós, educadores, 
saibamos 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.

Considera-se  que por meio dos jogos 
lúdicos, dos brinquedos e das brincadeiras 
em sala de aula possamos desenvolver o 
hábito do pensar nos alunos 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 tanto aspectos 
de qualidade de espaço, como aspectos 
pedagógicos e fundamentalmente a situação 
pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir. 
Portanto,  este tema tem importância não só para 
a prática diária do professor que se configura 
como um meio, mas maior conhecimento 
sobre a importância da utilização dos jogos 
lúdicos na construção e no desenvolvimento 
do raciocínio lógico dos meus alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que a escola seja um ambiente, ou lugar de tomadas de decisões. Decisões 
que muitas vezes são levadas para o resto de uma vida. São das relações humanas e suas de-
cisões que surgem o êxito ou fracasso escolar, as dificuldades e as barreiras a serem vencidas 
durante todo o processo de ensino. A construção do saber inicia-se com a reorganização da 
estrutura escolar e de sua comunidade interna, dos pais e alunos. 

A comunidade escolar de modo geral precisa conhecer e conscientizar-se sobre os princípios 
que norteiam suas práticas e o que interfere diretamente no comportamento dos alunos, das 
intervenções que o processo ensino/aprendizagem sofre, de como esses elementos externos 
(culturais, políticos e sociais), alteram ou contribuem na ação pedagógica e na aprendizagem 
da criança.

A prática pedagógica deve partir de referenciais teóricos que contemplem o desenvolvimento 
pleno da criança, no crescimento de suas habilidades para que efetivamente apropriar-se de 
conhecimentos básicos e que possam vir a construir outros saberes a partir desses. 

Esse é o projeto educativo que realmente traz significações ao ensino, pois visa primeiramente 
a aquisição e produção do saber, sem provocar violência tanto intelectual quanto afetiva, que 
inviabilizam toda a dinâmica do ambiente escolar.

Através do brincar, a criança experimenta, compara, analisa, comunica, adquire possibilidade 
de criar e recriar a partir de novas brincadeiras. Uma vez que ela aprende participando de forma 
interativa com o grupo. Ao brincar, a criança tem a oportunidade de manipular o objeto do co-
nhecimento, descobri-lo, explorá-lo. Nas ações da brincadeira, a criança pode pensar livremente, 
ousar, imaginar sem medo de errar, descobrir a si mesmo e ao outro. 

Pôde-se considerar todos os benefícios que os jogos e brincadeiras propiciam no desenvolvi-
mento afetivo, cognitivo, motor e social da criança. Através do brincar ela, experimenta, compara, 
avalia, comunica, constrói, adquire possibilidade de criar e recriar a partir de novas brincadeiras, 
uma vez que, interagindo com o grupo a criança aprende participando.

O educador ao participar com a criança da construção do conhecimento deve considerá-la 
um ser ativo, possuidor de vontades, perceber e identificar seus objetivos, a forma particular nas 
interações e brincadeiras com as outras crianças. É a partir dessas observações que se cria 
condições para a interação menos conflitante entre professor/aluno tornando-se um tanto quanto 
prazerosa para ambos.
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RESUMO: Compreender o processo de alfabetização e letramento como etapa possível desde 
a educação infantil nos permite perceber sua importância e a necessidade de se criar espaços 
que permitam ao aluno sua exploração. Para tanto, a escola deve oferecer ações pedagógicas 
que possibilitem ao aluno o contato com o mundo letrado, como os cantinhos de leitura nas 
salas de aula, voltados a estimular os alunos e dar início, de maneira natural, aos processos de 
aprendizagem, ao desenvolvimento da alfabetização, dos processos de leitura e letramento, 
entendendo a capacidade da criança em tomar para a si o significado do texto e de se reco-
nhecer nele, descobrindo assim seu papel na sociedade e no mundo, compreendendo que o 
processo de leitura vai além da decodificação dos símbolos linguísticos, mas sim, permite ao 
indivíduo interpretar o texto, compreender seu significado e transformar sua própria história.

Palavras-chaves: Alfabetização; Leitura; Interpretação; Transformação.

DO LETRAMENTO À FORMAÇÃO SOCIAL: A 
LEITURA COMEÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Uma das principais dificuldades no processo ensino-aprendizagem é estabelecer signifi-
cado entre o que será ensinado e o que o aluno traz consigo de bagagem cultural, adqui-
rida em seu cotidiano e que compõe sua educação informal. Muito embora o processo 

pedagógico seja centrado nas bases da educação nacional, e portanto a matriz curricular seja 
composta por saberes a serem desenvolvidos, a escola não deve ignorar que cada indivíduo traz 
conhecimentos que adquiriu em sua vivência cotidiana, no relacionamento familiar e no contato 
com o meio que vive, servindo assim de ponto de partida para este aluno aprimorar seus sabe-
res. Citando Teberosky & Cardoso, é preciso criar laços com o que se aprende. É necessário que 
o aluno seja estimulado a compreender o texto, ser capaz de relacionar as palavras a um sentido 
maior ao ler, pois “ler é passar a limpo as suspeitas levantadas no primeiro encontro’’ (1995, p.25)”.

A criança, geralmente cresce rodeada de estímulos para que, cada vez mais, possa expressar 
seus sentimentos através de palavras. Assim, desde muito cedo a linguagem é muito valorizada, 
destacando-se sua importância para o desenvolvimento cognitivo e emocional de um indivíduo. 
Deste modo, quando a criança vai para a escola, o período de alfabetização vem acompanhado 
de grande expectativa, não apenas por parte do professor e seu aluno, mas também pela família.

O desenvolvimento da alfabetização sob esta perspectiva parece apresentar respostas para 
uma das maiores dificuldades que se enfrenta atualmente nas escolas de modo geral, pois os 
alunos não apenas apresentam dificuldades na escrita e leitura, como principalmente na inter-
pretação e entendimento do que lhes é apresentado, tanto em textos como em imagens, pois, 
uma vez que o aluno não teve esta vivência, este estímulo, ele nem mesmo consegue entender 
o que lhe “diz” um filme, um texto, um poema, uma obra de arte ou gravura. Diante deste con-
texto, a concepção de letramento amplia ainda mais a importância da alfabetização para a vida 
de um indivíduo, como destacado por Soares (2001), ao dizer que não basta que um indivíduo 
aprenda a ler e escrever, mas sim que ele consiga incorporar este aprendizado em seu cotidiano.

Este conceito de letramento traz novo olhar e importância, tanto à educação infantil como 
ao processo de alfabetização, pois rechaça o conceito de que a interpretação de textos, a 
leitura de mundo, deveria vir após anos de experiência na escola e, principalmente após o 
domínio pleno dos códigos formais de linguagem. Entende-se que a capacidade de le-
tramento deve estar associada ao processo de alfabetização, de modo a possibilitar o do-
mínio textual já desde os primeiros processos. Tal proposta tem amparo na necessidade de 
modificar o cenário de décadas de formação de analfabetos funcionais, ignorantes de seus 
direitos e da compreensão deste mundo globalizado e tecnológico que lhes apresenta exi-
gências e capacidades que eles acreditam não terem condições de cumprir ou adquirirem.

Pode ser uma aprendizagem de natureza perceptual  e motora ou de natureza conceitual. O en-
sino, no primeiro caso, pode estar baseado no reconhecimento e na cópia de letras, sílabas e pa-
lavras. No segundo, no planejamento intencional de práticas sociais mediadas pela escrita, para 
que as crianças delas participem e recebam informações contextualizadas (SCARPA, 2006, P.1).

Sendo assim, não cabe à escola dissociar tais conceitos entre si (Alfabetização e Letramento), por 
considerar sua complexidade, mas sobretudo de encaminhar ações pedagógicas que viabilizem 
este processo já desde a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, períodos que 
marcam o processo de formação de um aluno leitor e da aquisição, tanto do processo de alfabetiza-
ção e escrita, como de leitura e letramento, garantindo que se possibilite, assim, o processo de aqui-
sição do caráter simbólico (sistema de signos), como do uso social da escrita (leitura de mundo).
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ALFABETIZAÇÃO  E ESCRITA & 
LEITURA E LETRAMENTO

A alfabetização e leitura compõem uma das 
principais etapas da educação fundamental, 
representando um grande desafio para o 
professor e para a escola. Alfabetizar uma criança 
vai muito além de ensinar-lhe a compreender a 
composição silábica e o reconhecimento dos 
signos de leitura. Fávero afirma que ultrapassa 
a decifração de palavras e frases isoladas, pois 
isso leva ao analfabetismo funcional, quando o 
indivíduo [...] “muitas vezes, tem a impressão 
de compreender isoladamente cada uma das 
palavras e mesmo todas as frases do texto, mas 
não percebe o sentido global’’ (1992, p.225). 
Seu objetivo maior é possibilitar ao indivíduo 
o conhecimento de mundo e de si mesmo, da 
capacidade de transformar-se e transformar 
o mundo ao seu redor, da capacidade de 
interpretar e compreender o que acontece ao 
seu redor e de reconhecer sua capacidade 
de inferir na realidade, modificando-a e 
transformando a sociedade em que está 
inserido.

Considerando-se que o sujeito se constrói 
ao longo de sua história social, de forma 
equilibrada, a partir da aquisição da linguagem 
e da escrita e, influenciado por saberes de 
seu cotidiano e pelas relações afetivas entre a 
criança e as pessoas ao seu redor, o processo 
de aprendizagem deve favorecer este processo. 
Como destacam Parreira e Marturano, “toda 
criança aprende com os irmãos, com os avós, 
com as tias” (1999, p. 53), cabe à escola 
articular os processos educativos pautados em 
métodos e técnicas que facilitem a compreensão 
dos conteúdos, para que as aprendizagens 
se tornem significativas. Mas isso não será 
possível se insistirmos em métodos tradicionais, 
numa educação tecnicista, com textos criados 
para reprodução ou cópia, com caminhos 
pontilhados para seguir, com histórias que 
alienam, com métodos que não levam em 
conta a lógica de quem aprende. (FUCK, 1994, 
p. 14 e 15).

Podemos afirmar que o sentido do texto 
se constitui no jogo de interação entre 
interlocutores, envolvendo a imagem que estes 
fazem uns dos outros e dos personagens, 
possibilitando o reconhecimento de si mesmo 

no contexto lido ou, mesmo, reconhecendo-se 
nos personagens apresentados, o que implica 
na capacidade de interpretar a realidade lida 
com a vivenciada, sendo este um dos objetivos 
da leitura, como uma proposta de reflexão e 
interpretação do que se lê com o que somos. 
Desse modo, o que deve ser realçado é o 
processo de construção de sentido do texto, 
numa tarefa coletiva entre professor e alunos 
(Martins, 1988). 

O ensino da leitura é fundamental para 
solucionar problemas ligados ao pouco 
aproveitamento escolar, pois a dificuldade em 
interpretar textos impede a compreensão do 
que é pedido, por exemplo, em um exercício de 
cálculo matemático. Como destaca Kleiman:

[...] a leitura caracteriza-se por um processo não-
linear, dinâmico na interpretação de vários componentes 
utilizados para o acesso ao sentido, e é uma atividade 
essencialmente preditiva de formulação de hipóteses, 
para a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento 
linguístico, conceitual e sua experiência  (KLEIMAN, 
2004, P.30).

Quando o leitor encontra no texto as “respostas” 
aos questionamentos que a leitura suscita, 
torna-se compreensiva, correspondendo, 
assim, à função que se pretende no processo 
de aprendizagem. Como cita Kato, (1990), o 
ato de ler é visual, visa a um objetivo, é seletivo 
e baseia-se na compreensão. Neste sentido, o 
papel do professor é de extrema importância 
pois é o fornecedor de condições para que se 
estabeleça a interlocução. Portanto, ensinar 
a ler assemelha-se a ensinar a decodificar o 
texto, nos modelos centrados no leitor. Sabe-
se que ler significa compreender e para 
compreender o texto é preciso saber manejar 
com desenvoltura o código em que está escrito, 
ainda que ninguém assimile sem muita leitura e 
mais compreensão.

A ideia de leitura que se considera como 
uma atividade a ser ensinada na escola está 
fundamentada em modelos definidos sobre 
como processar as informações. Tais modelos 
lidam com os aspectos cognitivos da leitura, 
relacionados entre o sujeito leitor e o texto como 
objeto, entre linguagem escrita e compreensão, 
memória, inferência e pensamento (Smith, apud 
Kleiman, 2004). No entanto, esses modelos se 
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voltam aos complexos aspectos psicológicos 
de atividade, indicando “as regularidades do 
ato de ler para a atividade intelectual em que 
o leitor se engajar. Essa atividade intelectual 
começa pela apreensão do objeto através dos 
olhos com o objetivo de interpretá-lo” (SMITH 
apud Kleiman, 2004, p. 31) .

Neste contexto, podemos destacar que 
as dificuldades que os alunos apresentam 
no processo de leitura se justifica em sua 
incapacidade de compreensão do mesmo, 
de formalizar o raciocínio entre o escrito e 
seu significado. Isso é decorrente  de práticas 
pedagógicas que potencializam o uso do 
texto didático para fundamentar os processos 
de alfabetização e aprendizagem, sem dar 
margem à criação e exploração do texto por 
parte do aluno.

Orlandi (2001) cita que a contextualização 
da leitura conduz à reflexão de questões de 
poder, das relações sociais, das formações 
ideológicas, o que possibilita uma produção 
de sentidos relacionados entre si e não um 
sentido único como produto, mas uma múltipla 
significação. É dessa forma que o texto didático 
deveria ser apresentado, de modo a instigar 
a reflexão ou como ferramenta de revisão de 
estudo ao aluno, instigando a busca por mais 
informação, complementando o tema com 
novos materiais textuais e suprimindo o material 
pronto e acabado.

O TEXTO COMO UNIDADE DE 
APRENDIZAGEM

Para Silva (1988), o processo de alfabetização 
tem sido marcado por uma sequência de 
conteúdos que se poderia chamar de aditiva: 
ensina-se a juntar sílabas (ou letras) para formar 
palavras e a juntar palavras para formar frases 
e a juntar frases para formar orações e a juntar 
orações para formar períodos. Por décadas, 
esta abordagem levou a escola a trabalhar 
com textos que só servem para ensinar a ler. 
Textos que não existem fora de escola, como 
os escritos das cartilhas em geral. Estes nem 
sequer podem ser considerados textos, pois 
não passam de simples agregados de frases.

Como destaca Silva (1988), um texto não se 
define por sua extensão. A lista de mercado, 
o folheto de propaganda, o poema, o livro de 

histórias em quadrinhos, todos são textos. 
Como destaca o autor, o contexto em que 
se apresenta ao aluno faz muita diferença. 
A palavra ‘‘Pare’’, pintada no asfalto em um 
cruzamento, é um texto cuja extensão é a de 
uma palavra. No entanto, a mesma palavra 
“pare”, numa lista de palavras começadas com 
a letra ‘p’, não traz nenhum significado, pois não 
se insere em nenhuma situação comunicativa 
de fato (SILVA, 1988). Nesse sentido, destaca 
Ferreiro:

[...] a alfabetização inicial é considerada em função 
da relação entre o método utilizado e o estado de 
“maturidade” ou de “prontidão” da criança. Os dois 
pólos do processo de aprendizagem (quem ensina e 
quem aprende) têm sido caracterizado sem que leve 
em conta o terceiro elemento da relação: a natureza do 
objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem 
(FERREIRO, 1991, p.9).

A ideia de que um texto deve ser adequado 
ao leitor iniciante deve ser observada com 
cuidado, pois a leitura é um objeto de ensino 
e, para que se constitua também em objeto de 
aprendizagem, é necessário que tenha sentido 
do ponto de vista do aluno. 

[...] livros com uma ou duas frases por página 
e a preocupação de evitar as chamadas “sílabas 
complexasḤ. A possibilidade de se divertir, de se 
emocionar, de fruir esteticamente num texto desse 
tipo é, no mínimo, remota. Por trás da boa intenção de 
promover a aproximação entre crianças e textos há um 
equívoco de origem: tenta-se aproximar os textos das 
crianças -simplificando-os – no lugar de aproximar as 
crianças dos textos de qualidade (BRASIL, 2015, p. 29). 

 
Como dizem Teberosky & Cardoso, não 

se formam bons leitores através de textos 
empobrecidos, justamente “no momento em 
que as crianças são iniciadas ao mundo da 
escrita”. (1995, p.32). A iniciação à leitura deve 
permitir aos alunos a possibilidade de contato 
com todo o tipo de leitura, pois as pessoas 
aprendem a gostar de ler quando, de alguma 
forma, a qualidade de suas vidas melhora 
com a leitura, e isso só é possível quando o 
indivíduo percebe-se capaz de compreender-se 
e transforma-se pelo universo do aprendizado. 
Não cabe ao professor julgar precocemente 



709

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

a capacidade do aluno e selecionar os textos 
com base no que ele espera da criança. Ele 
deve disponibilizar conteúdos adequados e, 
conforme a necessidade for surgindo, poderá 
adaptá-los da melhor maneira possível. 
Com isso contempla as necessidades dos 
alunos, sem desmerecer ou desqualificar sua 
capacidade.

Geraldi (1984) afirma que a leitura como 
extração de significado se traduz na retirada de 
uma informação do texto como leitura baseada 
de informações. E esse processo deve ser 
estimulado, pois aos primeiros contatos com 
um texto qualquer, por mais simples que 
ele pareça, normalmente o leitor encontrará 
dificuldades para perceber, por trás de tantos 
significados que aparecem em sua superfície, 
uma mensagem subliminar. Numa crônica ou 
numa pequena fábula, por exemplo, surgem 
personagens diferentes, lugares e tempos 
desencontrados e ações. “Na primeira leitura 
parece impossível encontrar qualquer ponto 
para o qual convirjam tantas variáveis e que 
dá unidade à aparente desordem”. (Fiorin & 
Savioli, 1990, p 35).

Assim, cabe ao professor promover junto 
aos alunos as reflexões, como um exercício 
de autoconhecimento, onde este exercício 
de ressignificação textual possa levar às 
descobertas individuais, cada qual a seu 
tempo, percebendo que na estrutura superficial, 
se define o narrador, os personagens, os 
cenários, o tempo e as ações concretas, no 
entanto, em sua estrutura profunda, ocorrem 
os significados, dos mais abstratos aos mais 
simples. (Fiorin & Savioli, 1990). É deste modo, 
através da contextualização da leitura, que o 
processo de letramento ganha corpo. 

Dessa forma, processos e procedimentos de 
leitura funcionam como elemento de integração 
entre diferentes componentes curriculares. A 
finalidade da leitura literária é formar leitores 
críticos, para que além de reconhecerem uma 
boa história, um bom livro, sejam capazes de 
compreender a intenção que carregam em 
suas páginas. Para tanto, faz-se necessário 
conversar com os alunos sobre o que foi lido, 
ouvir suas opiniões, deixar que expressem 
seus entendimentos.

Vale ressaltar que o ensino de leitura não 
pode ser visto como propriedade exclusiva 

do professor de língua portuguesa e, sim, de 
todos os demais. (ABDALLA, 1996). Isto se 
explica no simples fato de que, o aluno que 
não consegue interpretar um texto, uma frase, 
como conseguirá entender uma informação, 
por exemplo, numa aula de matemática, 
ou se localizar geograficamente num mapa 
topográfico?

O ESTÍMULO DE LEITURA NA ESCOLA

É preciso pensar que o prazer da leitura 
pode ser promovido desde o princípio, desde 
que os pequenos comecem a frequentar a 
escola. Na aprendizagem inicial, estimular 
o prazer da leitura requer uma certa reflexão 
sobre os conhecimentos prévios que os 
professores possuem sobre o que implica ler, 
os que atribuem a seus alunos e os que esses 
possuem realmente.

Para Fávero (1992), o ensino da leitura no 
contexto escolar tem importância primeira 
na formação do leitor em nossa sociedade, 
pois a escola, como instituição socialmente 
responsável por esse ensino vem se defrontando 
com distintas formas de aprendizagem que 
visam a compreensão e interpretação de texto. 

Abdalla (1996, p. 93) considera que o 
ensino da habilidade de leitura não deve 
ser responsabilidade única e exclusiva dos 
professores de língua portuguesa. Todos os que 
trabalham com leitura devem responsabilizar-se 
pelo processo “nascendo qualquer atividade 
nesse campo de um trabalho conjunto, 
cooperativo”.

O professor pode oferecer a seus alunos 
todas as oportunidades necessárias para que 
cheguem aos seus leitores no pleno sentido 
da palavra, colocar o desafio de elaborar por 
meio de análise sobre o que ocorre durante 
as situações propostas novos modelo de 
avaliação, novas formas de controle que 
permitam identificar os aspectos de leitura que 
se incorporem ao ensino. (MARTINS, 1988). 

Ao ler para as crianças o professor está 
ensinando como se faz para ler. Sua leitura é 
importante no início da escolaridade, quando 
as crianças ainda não leem por si próprias de 
forma eficaz. (ABDALLA, 1996). A leitura é, 
então, um ato de abertura para o mundo. Entra-
se no território da palavra ampliando dimensões 
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e quando o leitor é focado, participa e interage, 
despertado pelas surpresas.

Durante o período que o professor está lendo 
para as crianças, ele tem oportunidade de 
criar muitas e variadas situações, nas quais lê 
distintos tipos de texto. Quando se trata de um 
conto, por exemplo, cria um clima propício para 
desfrutá-lo: propõe que as crianças sentem-se 
à sua volta para que possam ver as imagens 
e o texto, caso queiram; lê-se com intenção de 
provocar emoção, curiosidade, suspense ou 
diversão; evita as paradas que podem cortar 
o fio da história e, portanto, não faz perguntas 
para verificar se as crianças estão entendendo 
nem explica palavras supostamente difíceis, 
incentiva as crianças a seguirem o fio da 
narrativa (sem se deter no significado particular 
de certos termos) e a apreciarem a beleza 
daqueles trechos, cuja forma foi objeto de um 
cuidado especial por parte do autor.

Ao término do conto, em lugar de interrogar 
os alunos para saber o que compreenderam, 
comenta sobre suas próprias impressões, 
como faria qualquer leitor, e, com isso, inicia 
uma animada conversa com as crianças sobre 
a mensagem que pode ser inferida a partir do 
texto, sobre o que mais impressionou a cada 
um, a respeito das personagens com quais se 
identificam, os que lhes parecem estranhos, 
sobre o que teriam feito se tivessem que 
enfrentar uma situação semelhante ao conflito 
apresentado no conto. (BARBOSA, 1997). 
Percebe-se que a leitura liberta e acrescenta, 
tira o leitor da contemplação e passividade 
próprias apenas do ver. Ler é imaginar, indo 
além do que os olhos alcançam. 

Assim, o professor, sempre que possível, 
poderá continuar atuando como leitor, porque 
lendo materiais que considere interessantes, 
belos e úteis, levará seus comentários aos 
alunos  sobre o valor da leitura e incentivá-los 
na prática para que continuem. O que temos 
observado a respeito da leitura na sala de aula 
é que nós, professores, escolhemos o texto, 
o livro e, às vezes, esquecemos o sujeito: o 
aluno leitor. Assim, como não foi uma leitura 
escolhida por ele, não vê significado, não 
considera importante.

É o leitor quem cria, constrói o sentido com 
base em seus conhecimentos, experiência de 
vida, em sua expectativa e em sua intenção 

de leitura. A nosso ver, é o professor que 
pode transformar o que precisa ser lido em 
algo significativo e prazeroso, pois deseja 
que uma leitura seja feita por ser importante, 
necessária para a ampliação ou explicitação 
de um determinado assunto. O significado da 
leitura também do porquê determinado leitor 
está lendo, depende da relevância e torna-se 
interessante ou não de acordo com o que o 
leitor deseja. Portanto, se o professor não 
detalhar ao aluno as intenções da leitura com 
procedimentos claros, evidenciando aspectos 
relevantes da leitura, o aluno não encontrará 
motivação, sentido. Cabe então a nós, 
professores, tornarmos o processo da leitura 
transparente e atrativo. Para Kato 

A falha no ensino da leitura pode estar na falta de 
objetivos claros para a leitura. Se a criança enfrenta 
o texto sem nenhum objetivo prévio, ela dificilmente 
poderá monitorar sua compreensão tendo em vista 
este objetivo. Sua monitoração quando muito poderá  
se dar apenas no nível de uma compreensão vaga e 
geral, ou ainda, ela poderá ler o texto tendo em mente 
apenas o tipo de perguntas que a sala está acostumada 
a fazer. Sua compreensão, neste caso, será  monitorada 
apenas  para atender  a expectativa  da escola e dela 
mesma (KATO, 1990, P.112). 

O LEITOR AUTÔNOMO E CRÍTICO

Para que os alunos se transformem em 
leitores autônomos e críticos, capazes de 
desfrutar da leitura e de satisfazer necessidades 
de conhecimento por seu intermédio, usando a 
variedade de textos em circulação, conforme 
seu próprio gosto de leitor, a escola precisa 
criar oportunidades. Desse modo, o aluno lê, 
ouve e interpreta diferentes textos completos 
em diversos contextos comunicativos. Antecipa 
e dá interpretações possíveis. Reconhece 
distintas interpretações para um mesmo texto; 
controla as próprias interpretações por um 
meio de intercâmbio de significados com pares 
e professores e retorna à informação dada pelo 
texto (PCN, 1997).

O aluno poderá comentar e recomendar 
textos variados, lidos por si mesmo ou por 
outros expressando suas referências como 
leitor  e refletir sobre os critérios utilizados para 
a escolha. Ouvir a leitura de textos variados 
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e complexos de bons leitores adultos. Ouvir 
gravações realizadas por narradores poetas 
e recitadores. Utilizar bibliotecas, escolas 
públicas como âmbito no qual possa satisfazer 
necessidades concretas de conhecimento a 
respeito do mundo (PCN, 1997).

O aluno-leitor posiciona-se frente ao texto 
em termos de legibilidade, levando em 
consideração aspectos como: “esse texto é 
claro, e eu entendi tudo’’; esse texto é obscuro, 
e eu não entendi nada; esse texto é confuso e 
eu entendi um pouco; esse texto é claro, mas 
(ORLANDI, 1987, p 177).

O trabalho com a leitura deve ser uma prática 
constante. Se, por um lado, tem o objetivo de 
formar leitores competentes, por outro, constitui 
a matéria-prima para o ato de escrever. De 
acordo com os PCN (1997 p.36):

Formar um leitor competente supõe formar alguém 
que compreenda o que lê; que possa aprender a ler o 
que também o  não está escrito, identificando elementos 
implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê 
e outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos 
podem ser atribuídos a um texto; que saiba que vários 
sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga 
justificar e validar a sua leitura a partir da localização 
de elementos discursivos que permitam fazê-lo (PCN, 
1997, p.36).

Por vários motivos, muitos alunos não têm 
contato sistemático com leitura de qualidade 
e com adultos leitores. A escola, então, 
torna-se o único veículo da interação desses 
alunos com texto, cabendo a ela oferecer 
leituras de qualidade, diversidade de textos, 
modelos de leitores e práticas de leituras 
eficazes e, consequentemente, formar leitores 
competentes.

No entanto, percebemos que a escola nem 
sempre proporciona oportunidades para o 
aluno fazer suas escolhas de leitura. Tudo já 
vem programado e estipulado para que ele 
cumpra, submetendo-se, concordando ou 
não e na maioria das vezes sem enxergar ou 
atinar com a finalidade ou intencionalidade das 
propostas.

Para Cereja (1998), um leitor competente 
é também aquele que por iniciativa própria, 
seleciona, de acordo com suas necessidades 
e interesses, o que ler entre os vários tipos de 

texto que circulam socialmente. Para que isso 
se efetue, a escola deve promover uma prática 
constante de leitura, organizada em termo de 
uma diversidade de texto. O ideal é que o 
professor seja um bom leitor e que esteja sempre 
atualizado em relação a novas publicações. 
Cabe a ele, proporcionar as crianças e aos 
adolescentes em convívio estimulante com a 
leitura, assim como permitir que ele cumpra o 
seu papel, ou seja, o de ampliar pela leitura da 
palavra, a leitura do mundo.

RECURSOS DIDÁTICOS

Não basta pensar apenas em utilizar textos de 
livros didáticos, ou pequenas fábulas copiadas 
de algum lugar, ou ainda poemas bonitos, sendo 
que tudo isto não tem sentido para o aluno. 
É importante que a leitura seja ‘de seu gosto’, 
lhe traga prazer, provoque sua imaginação, 
estimula sua curiosidade (ABDALA, 1996). 

Sim! O uso do texto é necessário. Mas 
porque não pode ser algo trazido por algum 
coleguinha, ou que se faça uma consulta 
prévia sobre assuntos que agradam aos 
alunos. Pode-se ainda lançar mão de recursos 
como vídeos, músicas, gibis. O professor 
poderá introduzir a leitura a partir da discussão 
de imagens previamente selecionadas, 
de cartazes de mercado, propagandas de 
locadoras, ou mesmo recortes de jornais; 
e partindo destas discussões estimular as 
comparações com o cotidiano da criança, suas 
vivências e realidade, para então encerrar as 
atividades com produções de textos e todas 
as implicações conteudistas que a encerram 
(ortografia, concordância...) (ABDALA, 1996). 

   A leitura, a interpretação e 
a construção de textos não precisam ser um 
“martírio” para as crianças. Um dever que se 
faz porque é obrigatório. A leitura precisa ser 
satisfatória, prazerosa, para então se tornar um 
hábito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos devem se sentir motivados para aprender a ler, pois muito embora essa etapa edu-
cativa seja cercada de processos pedagógicos  capazes de dotar um indivíduo de capacidades 
técnicas e do domínio dos signos de leitura, o que demanda dedicação e esforço ao aluno e ao 
professor, não necessita ser uma etapa cansativa. Cabe à escola transformar a alfabetização, a 
aquisição de leitura e o texto de mero objeto de ensino, em objeto de aprendizagem, garantin-
do então que a aquisição da capacidade de leitura, permita a transformação do aluno em um 
cidadão capacitado aos saberes linguísticos, à capacidade de interpretar diferentes textos, de 
assumir a palavra e seu significado, tomando-a para si quando desperta sua percepção social.

Para aprender a ler, o aluno deve compreender a leitura como um estímulo interessante, algo 
que lhe desafía, más que se mostra interessante e divertido, que lhe permite compreender as 
diferenças ao seu redor, mas lhe possibilita compreender sua capacidade de transforma-se so-
cialmente através do aprendizado. 

Nesse sentido, cabe à escola encaminhar tais saberes linguísticos, correlacionando a leitura e 
o exercício de cidadania, permitindo que, mais que ser capaz de ler textos, o aluno seja capaz 
de compreender sua mensagem, associando-a a sua realidade e transformando-a de acordo 
com sua necessidade e da comunidade em que está inserido primeiro passo na formação de 
um indivíduo ciente de seu papel como cidadão, crítico e atuante. É importante considerar que a 
leitura nos permite explorar mundos diferentes dos nossos reais ou imaginários, que nos aproxi-
ma de outras pessoas, que converte em exploradores de um mundo que construímos em nossa 
imaginação.

  
Para que isto seja possível, devemos compreender a importância de associar as práticas de 

letramento aos processos de alfabetização, desde a educação infantil, oferecendo espaços de 
contato com os mais diversos textos, sejam em livros, em poemas, revistas, histórias em qua-
drinhos, onde quer que a criança se reconheça e reconheça sua identidade. Cabe ao professor 
e a escola reconhecerem sua importância neste processo, oferecendo aos alunos espaços de 
criação, exploração e descoberta, onde os alunos possam aprender a ler, a escrever, a interpre-
tar e a transformar.
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RESUMO: Por meio da psicomotricidade relacional a pesquisa demonstra que o som, ritmo 
e melodia são elementos básicos, essenciais da música e que podem na plenitude da ex-
pressão musical facilitar o aprendizado das crianças e reforçar a sensibilidade, provocando 
nelas reações de cordialidade e entusiasmos, prender sua atenção e estimular sua vonta-
de. Apresentou ainda a influência dos jogos, brincadeiras e ludicidade, para o bom desen-
volvimento infantil, enfatizando a psicomotricidade e motricidade utilizada por meio das 
aulas de educação física, sempre relacionada à Arte Educação. Contudo, julgou-se neces-
sária discutir ainda sobre a organização dos espaços na escola de educação infantil vis-
to que este afeta tudo o que a criança faz; interferindo na percepção que a criança tem 
da realidade, e modificando suas atividades e a maneira como utilizam os materiais, in-
fluenciando ainda sua capacidade de escolha, favorecendo e transformando as intera-
ções com outras crianças e com os professores, contribuindo dessa maneira para a iden-
tidade da criança, por fim pode-se apontar a importância da Arte para as séries iniciais.

Palavras-chaves: Arte;  Música;  Ludicidade; Movimento;  Educação.

A ARTE DIDÁTICA DA ESTÉTICA COM 
MÚSICA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Considerada como uma expressão do universo cognitivo e afetivo de cada um, a arte 
revela o que sentimos e pensamos, quando trabalhamos com ela, podendo ainda ser 
uma reelaboração da realidade, onde cada pessoa enxerga uma mesma coisa de 

maneiras diferentes e reconstrói usando formas, ritmos, linguagens e elementos diversos. Jus-
tifica-se a escolha do tema ”a arte didática da estética com música para o desenvolvimen-
to infantil” por acreditar-se que como um dos diferentes recursos contribuintes ao desenvol-
vimento cognitivo e emocional da pessoa humana a música merece uma atenção especial, 
pois, por meio dela a criança tem oportunidades de criar e vivenciar experiências musicais 
ampliando sua forma de expressão e entendimento do mundo em que vive. Tal vivência possi-
bilita o desenvolvimento criativo do pensamento auxiliando nos problemas de aprendizagem.

Como problema da pesquisa questionou-se sobre quando devemos iniciar as atividades artís-
ticas na educação? Sabe-se que a criança já as realiza desde que nasce quando bem pequena, 
porém podemos perceber que a arte é parte integrante de cada instante no dia-a-dia. Na educa-
ção, a arte além de ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento da criança é um meio 
de o educador poder conhecer e compreender melhor o seu aluno e ajudá-lo no seu percurso. 
Sendo uma linguagem que se traduz em formas sonoras a arte da música é capaz de expressar e 
comunicar sensações com sentimentos e pensamentos. No desenvolvimento infantil a música se 
restringe a momentos de recreação e festas comemorativas, possuindo muitos objetivos quanto 
ao desenvolvimento da criança, e sendo assim, julga-se necessário o reconhecimento da música 
como uma linguagem integrante da formação da criança. Ensinar música é descobrir o mundo 
dos sons, fazendo pesquisas de ritmos, melodias, harmonia, é um aprendizado para a criança. 

É por meio das experiências do dia-a-dia na sala de aula e nos livros utilizados para cantar junto 
com a criança que se observou sentido no jogar com a  musicalidade das palavras que são estí-
mulos simples mais potentes. Assim como promover as brincadeiras com fundo musical. O obje-
tivo geral de estudo se detém na música, como um dos meios de estimulação à criança em sua 
aprendizagem com isso acredita-se que a música é importante no desenvolvimento da criança. 
Dessa forma o objetivo dessa pesquisa é investigar a importância da música no desenvolvimento 
da criança no intuito de propor um estudo que busca melhorar a qualidade do ensino e desen-
volvimento da criança. O ponto de partida está na compreensão da música como importante 
fator de contribuição no desenvolvimento psicomotor, sensorial, emocional e afetivo da criança. 
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A HISTÓRIA DA MÚSICA E SUA 
INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

No Brasil, desde o século XVI os jesuítas já 
se utilizavam da música como atrativo para 
atrair as crianças indígenas para os seus 
ideais de catequização nas escolas. Durante 
a segunda metade dos anos de 1.500, foram 
trazidos para o Brasil vários órfãos para serem 
criados pelos padres da companhia de Jesus. 
Quando cantavam, geralmente formados em 
coro, chamavam a atenção dos curumins que 
se encantavam e demonstravam interesse em 
aprender a cantar e participar do coro que era 
formado pelos órfãos. Os jesuítas aproveitavam 
esse interesse, e formavam corais mistos de 
crianças portuguesas e indígenas ou, só de 
indígenas, para cantarem hinos e músicas 
sacras que serviam para adornar as missas e 
cerimônias religiosas.

As músicas cantadas também serviam para 
aprimorar a aprendizagem. Por meio de suas 
letras se transmitia conceito e valores cristãos 
para os gentios da terra. Nos dias atuais, a 
música está em um segundo ou terceiro plano 
nas unidades escolares. Quando se pode 
ensinar por meio da música, a mesma pode 
servir de grande ferramenta no aprimoramento 
da coordenação motora das crianças, desde a 
educação infantil, pois demanda a apreensão 
de ritmos e limites que se impõe pela própria 
harmonia musical e pela construção da 
percepção de cada compasso. Além disso, 
pode funcionar como meio de socialização 
na utilização de canções para se cantar em 
duetos, quartetos, quintetos, conjuntos, etc.

Utilizando-se de letras populares, pode-se 
ensinar música na educação infantil como 
meio para o desenvolvimento da expressão, do 
equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, 
além de poderoso meio de integração social. 
A música em si, é um grande veículo de 
aprendizado cultural. Uma cultura de todos 
os tempos, pois todos os povos cantam; dos 
mais primitivos aos mais eruditos. Por meio 
da música a criança, de certa forma, reproduz 
a própria história do desenvolvimento de sua 

espécie: ela cresce em seu conhecimento 
da música descobrindo os sons e os ritmos, 
desenhando, garatujando, experimentando 
instrumentos musicais, confeccionando-os, 
descobrindo novos sons (GENARO, 2009).

A MÚSICA E A CRIANÇA NA 
EDUCAÇÃO

Antes mesmo de nascer, estando ainda no 
útero materno, a criança já tem contato com 
a música, pois o ambiente sonoro, bem como 
a presença musical em diferentes e variadas 
situações do cotidiano, faz com que os bebês 
e as crianças iniciem de forma intuitiva seu 
processo de musicalização. Adultos que cantam 
cantigas de ninar e fazem brincadeiras cantadas 
com rimas e parlendas, tendem a experimentar 
o fascínio que tais jogos exercem-nos bebês, 
fazendo-os tentar imitar e responder, criando 
momentos significativos no desenvolvimento 
afetivo e cognitivo, responsáveis pela criação 
de vínculos tanto com os adultos quanto com a 
música  (GENARO, 2009).

No estabelecimento de tais interações, 
constroem um repertório que lhes permite 
iniciar uma forma de comunicação por meio 
de sons. O balbucio e o ato de cantarolar dos 
bebês apresentam a complexibilidade das 
linhas melódicas cantaroladas até os dois 
anos de idade aproximadamente. A escrita 
de diferentes sons produzidos por brinquedos 
sonoros, ou oriundos do próprio ambiente 
doméstico também é fonte de observação e 
descoberta, que podem provocar respostas. 
A audição de obras musicais enseja as mais 
diversas reações: os bebês podem manter-se 
atentos, tranquilos ou agitados. Do primeiro ao 
terceiro ano de vida, as crianças ampliam os 
modos de expressão musical pelas conquistas 
vocais e corporais  (GENARO, 2009).

Podem articular e entoar um maior número 
de sons, inclusive os da língua materna, 
reproduzindo letras simples, explorando 
gestos sonoros, como bater palmas, pernas, 
pés, especialmente depois de conquistada 
a capacidade de correr, pular e movimentar-
se acompanhando uma música. Nesta 
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fase é importante notar a importância que 
tem os materiais sonoros para as crianças, 
considerando-se que conferem a importância e 
a equivalência a toda e qualquer fonte sonora. 
Dessa forma, o que caracteriza a produção 
musical das crianças nesse estágio seria a 
exploração do som e suas qualidades, que 
são altura, duração, intensidade e timbre  
(GENARO, 2009).

Já a partir dos três anos os jogos com 
movimentos são fontes de prazer, alegria e 
possibilidades efetivas para o desenvolvimento 
motor e ritmos, sintonizados com a 
música, uma vez que o modo de expressão 
característico dessa faixa etária integra gestos, 
som e movimento. Aos poucos, começam a 
cantar com maior entonação e a reproduzir 
ritmos simples orientados por um pulso 
regular, os quais são notados nos batimentos 
rítmicos corporais sendo observados com 
cuidado, e evidentemente, a maior ou menor, 
complexibilidade das estruturas rítmicas 
dependerão do nível de desenvolvimento de 
cada criança  (GENARO, 2009).

AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS 
E A RELAÇÃO DA MÚSICA COM 
OUTRAS DISCIPLINAS  E TEMAS 
TRANSVERSAIS 

Gardner (2007) distingue sete tipos de 
inteligência ou competências cognitivas e 
demonstra que todas elas encaixam-se dentro 
dos critérios estabelecidos, reconhece, no 
entanto, que esta classificação pode ser 
indefinida, desde que cada novo tipo se 
enquadre nos critérios. As competências 
básicas da inteligência musical, o autor analisa 
as habilidades apresentadas pelo compositor, 
e este exame, define os componentes centrais 
da música. São eles: O tom ou melodia, e 
o ritmo. Em seguida vem o timbre. Estes 
componentes apontam para a importância 
crucial da audição, mais por outro lado, claro 
está que a organização rítmica, pode existir 
sem qualquer realização auditiva.

Estudos na área mostram que é possível falar 
de um traçado incipiente do desenvolvimento 

da competência musical. Na fase de bebê, as 
crianças cantam e balbuciam. Aos dois meses 
são capazes de igualar a altura, volume e o 
contorno melódico das canções cantadas por 
sua mãe. Aos quatro meses, pode adequar-
se à estrutura rítmica. No segundo ano de 
vida, começam a emitir sons pontilhados que 
exploram intervalos pequenos, até por volta 
da idade escolar, na nossa cultura a maioria 
das crianças tem um esquema de como 
uma canção pode ser. Depois dessa idade, 
exceto entre as crianças com talento musical 
incomum, há pouco desenvolvimento adicional. 
O repertório musical se expande e ocorre 
maior conhecimento sobre música (GARDNER, 
2007).

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL. PCN, 2001) o trabalho 
com música não é apenas uma alternativa 
diferenciada e interessante. Na verdade, as 
ideias modernas de pedagogia consideram 
o contato com essa linguagem universal, 
essencial para um projeto de educação. Os 
parâmetros curriculares nacionais, documento 
editado pelo ministério da educação dedica 
um capítulo sobre essa área, que já foi uma 
das principais disciplinas na antiga Grécia, a 
idade média. 

Conforme os PCN (2001) aprender 
música significa empregar experiência que 
envolva a vivência, a percepção e a reflexão, 
encaminhando-os para níveis cada vez mais 
elaborados a linguagem musical são excelentes 
para o desenvolvimento da expressão, 
autoestima e autoconhecimento, além de ser 
um poderoso meio de integração social.

O termo interdisciplinaridade surge ligado 
à finalidade de corrigir possíveis erros e 
a esterilidade acarretada por uma ciência 
excessivamente comportamental e sem 
comunicação interdisciplinar. Neste sentido, 
a crítica, ao compartilhamento das matérias 
será igual à dirigida ao trabalho fragmentado 
nos sistemas de produção da sociedade 
capitalista, a separação entre trabalho 
intelectual e manual, entre a teoria e a prática, 
a hierarquização e a ausência de comunicação 
democrática entre as diferentes formas de 
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trabalho. A interdisciplinaridade também é 
associada ao desenvolvimento de certos traços 
de personalidades, tais como a flexibilidade, 
confiança, paciência, pensamento divergente, 
capacidade de captação, sensibilidade com 
relação às demais pessoas, aceitação de 
riscos, aprender a agir nas adversidades, 
aceitar novos papéis etc. (PCN, 2001).

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E O DESENVOLVIMENTO DA 
CONSCIÊNCIA SOCIAL E ÉTICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

Música em termos específicos é tornar um 
indivíduo sensível e perceptível ao fenômeno 
sonoro promovendo nele, ao mesmo tempo 
respostas de índole musical. Em termos 
práticos, é a pré-escola da música, é a música 
agindo pela música. Com a reunião e o 
desenvolvimento dos métodos, é que se busca 
atender musicalmente, a vivência das crianças 
musicalmente, por meio de sua participação 
criadora. Pelo aproveitamento desse dom é que 
se consegue ingressá-los não só na atividade 
musical, e na forma de expressão, mas também 
na aprendizagem musical de aquisição de 
conhecimento básico. Efetua-se dessa forma, 
a musicalização por meio da atividade intuitiva, 
que cria um estado mental intelectual favorável 
à aquisição dos conhecimentos musicais (PCN,  
2001).

O desenvolvimento da musicalidade nas 
crianças deve estar em conformidade com sua 
vivência musical e com os métodos utilizados. A 
musicalização, por si só, já se inicia no lar, com 
a oferta de ferramentas da criança para que 
ela descubra os sons e seus universos como 
os discos, canções e instrumentos. Na escola, 
no entanto, deverá se realizar o direcionamento 
desses interesses para o desenvolvimento de 
outros aspectos ligados à criança como a 
criatividade, coordenação motora, lateralidade, 
lógica e estética  (PCN,  2001)

Acredita-se que a musicalização além de 
transformar as crianças em indivíduos que 
usam os sons musicais, faz e cria música, e 
finalmente se expandem por meio da música. 

Ainda auxiliam no desenvolvimento e na 
socialização das crianças. Quando a criança 
canta, ou está envolvida com papéis de 
interpretação sonora em coletividade, sente-se 
integrada em um grupo e adquire a consciência 
de seus componentes que são igualmente 
importantes. Compreende a necessidade 
de cooperação frente aos outros, pois da 
conjunção de esforços dependerá o alcance 
do objetivo comum  (PCN,  2001)

Quando a criança estuda música em conjunto, 
torna-se mais comunicativa e convive o tempo 
inteiro com regras de socialização. Existe a 
possibilidade de respeitar o tempo e a vontade 
do outro, ter disciplina, ouvir e interagir com o 
grupo. 

A DIDÁTICA DO EDUCADOR EM 
RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHO COM MÚSICA 

Acredita-se que integrar a música a 
educação infantil implica que o professor deve 
assumir uma postura de disponibilidade em 
relação a essa linguagem. Considerando-se 
que a maioria dos educadores de educação 
infantil não tem formação científica em música 
sugere-se que cada educador faça um 
contínuo trabalho pessoal consigo mesmo 
no sentido de: sensibilizar-se em relação às 
questões inerentes a música; reconhecer a 
música como linguagem cujo conhecimento 
se constrói; entender e respeitar como as 
crianças se expressam musicalmente em cada 
fase, para em seguida, fornecer os meios 
necessários (vivenciar, informações, materiais) 
ao desenvolvimento de sua capacidade 
expressiva (ALVES, 2006).

A escrita é uma das ações fundamentais 
para a construção do conhecimento referente 
à música, pela qual o educador deve procurar 
ouvir o que dizem e cantam as crianças, por 
meio do seu meio ambiente e a diversidade 
musical existente que é transmitido por meio 
de rádios, TV, comerciais, trilhas sonoras de 
filmes e novelas, músicas folclóricas, eruditas e 
populares, bem como músicas de outros povos 
e culturas  (PCN, 2001).
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As lembranças de infância, como os jogos, 
brinquedos e canções significativas na vida do 
educador, assim como repertórios musicais 
das famílias, vizinhas e amigos das crianças, 
podem integrar o trabalho com música. Julga-
se, no entanto importante desenvolver com as 
crianças atitudes de respeito e cuidado com os 
materiais musicais, valorização da voz humana 
e do corpo como materiais expressivos. Como 
exemplo é importante que o educador fale e 
cante com os cuidados necessários à boa 
emissão do som, evitando gritar e colaborando 
para que as crianças desenvolvam atitudes 
semelhantes. Este fator pode se tornar positivo 
para o desenvolvimento da autoestima e 
identificação de motivações  (PCN, 2001).

BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENSINO 
DA MÚSICA

Por se tratar de uma linguagem universal, 
com muitos dialetos, que variam de cultura 
para cultura, a música envolve a maneira de 
tocar, cantar, organizar os sons e definir as 
notas básicas em seus intervalos. Pode-se 
dizer que a música, por estar tão estreitamente 
vinculada às emoções e ao mundo pré-verbal, 
constitui uma linguagem privilegiada, por meio 
da qual os seres humanos se comunicam. 
Durante séculos a música foi mostrada como 
uma combinação de notas dentro de uma 
escala e até os dias atuais têm dificuldade em 
conhecê-la em termos diferentes. A música 
não nasceu dos estudos das cordas ou das 
lâminas que vibram é resultado de longas e 
incontáveis vivências individuais com a música 
e civilizações musicais diversas (LORENSINI, 
2008).

Portanto, deve-se considerar que a música 
revela várias facetas concretas e abstratas, em 
que a música é constituída e que a mesma 
não deve causar espanto ao depararmos 
com novas experiências por meio da música. 
A linguagem da música parece ter estado 
sempre presente na vida dos seres humanos e 
desde há muito, faz parte da vida de crianças 
e adultos. Nas sociedades primitivas, a música 
era constante e indispensável à vida grupal. 

As manifestações musicais constituem uma 
linguagem com traços característicos de cada 
sociedade. Entre os povos antigos do Ocidente, 
coube aos gregos a valorização da linguagem 
musical na educação e difusão do ensino da 
música entre os romanos, para eles a música 
era considerada fator fundamental na formação 
dos cidadãos, tanto quanto a filosofia e a 
matemática, e o ensino começava na infância 
(LORENSINI, 2008).

Na Europa Medieval, o ensino da música 
encontrava-se restrito aos mosteiros. Somente 
no período posterior, introduziu-se a música 
em escolas e núcleos intelectuais. Com a 
reforma, no século XVI, o ensino da música 
fica cada vez mais acessível às crianças e aos 
jovens, tal como na Grécia Antiga. No século 
XVII, apareceram na Europa duas tendências 
no ensino da música; o ensino da teoria 
musical e a prática musical. Na França, no 
século XIX o ensino da música, passa a ser 
novamente valorizado, evoluindo por meio dos 
continuadores do trabalho de Rousseau.

No contexto da educação infantil, ao longo de 
sua história, a música atende a vários objetivos, 
desde suporte para atender a vários propósitos, 
como a formação de hábitos, atitudes e 
comportamento a realização de comemorações 
relativas ao calendário de eventos do ano letivo 
realizados no dia da árvore, do soldado, das 
mães, etc. Dessa forma percebe-se que tais 
atividades reforçam o aspecto mecânico e a 
imitação, deixando pouco ou nenhum espaço 
às atividades de criação ou às questões 
ligadas à percepção ou conhecimento das 
possibilidades e qualidades expressivas dos 
sons. Diante desses procedimentos, muitas 
instituições encontram dificuldade para 
integrar a linguagem musical ao contexto 
educacional, causando assim uma defasagem 
entre o trabalho realizado na área de música 
e nas demais áreas do conhecimento. Nesse 
contexto, a música é tratada como se fosse um 
produto pronto, que se aprende a reproduzir, 
e não uma linguagem cujo conhecimento se 
constrói (LORENSINI, 2008).
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REPERTÓRIOS MUSICAIS NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A seleção de escolhas de músicas para a 
construção e ampliação do repertório musical 
infantil, tende a estender-se para as escolhas 
de cantigas de rodas, não sendo, portanto, 
uma ampliação para a escuta das crianças 
de outros gêneros musicais. Dessa forma, 
desprezam-se os clássicos pensando que 
estes podem não atingir o gosto da criança, 
ou por que o professor não está acostumado 
a ouvir este tipo de música e não sabe como 
trabalhar com as crianças (PCN, 2001).

A música é uma linguagem, que está 
inserida em outras linguagens e principalmente 
à linguagem corporal, portanto, expressão 
musical e expressão corporal caminham juntas 
no processo de construção e aquisição de 
um novo conhecimento. Portanto, ao trabalhar 
com um grupo de crianças, o professor coloca 
uma música para tocar e pede que as crianças 
cantem na qual se percebe que as crianças 
não cantam, só balançam o pé, o corpo ou a 
cabeça  (PCN, 2001).

Por meio desses gestos têm-se a certeza de 
que as crianças estão cantando, não oralmente, 
mas corporalmente. E isto representa música 
que pulsa por ser internalizada no seu ritmo 
e melodia é pulsação por meio da expressão 
corporal. A preferência das crianças pelo 
estilo musical está principalmente influenciada 
pelos meios de comunicação de massa. 
Essas músicas muitas vezes possuem uma 
linha melódica e ritmos muito fáceis de serem 
acompanhadas pelas crianças.  Entretanto, o 
que se destaca mais nesses tipos de músicas, 
são os ritmos, pois estes se encontram mais 
próximo de sua capacidade de percepção. Um 
exemplo claro é quando colocamos um tipo 
desses de música, a criança começa logo a 
dançar, não dança pela melodia, mas sim pela 
batida, pelo ritmo que sente que pulsa no seu 
corpo. Desta forma, vemos que a criança é 
um ser que está em desenvolvimento, e se ela 
só é acostumada a ouvir músicas populares, 
onde prevalece o ritmo, como o professor 
pode ampliar o conhecimento musical e as 

propriedades musicais das crianças. Julga-se 
então importante reconhecer a música como 
parte integrante da formação do homem, 
reconhecer que ela é essencial (PCN, 2001).

A música pode ser uma aliada ao estímulo 
do mundo exterior de nossa paisagem sonora, 
na qual as escolas podem proporcionar às 
crianças conhecimentos relacionados a esse 
estímulo Dessa maneira, ensinar as crianças a 
ouvir músicas populares, folclóricas, clássicas 
e eruditas, é estimulá-las em sua musicalidade, 
desenvolvendo seus movimentos psicomotores 
como o ritmo, a oralidade além do conhecimento 
da capacidade sensorial.

OBJETIVOS DA MÚSICA E O FAZER 
MUSICAL 

Fazendo nossas as palavras de Genaro 
(2009), o trabalho com música deve ter como 
objetivo algumas propostas de desenvolvimento 
do tipo: Crianças de zero a três anos - O trabalho 
com música deve se organizar de forma a 
que as crianças desenvolvam as seguintes 
capacidades:

• Ouvir, perceber e discriminar eventos 
sonoros diversos, fontes sonoras e produções 
musicais.

• Brincar com a música, imitar, inventar e 
reproduzir criações musicais.

Crianças de quatro a seis anos - Nesta 
faixa etária, os objetos e deveres garantem 
oportunidades para que as crianças sejam 
capazes de:

• Explorar e identificar elementos da música 
para se expressar interagir com os outros e 
ampliar seu conhecimento do mundo.

• Perceber e expressar sensações, 
sentimentos e pensamentos, por meio de 
improvisos, composições e interpretações 
musicais.

Os conteúdos para os trabalhos com músicas 
na educação infantil devem respeitar o nível de 
percepção e desenvolvimento das crianças 
em cada fase, bem como as diferenças 
socioculturais entre os grupos de crianças 
das regiões do país. Os conteúdos também 
devem priorizar a possibilidade de desenvolver 
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a comunicação e expressão por meio dessas 
linguagens. Será trabalhada como conceito 
em construção, organizados num processo 
contínuo e integrado que deverá abranger:

• A exploração de materiais de obras 
musicais para propiciar o contato e experiência 
com a matéria-prima da linguagem musical; o 
som e o silêncio;

• A vivência das organizações dos sons e 
silêncios em linguagens musicais pelo prazer e 
pelos contatos com obras diversas;

• A reflexão sobre a música como produto 
cultural do ser humano é importante forma de 
reconhecer e representar o mundo (GENARO, 
2009).

O fazer musical é uma forma de comunicação 
que acontece por meio de alguns critérios pré-
definidos em relação ao fazer musical, que está 
relacionada com a improvisação composição 
e da interpretação. Improvisando criações 
instantaneamente, orientando-se por alguns 
critérios pré-definidos, mas com grande margem 
a realizações aleatórias, não determinadas; 
compor e criar a partir de estruturas fixas e 
determinadas, e interpretar, e executar uma 
composição contando com a participação 
expressiva do intérprete (GENARO, 2009).

Nos primeiros anos de vida o fazer musical 
pode ocorrer por meios de atividades 
lúdicas que favorecem o desenvolvimento da 
percepção e atenção dos bebês. Ao ouvir 
música os bebês produzem sons corporais, 
como palmas, batidas nas pernas, pés e etc. 
Embalos e danças com canções. Canções de 
ninar tradicionais, os brinquedos cantados e 
rítmicos, as rodas e cirandas, os jogos com 
movimentos, as brincadeiras com palmas e 
gestos sonoros corporais, assim como outras 
produções do acervo cultural infantil, devem 
estar presente e ser constituído como conteúdo 
de trabalho (GENARO, 2009).

APRECIAÇÕES MUSICAIS

Apreciação musical refere-se à audição e 
interação com música diversa que poderá 
propiciar o enriquecimento e ampliação do 
conhecimento de diversos aspectos referentes 

à produção musical: os instrumentos utilizados; 
tipos de profissionais que atuam e o conjunto 
que forma (orquestra, banda etc.); gêneros 
musicais; estilos etc. (GENARO, 2009).

O contato com uma obra musical pode ser 
complementado com algumas informações 
relativas ao contexto histórico de sua criação, a 
época, seu compositor, intérpretes etc. Há que se 
tomar cuidado para não limitar o conhecimento 
com repertórios dito “infantil” que muitas vezes 
não variam e, não raro, o mais inadequado. 
As canções infantis veiculadas pela mídia 
produzidas pela indústria, pouco enriquecem 
o conhecimento das crianças. Com arranjos 
padronizados, geralmente executados por 
instrumentos eletrônicos, limitam o acesso a um 
universo musical mais rico e abrangente que 
pode incluir uma variedade de gêneros, estilos 
e ritmos regionais, nacionais e internacionais .É 
importante oferecer, também, a oportunidade 
de ouvir música sem textos, não limitando o 
contato musical da criança com a canção que, 
apesar de muito importante, não se constitui 
em única possibilidade. Por integrar poesia e 
música, a canção remete, sempre, ao conteúdo 
da letra, enquanto o contato com a música 
instrumental ou vocal sem um texto definido 
abre a possibilidade de trabalhar com mais 
criatividade (GENARO, 2009).

As crianças podem perceber sentir e ouvir, 
deixando-se guiar pela sensibilidade, pela 
imaginação e pela sensação que a música lhe 
sugere e comunica. Poderão ser apresentadas 
partes de composições ou peças breves, 
danças, repertórios da música chamada 
descritivas assim como aquelas que foram 
criadas visando à apreciação musical infantil 
de construir materiais sonoros são mais 
enriquecedores. Acima de tudo é preciso que 
em cada região do país aproveite os recursos 
naturais, os materiais encontrados com mais 
facilidade e a experiência dos artesãos locais, 
que poderão colaborar positivamente para a 
produção musical de cada região  do país é 
muito rica, de modo que se pode encontrar 
vasto material para o desenvolvimento do 
trabalho com as crianças. Nos grandes centros 
urbanos, as músicas tradicionais populares 
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vêm perdendo sua força e cabe aos professores 
resgatar e aproximar as crianças dos valores 
musicais de sua cultura (GENARO, 2009).

A IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA AS 
SÉRIES INICIAIS

Segundo a Secretaria de Educação 
Fundamental (2001), na proposta geral dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte 
tem uma função tão importante quanto à 
dos outros conhecimentos no processo de 
ensino e aprendizagem. A área de Arte está 
relacionada com as demais áreas e tem suas 
especificidades.

A educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um modo 
próprio de ordenar e dar sentido à experiência 
humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar 
formas artísticas quanto na ação de apreciar e 
conhecer as formas produzidas por ele e pelos 
colegas, pela natureza e nas diferentes culturas 
(BRASIL. PCN, 2001, p. 15).

O conhecimento da arte abre perspectivas 
para que o aluno tenha uma compreensão 
do mundo na qual a dimensão poética 
esteja presente: a arte ensina que é possível 
transformar continuamente a existência, que é 
preciso mudar referências a cada momento, 
ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer 
são indissociáveis e a flexibilidade é condição 
fundamental para aprender (BRASIL. PCN, 
2001, p. 19).

Ao abordar a caracterização da área de Arte, 
o PCN (2001) destaca que o ser humano que 
não conhece arte tem uma experiência de 
aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão 
do sonho, da força comunicativa dos objetos à 
sua volta, da sonoridade instigante da poesia, 
das criações musicais, das cores e formas, 
dos gestos e luzes que buscam o sentido da 
vida. Quando trata da Arte como objeto de 
conhecimento, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL. PCN, 2001, p. 26) afirmam 
que, “O universo da arte caracteriza um tipo 
particular de conhecimento que o ser humano 

produz a partir das perguntas fundamentais 
que desde sempre se fez com relação ao seu 
lugar no mundo”.

Entende-se que a manifestação artística tem 
em comum com o conhecimento científico, 
técnico ou filosófico seu caráter de criação e 
inovação. Essencialmente, o ato criador, em 
qualquer dessas formas de conhecimento, 
estrutura e organiza o mundo, respondendo 
aos desafios que dele emanam, num constante 
processo de transformação do homem e 
da realidade circundante. O produto da 
ação criadora, a inovação, é resultante do 
acréscimo de novos elementos estruturais 
ou da modificação de outros. Regido pela 
necessidade básica de ordenação, o espírito 
humano cria, continuamente, sua consciência 
de existir por meio de manifestações diversas. 
A aprendizagem artística envolve, dessa 
forma, um conjunto de diferentes tipos de 
conhecimentos, que visam à criação de 
significações, exercitando fundamentalmente 
a constante possibilidade de transformação do 
ser humano (GENARO, 2009).

BRINCANDO DE CONSTRUÇÃO COM 
JOGOS E LUDICIDADE 

Segundo Alves (2006) as brincadeiras de 
construção são consideradas de grande 
importância por enriquecer a experiência 
sensorial, estimular a criatividade de 
desenvolver habilidades da criança. Construindo 
transformando e destruindo, a criança expressa 
seu imaginário, seus problemas e permite aos 
terapeutas o diagnóstico de dificuldades de 
adaptação bem como a educadores o estímulo 
da imaginação infantil e o desenvolvimento 
afetivo e intelectual: 

Quando está construindo, a criança está expressando 
suas representações mentais, além de manipular 
objetos. O jogo de construção tem uma estreita relação 
com o faz-de-conta, pois não se trata de manipular 
livremente tijolinhos de construção, mas de construir 
casas, móveis ou cenários para brincadeiras simbólicas 
(ALVES, 2006, p. 20).
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As construções se transformam em temas 
de brincadeiras e evoluem em complexidade 
conforme o desenvolvimento da criança. Nas 
construções é necessário considerar tanto 
a fala como a ação da criança que revelam 
complicadas relações. É importante também 
considerar as ideias presentes em tais 
representações, como elas adquirem tais temas 
e como o mundo real contribui para a sua 
construção. O brincar pertence a um conjunto 
de atividades que compõem a noção de jogo. 
Na língua portuguesa, o termo brincar origina-se 
do latim vinculum, que significa laço ou união. 
Segundo o dicionário Aurélio (2001), uma das 
definições do termo é “divertir-se infantilmente, 
entreter-se com jogos de criança”. A palavra 
brincar também é usado em nossa língua para 
definir o ato de divertir-se de um modo geral, 
gracejar, zombar, ou tomar parte dos folguedos 
carnavalescos: 

Brincar na areia, sentir o prazer de fazê-la escorrer 
pelas mãos, encher e esvaziar copinhos com areia requer 
a satisfação da manipulação do objeto. Já a construção 
de um barquinho exige não só a representação mental 
do objeto a ser construído, mas também a habilidade 
manual para operacionalizá-lo (KISHIMOTO, 2010, p. 
15).

JOGOS E BRINCADEIRAS E A 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E SUAS 
FONTES SONORAS 

A música, na educação infantil mantém forte 
ligação com o brincar. Em todas as culturas 
as crianças brincam com a música. Jogos 
e brinquedos musicais são transmitidos por 
tradição oral, persistindo nas sociedades 
urbanas nas quais as forças da cultura de massa 
são muita intensa, pois são fontes de vivência e 
desenvolvimento expressivo musical. Envolvendo 
o gesto, o movimento, a dança e o faz-de-conta, 
esses jogos e brincadeiras são expressão da 
infância. Brincar de roda, ciranda, pular corda, 
amarelinha etc., são maneiras de estabelecer 
contato consigo próprio e com o outro, de se 
sentir único e, ao mesmo tempo, parte de um 
grupo, e de trabalhar com as estruturas e formas 
musicais que se apresentam em cada canção e 
em cada brinquedo (WINNICOTT, 2005).

Os jogos e brinquedos musicais da cultura 
infantil incluem as cantigas de ninar; as 
parlendas (os brincos, as mnemônicas, e as 
parlendas propriamente ditas); as canções de 
rodas. Os acalantos e os chamados brincos são 
as formas de brincar musical característico da 
primeira fase da vida da criança. Os acalantos 
são entoados pelos adultos para tranquilizar 
e adormecer bebês e crianças pequenas; os 
brincos são as brincadeiras rítmico-musicais 
com que os adultos entretêm e animam as 
crianças, como “serra, serra, serrador, serra 
o papo do vovô”, e suas muitas variantes 
encontradas pelo país afora, que é cantarolado 
imitando-se o movimento do serrador  (BRASIL 
RCNEI, 1998. v. 3).

As rondas ou brincadeiras de roda integram 
poesia, música e dança. No Brasil, receberam 
influências de várias culturas, especialmente 
as lusitanas, africana, ameríndia, espanhola e 
francesa. Os jogos sonoro-musicais possibilitam 
a vivência de questões relacionadas ao som, 
ao silêncio e à música. Brincar de estátua é um 
exemplo de jogo em que, por meio do contraste 
entre som e silêncio se desenvolve a expressão 
corporal, a concentração, a disciplina e a 
atenção. A tradicional brincadeira da cadeira é 
outro exemplo de jogo que pode ser realizado 
com as crianças (WINNICOTT, 2005).

Jogos de escuta dos sons do ambiente, 
de brinquedos, de objetos ou instrumentos 
musicais; jogos de imitação de sons vocais, 
gestos e sons corporais, jogos de adivinhações 
nos quais é necessário reconhecer um trecho 
de canção, de música conhecida, de timbres de 
instrumento etc. São algumas sugestões que 
garantem às crianças os benefícios e alegrias 
que a atividade lúdica proporciona e que, ao 
mesmo tempo, desenvolvem habilidades, 
atitudes e conceitos referentes à linguagem 
musical (WINNICOTT, 2005).

O espaço no qual ocorrerão às atividades 
de música deve ser dotado de mobiliário que 
possa ser disposto e reorganizado em função 
das atividades que podem ser desenvolvidas. 
Em geral, as atividades de músicas requerem 
um espaço amplo, uma vez que estão 
intrinsecamente ligadas ao movimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando pensamos em arte pensamos em algo que, na verdade, não conseguimos definir 
bem. Temos indicações imprecisas, exemplos duvidosos e um gostar pessoal, uma espécie de 
identificação, que influencia nossos conceitos e os juízos de valor que expressamos acerca das 
“coisas artísticas” e do repertório cultural construído pelo homem desde os primórdios de sua 
existência. A metodologia proposta pelos PCN (2001) para o ensino de Arte propõe uma análise 
do objeto ou do ato artístico dentro de uma visão triangular que aborda não apenas o objeto 
ou ato em si, mas que necessariamente exige a compreensão do contexto histórico em que o 
referido objeto ou ato foi produzido. Isto significa analisar os objetos ou atos artísticos a partir do 
contexto de quem os produziu. 

Podem-se dizer então que o fazer artístico significativo representa um encontro consigo mes-
mo, ou seja, é o momento onde o aluno expressa seus desejos, anseios e posturas diante das 
coisas do mundo que o rodeia. Esse fazer é técnico, pois é o conhecimento técnico que permitirá 
uma maior qualidade dos trabalhos produzidos, mas, traz em si uma forte carga lúdica, onde a 
capacidade de recriar o mundo é infinita. Em outras palavras, se oferecermos, desde a educação 
infantil, uma orientação adequada, com materiais, meios e suportes diversificados, um diálogo 
constante sobre a importância das artes, dos artistas e do papel que ela exerceu e exerce na 
construção do conhecimento, formaremos adultos melhores relacionados com o fazer artístico e 
evidentemente produtores e consumidores de bens culturais. Sendo a escola um espaço tão im-
portante e essencial para a sociedade é evidente que nela não deve haver qualquer instrumento 
que dificulte a democratização do ensino. 

A proposta pedagógica é a identidade da escola, é ela quem estabelece as diretrizes básicas 
e a linha de ensino e de atuação na comunidade em que está inserida. Ao desenvolver com 
as crianças estratégias de ensino que exploram as paisagens sonoras ampliamos o repertório 
delas, pois estas estarão adquirindo novos conhecimentos musicais e desenvolvendo seus po-
tenciais artísticos. É preciso como plano inicial, criar estratégias, selecionando com objetivida-
de o repertório que será apresentado às crianças. Com isso a escolha dos diferentes gêneros 
musicais é muito significativa, pois se pode desenvolver em nossas crianças, a sensibilidade, a 
criatividade e o potencial artístico. Face ao exposto pode-se concluir que ouvir música, aprender 
uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, são atividades que despertam, esti-
mulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de propiciar a vivência de elementos 
estruturais dessa linguagem. A criança por meio da brincadeira relaciona-se com o mundo e a 
cada dia descobre que é dessa forma que se faz música: brincando. 

Receptiva e curiosa, ela pesquisa materiais sonoros, descobre instrumentos, inventa melodias 
e ouve com prazer a música de todos os povos. A escola nem sempre tem condições, nem pro-
porciona possibilidades para a prática musical, ora por falta de material sonoro, ora por falta de 
conhecimento teórico que só pode ser obtido em uma bibliografia composta 
de obras de referência e de trabalhos recentes sobre a matéria. É ne-
cessário que o professor perceba a importância da música e se aper-
feiçoe nesta prática. Devido a esta realidade foi possível identificar 
que muitas concepções podem estar presentes perante a maneira 
de organizar o ambiente da sala de aula e da escola como um todo, 
podendo esses aspectos ser inconscientes ou intencionais na prá-
tica dos profissionais que estão em contato direto com as crianças. 
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RESUMO: A educação básica é um dos fatores do desenvolvimento econômico e social, se tra-
tando de uma tarefa possível de ser realizada, no qual o gestor Escolar ocupa um papel relevante 
no dia a dia da escola, na organização e participação de decisões. Logo, qualidade da educação 
tem considerações de referências educativas para o resultado socialmente referenciado, com 
consciência de cada papel dentro do ensino. Educação do ponto de vista social e econômico en-
volve os autores que após saírem da escola, poderão produzir práticas e conhecimentos trazidos 
das experiências escolares. A gestão da educação pode considerar qualidade para pontos que 
norteiam não só a capacidade administrativa do andamento escolar, mas dos resultados obtidos.

Palavras-chaves: Construção do conhecimento; Educação Democrática; Qualidade; Educação.

GESTÃO ESCOLAR: QUALIDADE DE 
ENSINO COM FOCO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO
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INTRODUÇÃO

Falar em qualidade da educação é considerar muitos aspectos, não somente as bases 
de amparo político, más práticas administrativas de uma organização escolar em função 
de uma aprendizagem para uma cidadania crítica e reflexiva, voltando para paradoxo da 

gestão autoritária para uma gestão participativa.

O trabalho traz como objetivo geral analisar opiniões críticas e analíticas para gestão da quali-
dade de ensino com foco na construção do conhecimento, com objetivos específicos verificar a 
postura da gestão frente às demandas educacionais, analisar a qualidade da educação de forma 
democrática e verificar a qualidade da educação com foco na construção do conhecimento.

Diante disso, a justificativa é uma abordagem que todos dentro da educação ficam desesti-
mulados diante da opressão política e da liderança com pontos de vistas de uma educação 
produtora capitalista.

Ao passo que, como o gestor, seja ele supervisor, diretor, coordenador, pode contribuir para 
uma sociedade crítica e democrática?

A metodologia do trabalho foi uma pesquisa bibliográfica de livros e artigos, voltados para os 
temas de gestão, democracia, qualidade na educação.
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GESTÃO DA EDUCAÇÃO FRENTE ÀS 
DEMANDAS EDUCACIONAIS

Gestão da educação envolve a qualidade 
de ensino mediante as ações que podem 
ou não contribuir para um melhor ensino ou 
aprendizagem.

Segundo Duarte e Cabral (2019) a 
problematização tem como finalidade saber 
como o gestor educacional assume o desafio 
de se trabalhar com os docentes a qualidade 
de ensino, pois ela é um atributo que inúmeras 
instituições desejam ver associada a tudo no 
que produz, e a escola como instituição que 
desenvolve formadores de ideias. 

Desta forma, conforme os autores, esse 
modelo educacional de conceitos de qualidade 
que as escolas estão cada vez mais investindo 
nasceu, por um lado, em consequência de 
uma necessidade de atender as expectativas 
em ascensão dos alunos, pais e do corpo 
técnico da escola e por outro lado as escolas 
procuram conhecer-se a si mesma, apontando 
suas debilidades e suas fortalezas, de forma 
a poderem aplicar processos de melhoria 
contínua na busca pelo alto padrão.

Brasil (2008) relata que com uma nova 
concepção de gestão e do papel do 
diretor, intensificaram-se os debates sobre 
a necessidade da profissionalização das 
pessoas envolvidas na administração escolar 
como condição para a melhoria da qualidade 
da educação básica, resultando em propostas 
de “capacitação de dirigentes”, pautadas 
especialmente nas “competências gerenciais”.

Assim, conforme Duarte e Cabral (2019) 
a escola que tem comprometimento com 
educação desenvolve um papel social e 
histórico, porém atribuída a uma finalidade 
empresarial que pretende desconstruir o 
conhecimento na vantagem comercial valores 
comerciais, para manter o produto fruto do 
capital.

Contudo a escola como instituição social, é parte 
fundamental da comunidade na qual está integrada. 
Desse modo havendo integralização da sociedade e 
escola como parte dessa comunidade, coopera tanto 
para o seu progresso e fortalecimento, podemos 
observar que a escola tem papel fundamental no 
desenvolvimento da comunidade, ou seja, a educação 
quando realizada com comprometimento pode causar 
uma sensibilidade em cada indivíduo (DUARTE; 
CABRAL, 2019, p. 4).

Duarte e Cabral (2019) coloca que 
atualmente se exige muito dos profissionais da 
educação, mas há condições para que esse 
profissional tenha um trabalho satisfatório e de 
boa qualidade, nos quais os profissionais estão 
procurando melhorias para o aprimoramento 
de suas atividades em sala de aula, porém a 
busca da qualificação depende dos próprios 
servidores do ensino, seguindo dessa forma, 
poder analisar que a formação do professor 
surge em muitos momentos como treinamento 
profissional, com uma das modalidades que 
está ganhando forças é a formação do próprio 
trabalho além das formações à distância.

Diante disso, a tecnologia se torna um 
aspecto importante, pois, segundo Duarte 
e Cabral (2019) a tecnologia a serviço da 
educação consiste para contribuição da 
progressão profissional de todos dentro da 
escola, professores, inspetores, supervisores e 
gestores, sendo uma missão indispensável e 
um alvo a ser alcançado, em meio às mazelas 
de acesso às informações e instrumento que a 
tecnologia proporciona. 

Hoje é um grande desafio dos professores conciliarem 
a tecnologia sendo campo tão fértil para se trabalhar 
com os alunos que a cada dia estão mais antenados 
nas questões políticas e com o uso do celular podem 
pesquisar qualquer acontecimento em tempo real. Isso 
pode significar que a tecnologia deve ser usada com 
fins de pesquisa e enriquecimento intelectual (DUARTE; 
CABRAL, 2019, p. 8).

Conforme Brasil (2006) a escola, enquanto 
organização social, é parte constituinte e 
constitutiva da sociedade na qual está inserida, 
ou seja, a sociedade está organizada sob 
o modo de produção capitalista, a escola 
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enquanto instância dessa sociedade, contribui 
tanto para manutenção desse modo de 
produção, como também para sua superação, 
tendo em vista que é constituída por relações 
contraditórias e conflituosas estabelecidas 
entre grupos antagônicos.

Gracindo (2009) coloca que no sistema 
educacional brasileiro nos anos 1970, cuja 
referência principal é o mercado e suas demandas, 
aparecendo o termo gestão escolar como 
sinônimo de “gerência”, processo instrumental 
que conta, inclusive, com fartos financiamentos 
de diversos organismos internacionais, para 
a implantação de experiências denominadas 
de “gerência empresarial da escola”, “escola-
empresa” ou de “escola de qualidade total”, 
mostrando uma forma de gestão que fica 
visivelmente identificada, até mesmo, na 
forma organizacional de alguns sistemas de 
ensino, com suas “gerências” administrativas 
e pedagógicas, ainda aparecendo na 
escola alguns dirigentes educacionais, que 
esposaram essa prática, identificam-na como 
politicamente “neutra”, mas que, na realidade, 
serve, principalmente, para a manutenção da 
realidade vigente. 

Brasil (2008) coloca que a concepção de 
administração escolar que predominou durante 
todo este período apoiou-se no modelo 
clássico da administração empresarial, ou 
seja, a administração era concebida como um 
processo técnico, cientificamente determinado 
e burocrático, cujo fim era obter unidade, 
economia de tempo e de recursos e maior 
produtividade, no qual esse processo envolvia 
normas rígidas, autoridade centralizada, 
hierarquia, planejamento, organização 
detalhada e avaliação de resultados.

A administração passa a ser direcionada pelos 
princípios da gestão empresarial como produtividade, 
controle, eficácia e sucesso. Essa mudança não se 
dá por acaso, é própria do movimento do capital, que 
transforma todos os aspectos da vida humana em 
mercadoria destinada à troca e, por consequência, 
transforma as relações humanas (BRASIL, 2008, p. 17).

Logo, Brasil (2008) coloca que a 
democratização da escola não é uma via de 
mão única,  existindo várias alternativas para sua 
implementação, resultantes dos embates e das 
várias possibilidades políticas desencadeadas 
coletivamente pelos diferentes atores em cada 
unidade escolar, em especial pelo gestor 
escolar, assim, pensar na democratização da 
gestão educacional implica compreender a 
cultura escolar e os seus processos, bem como 
articulá-los às suas determinações históricas, 
políticas e sociais. Significa especialmente 
entender as diferentes concepções de “gestão 
democrática”: 

Construir uma gestão da escola pautada em relações 
democráticas passa, necessariamente, pela ação do 
gestor da escola, tanto para manter como para construir 
um caminho de rompimento com a forma como vem 
se construindo ou processando essas relações. Um 
processo de gestão que seja democrático e que objetive 
a construção da cidadania não é um processo mecânico 
e sem compromisso. Ele só existirá na medida em que 
for desenvolvida a articulação entre o discurso e a ação 
e, ao mesmo tempo, a defesa dos interesses coletivos, 
tendo por referência os compromissos públicos e a 
construção de uma sociedade mais justa (BRASIL, 
2008, P. 23).

Mas ainda esses ideias de sociedade justa se 
torna desafios nos espaços escolares, misturados 
com novas exigências presentes. Conforme 
Gadotti (2009) diante das exigências dos tempos 
contemporâneos e das crises sistêmicas do 
atual cenário mundial, vemo-nos envolvidos em 
problemas e desafios que envolvem todos os 
povos em escala planetária que, na maioria das 
vezes, exigem-nos soluções urgentes no âmbito 
local. 

Logo, Gadotti (2010) coloca que não basta 
melhorar um aspecto para melhorar a educação 
como um todo, pois se fosse fácil resolver o 
desafio da qualidade na educação, não seria 
discutido na atualidade este tema, como um 
conjunto de fatores contribui para a qualidade 
na educação, no qual o  sistema educacional 
é formado de muitas partes inter-relacionadas, 
interdependentes e interativas: o que ocorre 
em uma delas repercute nas outras, com uma  
educação que  só pode melhorar no seu conjunto.
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QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
DEMOCRÁTICA

De acordo com Chinalia, Godinho e Castro 
(2014) priorizar a qualidade do ensino regular 
é, pois, um desafio que precisa ser assumido 
por todos os educadores. É um compromisso 
inadiável das escolas, pois a educação básica é 
um dos fatores do desenvolvimento econômico 
e social, se tratando de uma tarefa possível 
de ser realizada, porém é impossível de se 
efetivar por meio dos modelos tradicionais de 
organização do sistema escolar.

Considerando a gestão dos sistemas educacionais, 
os fatores que têm sido apontados como essenciais 
para a qualidade do ensino são: o comprometimento 
político do dirigente; a busca por alianças e parcerias; 
a valorização dos profissionais da educação; a gestão 
democrática; o fortalecimento e a modernização da 
gestão escolar; e a racionalização e a produtividade do 
sistema educacional (BRASIL, 1996, p. 7).

Conforme Brasil (1996) diante dos resultados 
dos estudos, tanto para o sistema educacional 
como para as escolas, sobressai a dimensão 
gerencial como crucial para um adequado 
desempenho escolar, colocando a experiência 
como uma demonstração para uma dimensão 
gerencial reduzida e unicamente a uma 
expressão política, porém com resultados 
muito pobres, mostrando-se essencial 
garantir aos profissionais da educação 
modernas habilidades gerenciais, centradas 
na qualidade, paralelamente ao conhecimento 
técnico específico para o desempenho de suas 
funções. 

Dessa forma, Brasil (1996) coloca que a 
gestão da qualidade da educação não deve 
limitar-se somente ao seu aspecto político 
pedagógico, pois a necessidade de excelência 
nos processos de gestão é, também, um 
fator crítico de sucesso para a obtenção de 
um melhor desempenho dos alunos quanto 
ao desenvolvimento de suas competências, 
tornando-se necessário que, ambos os olhares, 
mesmo que distintos, sejam convergentes 
e voltados a um propósito único de uma 
educação de qualidade. 

Gil (2013) considera que é necessário construir 
uma escola verdadeiramente democrática, ou 
seja, que efetivamente assegure aos alunos 
a aprendizagem, e que possua condições 
organizacionais e pedagógicas que possibilitem 
isso., levando em consideração que os gestores 
sejam profissionais que desempenham um 
papel de extrema importância na determinação 
do clima e cultura organizacional da escola e na 
efetividade da aprendizagem de seus alunos:

Desse modo, considerando que o Gestor Escolar 
ocupa papel relevante no dia a dia da escola, pois a ele 
cabe organizar o trabalho pedagógico que contribua 
para uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos 
bem como gestar as diversas demandas impostas 
em relação aos aspectos administrativos, financeiros, 
humanos das escolas da rede pública, entendemos ser 
necessário conhecer e analisar a legislação que trata 
da sua atuação, bem como os programas e projetos 
que têm por finalidade promover a formação do Gestor 
Escolar (GIL, 2013, p. 3).

Duarte e Cabral (2019) ressalta que a gestão, 
em uma ótica democrática, é eficaz quando 
acontece a participação ativa de todos que 
fazem parte com a comunidade escolar, na 
construção e organização dos projetos, como 
também na participação de decisões e escolhas 
coletivas e na aprendizagem significativa de 
cidadania. 

Logo, de acordo com Brasil (1996) a 
dimensão gerencial deve ser concebida na 
perspectiva da qualidade, assim, tanto o 
conceito de qualidade da educação ou, mais 
propriamente, qualidade do ensino, deve ser 
esclarecida entre os educadores, pois não 
existe um consenso a respeito, sendo fato 
de que fora as obviedades e chavões de 
sempre, como afirmam que o objetivo é o de 
oferecer um “ensino de qualidade”, fundado 
na formação de “alunos críticos, participativos 
e conscientes”, porém não se avançou no 
alargamento e operacionalização do que vem 
a ser a qualidade na educação. 

Deste modo, Brasil (1996) questiona que 
o comprometimento da liderança é condição 
essencial de uma efetiva gestão da qualidade, 
pois deve ter um consenso de que uma 
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efetiva gestão da qualidade começa pelos 
escalões mais altos da organização, sem um 
profundo investimento de tempo e de energia 
da alta administração, a organização (escola, 
secretaria) não tem meios de programar as 
mudanças estratégicas, culturais e técnicas 
que a gestão da qualidade requer, delega-se 
então, o comando da implantação para ser 
evitada. 

Estas diferentes concepções, de um lado, estão 
associadas ao rompimento do modelo autoritário, 
burocratizado e centralizador e à possibilidade de 
maior participação de todos, desde que todas as ações 
estejam intimamente articuladas ao compromisso 
sociopolítico com os interesses coletivos. Expressam e 
favorecem as ampliações da compreensão do mundo, 
de si mesmo, dos outros e das relações sociais, 
essenciais para a construção coletiva de um projeto de 
escola (BRASIL, 2008, p. 21).

Brasil (2008) coloca que o processo de 
democratização da escola pública torna 
imprescindível a compreensão das instâncias 
colegiadas porque uma das características da 
democracia é o compartilhamento das decisões 
e informações, no qual compartilhar decisões 
significa envolver pais, alunos, professores, 
funcionários e outras pessoas da comunidade 
na administração escolar, logo, as decisões, 
quando são coletivas, assumem um valor 
qualitativo muito maior do que as individuais 
porque representam, de fato, os anseios da 
comunidade. Neste caso, a administração 
escolar conta com um empenho maior dessa 
mesma comunidade no acompanhamento e 
concretização dos resultados (BRASIL, 2008).

Ou seja, a efetiva gestão da qualidade deve 
iniciar pela gestão, que já tem a visão dos 
pontos críticos educacionais para conduzir 
para uma melhor qualidade da educação em 
função da aprendizagem dos alunos.

Não se pode medir a qualidade da educação 
com avaliações de cunho político que pretende 
tratar a educação como produção. A qualidade 
da educação está na gestão, nos espaços 
escolares, no corpo docente, chegando na 
atuação de aprendizagem dos alunos na 
sociedade.

QUALIDADE COM FOCO NA 
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Sousa (2014) remete que a qualidade 
da educação pode surgir resposta na 
democratização de ensino, compromisso 
este que supõe maior abrangência na análise 
da realidade educacional, contemplando de 
modo relacionado iniciativas das diversas 
instâncias governamentais, e também relações 
compartilhadas, norteando as políticas 
educacionais no país, em particular, um 
redirecionamento dos alicerces que pautam a 
noção do que constitui uma gestão eficiente e 
eficaz da educação.

Deste modo, Gil (2013) relata que não basta 
apenas eleger o diretor da escola para que a 
gestão democrática se efetive, é necessário que 
toda comunidade escolar (professores, agentes 
educacionais, pais, alunos, coordenadores 
pedagógicos e etc.) participem da tomada de 
decisões, de forma crítica e consciente, tendo 
em vista que o objetivo maior que se espera 
da instituição escolar é o de proporcionar um 
ensino/aprendizagem de qualidade para atingir 
qualidade da educação.

Dourado e Oliveira (2009) questiona sem 
sinalizar a adoção ou não de padrão único 
de qualidade, entende-se que é fundamental 
estabelecer a definição de dimensões, fatores e 
condições de qualidade a serem considerados 
como referência analítica e política no 
tocante à melhoria do processo educativo e, 
também, à consolidação de mecanismos de 
controle social da produção, à implantação e 
monitoramento de políticas educacionais e de 
seus resultados, visando produzir uma escola 
de qualidade socialmente referenciada. 

Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de 
todas as pessoas. Na educação a qualidade está ligada 
diretamente ao bem viver de todas as nossas comunidades, 
a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação 
não pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, 
da comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade 
da educação da qualidade como um todo, como se fosse 
possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a 
qualidade ao sair dela (GADOTTI, 2013, p. 2).
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Gil (2013) considera então que, na gestão 
democrática, os processos de decisão são 
compartilhados, supondo não só as metas e 
objetivos coletivos, mas também há de se ter 
bem definidas as responsabilidades individuais, 
cabendo ao gestor articular responsabilidades 
individuais e coletivas de modo que todos 
tenham consciência de seu papel dentro da 
instituição de ensino:

Cabe ao gestor escolar promover uma escola onde se 
favoreça a aprendizagem dos alunos, diante disto há de ter 
conhecimento sobre os processos de desenvolvimento 
e aprendizagem dos alunos, sobre a ciência empírica, 
para que possa levar a organização do trabalho escolar 
de modo a criar condições para assegurar a aquisição 
do conhecimento e o desenvolvimento das estruturas 
cognitivas e afetivas, para isso o professor deve tomar 
como base do processo educativo o conhecimento 
empírico do aluno e, a partir de sua mediação 
transformá-lo em conhecimento científico, desta forma 
haverá uma junção com o cotidiano dos alunos e o que 
se aprende na escola (GIL, 2013, p. 16).

Logo, conforme Gadotti (2013) considerar 
uma educação de boa qualidade é quando 
se forma pessoas para pensar e agir com 
autonomia, devendo então, começar na 
primeira educação, na creche, na pré-escola, 
na educação infantil e deve continuar ao 
longo da vida, com dependência fundamental 
do professor, sendo ele uma referência ética-
política e estratégica da qualidade, colocando 
como desafio a preparação dos docentes.

O sucesso ou insucesso de uma instituição de 
ensino, depende muito da intervenção do supervisor, 
como mediador, entre os envolvidos, que realmente se 
preocupe com uma educação de qualidade, voltada 
ao Processo Político Pedagógico de cada escola. 
(MARTINS, 2017,p. 8).

Brasil (2006) relata que a possibilidade da 
construção de práticas de gestão na escola, 
voltadas para a transformação social com a 
participação cidadã, reside nessa contradição 
em seu interior, ou seja, a gestão escolar é vista 
por alguns estudiosos como a mediação entre 
os recursos humanos, materiais, financeiros e 
pedagógicos, existentes na instituição escolar, e 
a busca dos seus objetivos, não mais o simples 
ensino, mas a formação para a cidadania.

É evidente que o simples conhecimento teórico 
sobre os coletivos escolares em pouco ou nada 
mudaria as práticas enraizadas da pseudo-
democracia que ainda imperam no interior de 
muitas escolas, sendo possível, no entanto, 
por meio de um trabalho sério e constante de 
conscientização de todos os envolvidos no 
processo educacional, dando-lhes espaço, voz 
e vez, diminuir aos poucos a distância entre a 
teoria posta nas regulamentações e Estatutos e 
a prática cotidiana (BRASIL, 2008).

A gestão, numa concepção democrática, efetiva-se 
por meio da participação dos sujeitos sociais envolvidos 
com a comunidade escolar, na elaboração e construção 
de seus projetos, como também nos processos de 
decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e 
aprendizagens de cidadania (BRASIL, 2006, p. 28).

Assim, Brasil (2006) considera que a gestão 
escolar voltada para a transformação social 
contrapõe-se à centralização do poder na 
instituição escolar e nas demais organizações, 
primando pela participação dos estudantes, 
funcionários, professores, pais e comunidade 
local na gestão da escola e na luta pela superação 
da forma como a sociedade está organizada, 
ou seja, uma gestão democrática voltada para 
construção de uma melhor sociedade, logo, a 
escola, no desempenho de sua função social 
de formadora de sujeitos históricos, constitui-se 
em um espaço de sociabilidade, possibilitando 
a construção e a socialização do conhecimento 
vivo, que se caracteriza enquanto processo em 
construção permanente e espaço de inserção 
dos indivíduos nas relações sociais.

O desafio enfrentado por este profissional da educação 
é imenso, pois terá que ser um sujeito com visão, pois 
a ação supervisora será voltada para construção e 
melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, e este 
reflexo será sentido no futuro com a construção da 
cidadania, num trabalho coletivo entre supervisores e 
professores (MARTINS, 2018, p. 7).
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Logo, a Gestão Democrática compartilha o 
ponto de vista de associar a construção coletiva 
do Projeto Político-Pedagógico ao modelo 
de gestão democrática. Além disso, ambos 
entendem que ele é um documento norteador 
do trabalho escolar, cujo objetivo principal é 
melhorar a qualidade da educação. (BRASIL, 
2008).

No entanto, apesar do reconhecimento legal da 
gestão democrática e participativa, o processo de 
democratização tem se desenvolvido lentamente e 
a gestão, na grande maioria dos estabelecimentos 
escolares, ainda mantém um caráter centralizado, 
burocrático e técnico. Este é ainda um desafio a ser 
vencido pela escola e, no caso, o Projeto Político 
Pedagógico ocupa um importante papel (BRASIL, 
2008, p. 52).

Assim, conforme Brasil (2008) o currículo, 
portanto, define tudo o que se deve aprender, 
de modo formal ou informal, logo, a elaboração 
do Projeto Político-Pedagógico requer dos 
envolvidos uma definição dos componentes 
curriculares, de modo a articular experiências 
concretas dos alunos, conhecimentos 
científicos e realidade social, esperando-se que 
a escola, em sua prática pedagógica, possibilite 
a formação de cidadãos capazes, pelo 
instrumental adquirido, de compreenderem a 
sociedade em que se inserem, de considerarem 
seus aspectos contraditórios e de atuarem nela 
de forma consciente, lutando para superarem 
as relações atuais e, ao mesmo tempo, 
construírem modos de vida mais igualitários, 
mais dignos e menos individualizados.

Desse modo, a educação exige 
qualidade e eficiência em todos os 
campos, no qual a supervisão é uma 

função que deve atuar de forma para 
liderar com objetivo da formação dos 
alunos como cidadão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gestão da Educação traz referências de uma organização escolar que envolve questões fi-
nanceiras, materiais e pedagógicas. Com uma gestão democrática, ou seja, com a participação 
de todos nas tomadas de decisões escolares, todos podem contribuir para uma qualidade de 
ensino para os alunos na construção de uma melhor sociedade.

A escola com desempenho social para formação de sujeitos, com a colaboração de todos, 
inclusive as políticas públicas, pode sair do antagonismo capitalista que associa o trabalho pe-
dagógico com a produção de capital, partindo para ideias construtoras de conhecimento eficaz 
para uma cidadania melhor.

Qualidade da educação então está interligada a fatores sociais, agindo em contrapartida das 
controvérsias educacionais, dando voz a todos atores que faz parte do processo educativo.

O Projeto Político Pedagógico assume uma função democrática da aprendizagem dos alunos 
para sua competência de transformar e modificar a sociedade de modo positivo.
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RESUMO: Neste artigo são apresentadas relações entre as Histórias em Quadrinhos e a 
educação. É realizado um recorte histórico sobre a cultura no século XX, demonstran-
do sua evolução e involução até a atualidade. O papel dos quadrinhos, em relação a sua 
função linguística e pedagógica, é evidenciado com o aporte teórico de Mikhail Bakhtin, 
uma vez que os quadrinhos são tidos como gêneros do discurso. O uso dos quadrinhos 
na educação é ressaltado nos PCN devendo constar no ensino das crianças e adolescen-
tes. A consolidação das Histórias em Quadrinho na educação é observada na contempora-
neidade dada sua presença e circulação nos meios socioculturais. São apresentadas algu-
mas possibilidades teórico-metodológicas a respeito do uso das Histórias em Quadrinho 
na educação. Os resultados apontam para a importância didática das Histórias em Quadri-
nhos, especialmente, como ferramenta pedagógica nas mais diversas disciplinas escolares.

Palavras-chaves: História em Quadrinhos; Papel dos Quadrinhos;  Educação; Charges.

ARTE E EDUCAÇÃO: A ARTE COMO 
PROMOTORA DE DESALIENAÇÃO

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Durante o século XX, tivemos uma série de conflitos humanos, sociais, filosóficos, po-
líticos, econômicos e culturais. Foi nesse século que a humanidade presenciou duas 
Guerras Mundiais, com a perda de dezenas de milhões de pessoas, além de outros 

milhões devido a fome, doenças, e conflitos menores. Também, durante o século XX, tivemos o 
nascimento de uma nova ciência, a física moderna, houve expansão tecnológica e científica em 
várias áreas, culminando na geração de energia nuclear e advento da bomba atômica, a qual 
delimitou o mundo para um novo tipo de conflito – a Guerra Fria. Surgiram pesquisas na área 
agrícola, levando aos atuais transgênicos; na área da biogenética, vimos o surgimento da clo-
nagem; os meios de produção passavam a se tornar automatizados e robotizados, levando ao 
desemprego em massa. Vimos o muro de Berlim ser erguido e depois derrubado, e o socialismo 
derrotado com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O neoliberalismo, 
nas mãos da Dama de Ferro britânica precariza relações trabalhistas, retira poder dos sindicatos 
e estabelece o capitalismo na sua forma mais cruel e feroz pela Europa e nos Estados Unidos 
da América (EUA), levando populações inteiras à miséria.

Foi durante meados desse século que assistimos, também, os conflitos raciais nos EUA, com 
os discursos fervorosos de Martin Luther King Jr., além das ações dos Panteras Negras e sua 
disposição à luta armada contra o preconceito racial. Vimos o homem pisando na Lua. Tivemos 
manifestações contra a guerra do Vietnã, festivais como o de Woodstock, e toda uma geração 
clamando por uma sociedade mais justa. Também tivemos, no século XX, uma explosão cultural 
nunca vista, letras de músicas tinham cunho político-social, pinturas e escritos e demais manifes-
tações culturais dessa era estavam envolvidas com a realidade vivida.

Contudo, assistimos, horrorizados a fome e a propagação de doenças na África, que dizimava 
crianças aos montes, dentre as doenças, tivemos o surgimento da AIDS e o preconceito mundial 
que se generalizou aos infectados. E, também, no limiar do século XX, tivemos o surgimento da 
internet, como meio globalizado e globalizante dos indivíduos, empresas e órgãos governamen-
tais. A lista é grande, e a intenção não é esgotá-la, mas apenas chamar atenção para alguns 
fatos mais marcantes, a fim de possibilitar o questionamento sobre o porquê, apesar do que foi 
vivenciado, não estamos vivendo melhor no atual século.

De acordo com Hobsbawm (1995) o século XX foi o século de horrores, mas também, de bem-
-estar social, jamais visto antes na história humana. O autor descreve o século marcado por duas 
grandes eras, a da catástrofe (de 1914 a 1948) e a de ouro (de 1949 a 1973).

Se, ainda, o século XXI, deveria ser o século de consolidação das tecnologias para serviço 
do bem-estar humano, com término de conflitos e resolução de problemas básicos como fome, 
desigualdade social, saneamento básico, entre outros, então, porque estamos em um período 
de novas trevas e não de luzes? O que aconteceu, então? Será que a evolução da cultura hu-
mana juntamente na relação com as novas tecnologias o fez sucumbir a um estágio alienado e 
alienante, que não permite interpretar a realidade a sua volta? O que aconteceu com os filhos da 
época de ouro relatada por Hobsbawm (1995)? Como, toda uma geração antenada à realidade 
que estava a sua volta, crítica, que cobrava o fim de guerras e conflitos, que buscava a paz e o 
bem-estar comum, se tornou, atualmente, uma geração muda perante as crises atuais? 

Esses questionamentos serão tratados à frente, em um recorte para condição atual, onde bus-
ca-se a relação da arte como promotora de sentidos e de possibilidade de reflexão para a ação. 
No momento, é necessário verificar o que se passou, também, com as artes entre o século XX e 
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o atual século XXI. É, no capítulo 17 (Morre a Vanguarda: as artes após 1950), que Hobsbawm 
(1995), aborda a questão das artes do século XX. Conforme o autor relata, as artes passaram 
a, obrigatoriamente, sofrer influência do componente tecnológico, como afirma: “Como seria 
de esperar numa era de extraordinária revolução tecnocientífica, eram predominantemente tec-
nológicas. A tecnologia revolucionou as artes de modo mais óbvio, tornando-as onipresentes” 
(HOBSBAWM, 1995, p. 384). 

Segundo o autor, tivemos as artes envolvidas nos artefatos tecnológicos da época de forma 
onipresente, por meio de pinturas, designers, gravuras, etc. Lembra-nos, ainda, que o rádio, após 
o advento do transistor e baterias de longa duração, levou o som, e a música, para todas as 
áreas, independentemente das redes elétricas. O LP, revolucionou a música, a partir da década 
de 1950, mas, foi a fita cassete, que cabia nos, cada vez menores, toca fitas, a responsável pela 
democratização da música na década de 70, inclusive, permitindo sua cópia para outras fitas vir-
gens. A partir da década de 80, a música podia estar em qualquer lugar, juntamente com fones 
de ouvidos ligados nos radinhos de bolso, os chamados discman, que permitiam privacidade 
aos indivíduos. As consequências disso são ressaltadas por Hobsbawm:

Essa revolução tecnológica teve consequências tanto políticas quanto culturais. Em 1961, o 
presidente De Gaulle apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos seus 
comandantes, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 1970, os 
discursos do aiatolá Khomeini, líder exilado da futura Revolução Iraniana, eram prontamente le-
vados para o Irã, copiados e difundidos (HOBSBAWM, 1995, p. 385).

O autor, ainda ressalta a importância da televisão (TV) nesse contexto sociocultural, o aparelho 
passou a ser difundido mundialmente, e mesmo países atrasados como o Brasil, possuíam na 
década de 80, acesso a televisão na maior porcentagem de seu território. No mundo desenvol-
vido a TV, rapidamente substituiu o rádio e o cinema, seguidamente dos vídeos cassetes, que 
podiam reproduzir nas telinhas caseiras o programa, ou filme de preferência das pessoas.

Nesse contexto, a tecnologia transforma a arte e a maneira como ela era reconhecida. A partir 
de então, já se torna impossível resgatar a percepção artística de outrora, quando a nova gera-
ção de crianças pode reproduzir um som, ou uma imagem, ao seu bem entender, quando antes 
tinham acesso apenas a trechos escritos. Toda a drama teatral se torna obsoleta, quando um 
comercial de TV é capaz de reproduzir em 30 segundos mais imagens dramáticas e apelos que 
uma peça de teatro convencional. O que se dizer então de programas de TV, os talk shows, as 
séries, filmes, documentários, novelas, etc? A partir desse cenário, informações rápidas, com 
apelos visuais superam qualquer profundidade contida em um livro.

Nessa conjuntura, é importante lembrar que as grandes artes mudaram do cenário europeu 
tradicional, principalmente após as grandes guerras, e ganharam o mundo. Era possível verificar 
prêmios Nobel de literatura americanos, diretores de cinema japoneses como Akira Kurosawa, 
ganhando festivais de cinema. Nova York, por exemplo, substituiu Paris como centro das artes 
visuais à época. A arquitetura vicejou no novo continente americano, o trabalho artístico-arqui-
tetônico, que antes era destinado a teatros glamorosos, era usado para construção de prédios 
modernos e de luxo a preencherem as grandes metrópoles. Se antes, até metade do século XX, 
não haviam grandes investimentos nas artes, o mesmo não se pode dizer no momento seguinte, 
onde países como Grã-Bretanha incentivaram as artes, na década de 80, com um milhão de li-
bras esterlinas. As artes passam a desfrutar de um cenário diferente, passam a compor a educa-
ção, estando presentes nas academias, e depois no ensino básico, configurando uma presença 
constante na vida cotidiana das grandes massas. 

Entretanto, vale ressaltar que essa presença artística, em nada se configurava com um cenário 
de produção intelectual por meio das artes, antes, constituía, no mais puro aspecto do capita-
lismo, um comércio. Afinal de contas, dava mais lucro popularizar as artes do que mantê-las 
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apenas aos eruditos, e, ainda, mais conveniente se ela pudesse servir de manobra de massas. 
É aqui, nesse processo transitório, que temos na mudança da natureza das artes já no século 
XX, a passagem de uma área capaz de permitir a reflexão sobre a realidade dos indivíduos, para 
um setor de comércio, de atendimento ao capitalismo e controle social. Conforme nos esclare-
ce Hobsbawm (1995), esse cenário transforma significativamente a compreensão de artes que 
tínhamos até então.

Em termos gerais, o fato decisivo da cultura do século XX, o surgimento de uma revolucionária 
indústria de diversão popular voltada para o mercado de massa, reduziu as formas tradicionais 
de grande arte a guetos de elite, e de meados do século em diante seus habitantes eram essen-
cialmente pessoas com educação superior. O público de teatro e ópera, os leitores dos clássicos 
literários de seus países e do tipo de poesia e prosa levado a sério pelos críticos, os visitantes 
de museus e galerias de arte pertenciam esmagadoramente aos que tinham pelo menos edu-
cação secundária — a não ser no mundo socialista, onde a indústria de diversão maximizadora 
de lucros foi mantida a distância, até que, após sua queda, não o foi mais. A cultura comum de 
qualquer país urbanizado de fins do século XX se baseava na indústria da diversão de massa — 
cinema, rádio, televisão, música popular —, da qual participava a elite, certamente desde o triunfo 
do rock, e à qual os intelectuais sem dúvida deram um toque cerebral para torná-la adequada ao 
gosto da elite (HOBSBAWM, 1995, p. 400, grifos do autor).

Ora, foi graças a essa nova forma de arte, voltada à grande massa, que boa parte da arte crí-
tica entrou em declínio e feneceu, ou, na melhor das hipóteses está em estado de incubação ou 
de hibernação, aguardando algum tipo de gatilho para ressurgir. Nesse aspecto, basta citarmos 
as óperas, afinal de contas, quantas novas óperas foram compostas e surgiram após meados 
do século XX? O que há, e ainda, muito escasso, são apresentações de óperas mortas, cujos 
compositores são do século XIX. Citamos, como exemplo, os teatros brasileiros, quais deles tem 
em sua programação anual, ao menos, quatro óperas em seu repertório? As óperas, mesmo as 
mortas, sequer são acessíveis ao grande público, que sucumbe ao rápido e rasteiro repertório 
destinado a eles, quase sempre composto por músicas e danças de baixo intelecto.

Aqui, é importante lembrarmos que o repertório citado acima, não surgiu por acaso, foi cons-
truído para que assim fosse. Basta lembrarmos que Marx (1996), em o Capital, realiza uma pro-
funda análise a respeito da vida do trabalhador e sua exploração pelos patrões. Marx demonstra 
o surgimento da luta de classes em torno das condições precárias de trabalho e pagamento de 
baixos salários, constituindo, uma eterna luta dada pela relação diretamente proporcional entre 
o aumento do lucro e ganho por parte do dono dos meios de produção e as condições de pre-
carização, humilhação e baixos salários aos proletariados. Como nos lembra o autor, resta ao 
trabalhador, somente as condições mínimas e precárias de existência dada pelos donos do ca-
pital por meio de salários mínimos que servem, apenas, para subsistência básica de reposição 
de sua energia para servir ao trabalho e sua reprodução, afim de produzir novos contingentes de 
trabalhadores para servir aos seus senhores (MARX, 1996). Nessa medida, não é natural, ou es-
pontâneo, que o teor cultural, como exemplo de músicas que servem às classes mais oprimidas 
tenha um caráter sexual exacerbado. Essa aculturação foi construída para assim o ser, para que 
jovens não estudam e engravidam cedo, com o objetivo de produzir mão de obra barata para os 
senhores, donos dos meios de produção. E se foi construída, pode ser desconstruída.

Assim, é possível compreender que o declínio do gênero clássico deixou de existir, menos pela 
falta de talento dos indivíduos, e mais pelo lucro gerado por outras formas de expressão artísti-
cas proporcionadas pelo capitalismo. A pintura clássica foi substituída pela câmera fotográfica. 
Livros demorados e, as vezes enfadonhos - para muitos sujeitos sem prática de leitura, foram 
prontamente substituídos por filmes, seriados, desenhos, animações etc. Afinal de contas, para 
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que ler um livro de mil e poucas páginas sobre um romance, se é possível assistir, antes de dor-
mir, em doses homeopáticas, durante uns quarenta e poucos minutos após o jantar, uma novela 
ou seriado do mesmo gênero? Até as histórias em quadrinhos (HQs) que possuíam uma argu-
mentação rica, e exigia do leitor certa profundidade leitora, se tornou rasteira, incluindo até gírias 
entre os personagens.  O jogo, portanto, passou a ser outro, e as novas regras se enraizaram no 
mundo moderno, do qual faz parte o mundo artístico, de forma irreversível. O triunfo universal da 
sociedade de consumo de massa havia se consolidado e adentrado o novo século XXI.

Nesse contexto, a globalização também foi uma das responsáveis pela consolidação da so-
ciedade de consumo de massa. Ela se estabeleceu como processo de aprofundamento inter-
nacional, contemplando a integração econômica, política e sociocultural, gerada não tanto pela 
redução de custos de meios de transporte que possibilita interligar cidades, estados e países, 
mas, sobretudo, pela facilitação de comunicação entre as pessoas do mundo todo. Os EUA sou-
beram prontamente aproveitar essa facilitação, impondo e influenciando sua cultura de consumo 
por todo o mundo, levando a alienação consumista atual.

Lembremos que a tecnologia que gerou o rádio, a TV e as novas formas de entretenimento, 
no século XX, também possibilitou um novo modo de diversão coletiva no Pós-Guerra Fria: os 
computadores e o sistema global de redes de computadores, a denominada internet. A partir 
de fins do século XX, os computadores passam a estar presentes nas casas das pessoas, jun-
tamente com um outro artefato denominado celular, os quais foram instrumentos para uma nova 
massificação intelectual, as chamadas redes sociais. Em menos de duas décadas do novo sé-
culo, esses dois artefatos tecnológicos se tornaram o principal meio de alienação das massas, 
superando, inclusive o reinado da TV nesse processo.

Se Karl Marx, em 1843, havia identificado em sua Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que 
a religião é o ópio do povo, caso estivesse vivo, certamente afirmaria que o novo ópio do povo é 
constituído pelas redes sociais. No mesmo aspecto, no ano de 2015, Umberto Eco, o escritor de 
O Nome da Rosa e, do aclamado Pêndulo de Foucault, afirmou, em um evento na Universidade 
de Turim, que “as redes sociais dão o direito à palavra a uma legião de imbecis que antes fala-
vam apenas em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade”. Acres-
centando que “a TV já havia colocado o idiota da aldeia em um patamar no qual ele se sentia 
superior. O drama da Internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade”.

Dada a abrangência do tema aqui abordado, nosso recorte irá tratar do atual estágio de alie-
nação que se encontra a sociedade brasileira contemporânea, gerado pelo uso excessivo de 
meios de comunicação em massa, ofertados por redes sociais. Assim, o presente trabalho bus-
ca, como objetivo geral, contribuir na construção de um processo de desalienação por meio da 
arte, a qual, enquanto produto cultural, é capaz de lançar novos olhares a problemas antigos, 
possibilitando uma visão crítica sobre a realidade que nos cerca. Desse objetivo geral, podemos 
traçar os seguintes objetivos específicos:

Apresentar a relação conceitual entre arte e cultura.
Convergir para relação entre arte e cultura atual, em especial no uso das tecnologias de co-

municação.
Investigar como a cultura atual está alienada por meio dos processos de comunicação.
Construir possibilidades de desalienação por meio da arte.
Dada a apresentação dos objetivos a metodologia expor a forma de análise crítica que guiará a 

proposição de ações a fim de cumprir nossos objetivos. A justificativa deste trabalho foi exposta 
na introdução, como uma necessidade de dessalinização dos sujeitos devido aos grandes pro-
blemas sociais, políticos, econômicos e culturais da nossa contemporaneidade. E, o problema 
de pesquisa pode ser descrito de forma a questionar como as artes podem contribuir no pro-
cesso de desalienação atual.
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METODOLOGIA

O papel dos quadrinhos, em relação a sua 
função linguística e pedagógica, é evidenciado 
por Mikhail Bakhtin, uma vez que os quadrinhos 
são tidos como gêneros do discurso, temos, 
segundo o autor que: “o fenômeno linguístico 
deve então ser observado no meio social, 
no contexto das práticas sociais nas quais 
os indivíduos estejam integrados em uma 
comunidade bem definida” Bakhtin (2004, p. 70).

O uso de charges e, também, das histórias em 
quadrinho estabelece esse fenômeno linguístico, 
pois esse uso é estabelecido no contexto sócio-
político-econômico-cultural dos indivíduos, 
conforme se pode verificar em diversos 
estudos, como em Pato (2007), Costa (2009), 
Tavares (2011) e Vieira (2016), só para citar 
algumas pesquisas que estabelecem a relação 
bakhtiniana com as histórias em quadrinhos.

Os PCN, também apontam para necessidade 
de se trabalhar nas escolas com a linguagem por 
meio de diferentes gêneros textuais presentes na 
sociedade, como as HQs, como se constata em 
Brasil (1998), ao afirmar que um dos objetivos 
do ensino fundamental é permitir que os 
alunos sejam capazes de: “utilizar as diferentes 
linguagens – verbal, musical, matemática, 
gráfica, plástica e corporal – como meio para 
produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais”.

Assim, dentro da perspectiva do materialismo 
histórico dialético, que comporta uma 
análise crítica, nossa metodologia seguirá os 
pressupostos da pesquisa qualitativa, sendo 
analisada a contribuição dos estudos da 
escola de Frankfurt no processo de construção 
da enculturação de massas, para, em seguida, 
tecermos propostas de ações por meio das 
artes com fins de uma reconstrução crítica sobre 
a realidade.Como visto na introdução, há um 
processo de construção de alienação em massa 
mundial, que teve início, muito provavelmente, 
com o fim da URSS, haja vista que aqueles que 
determinam as condições sociais, não tinham 
mais concorrência com a qual se preocupar. 

Os capitalistas e neoliberais estavam livres 
para fazer do mundo o que bem entendessem, 

uma vez que a sombra socialista e comunista 
com ideais de um bem-estar social comum 
a todas as pessoas, com a infame pretensão 
de igualdade social, com o atrevimento, a 
arrogância, do desejo de que as pessoas 
não passassem fome e tivessem o direito a 
uma vida digna comum, parecia ter morrido 
na Rússia. Uma ou outra nação que tivesse 
a ousadia de elencar qualquer pressuposto 
socialista era rápida e prontamente atacada 
e desestabilizada, para isso contavam com 
embargos comerciais sobre esses poucos e 
teimosos insurgentes à boa ordem capitalista, 
além de promoverem derrubadas de governos 
por meio de pequenos conflitos/guerrilhas 
para depor quem lhes quisessem enfrentar, e 
empossar qualquer submisso às suas vontades. 

É nesse sentido, que a massificação 
intelectual foi necessária, a fim de bestializar 
as pessoas a ponto de não raciocinarem mais 
sobre sua própria realidade, a ponto de não 
enxergarem o que se passa à sua volta, desde 
que fosse possível poder expressar “seu livre 
pensamento”, que na realidade se estabelece 
nos achismos sobre aquilo que aqueles 
que condicionam a sociedade permitiam. 
Sobre esse contexto Kosik (2011) alerta: 

A práxis utilitária imediata e o senso comum a ela 
correspondente colocam o homem em condições de 
orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas 
e manejá-las, mas não proporcionam a compreensão 
das coisas e da realidade. Por este motivo Marx pôde 
escrever que aqueles que efetivamente determinam as 
condições sociais se sentem à vontade, qual peixe n’ 
água, no mundo das formas fenomênicas desligadas da 
sua conexão interna e absolutamente incompreensíveis 
em tal isolamento. Naquilo que é intimamente 
contraditório, nada veem de misterioso; e seu julgamento 
não se escandaliza nem um pouco diante da inversão 
do racional e irracional. A práxis de que se trata neste 
contexto é historicamente determinada e unilateral, 
é a práxis fragmentária dos indivíduos, baseada na 
divisão do trabalho, na divisão da sociedade em 
classes e na hierarquia de posições sociais que sobre 
ela se ergue (KOSIK, 2011, p. 14, grifos do autor).

 
Se antes a TV era a moderna caverna de 

Platão, onde as pessoas tinham acesso 
a uma pseudo-realidade, agora as mídias 
sociais não só cumpriam esse mesmo 
papel, como declinaram vertiginosamente a 
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condição humana àquilo que Kosis (2011) 
chama de pseudoconcreticidade, a qual é 
composta pela ilusão, pela ambiguidade, 
pelo senso comum. O autor explica que 
a pseudoconcreticidade em que vivem as 
pessoas se deve à prática fetichizada humana, 
composta por vários mundos, como esclarece: 

A pseudoconcreticidade pertence ao mundo dos 
fenômenos externos, que se desenvolvem à superfície 
dos processos realmente essenciais; o mundo do 
tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada 
dos homens (a qual não coincide com a práxis 
crítica revolucionária da humanidade); o mundo das 
representações comuns, que são projeções dos 
fenômenos externos na consciência dos homens, 
produto da práxis fetichizada, formas ideológicas de 
seu movimento; o mundo dos objetos fixados , que 
dão a impressão de ser condições naturais e não 
são imediatamente reconhecíveis como resultados da 

atividade social dos homens (KOSIS, 2011, p. 15).

A relação entre a fetichização humana e a 
arte, será tratada aqui como a utilização cultural 
da arte como instrumento de massificação 
social. A arte nesse processo, tem caráter 
multifuncional. O termo arte deriva do latim 
Ars, ou Artis, cujo significado é habilidade. 
Arte, pode, então, ser entendida como o ato 
de fazer, produzir ou criar algo. A arte é, por 
sua natureza, mutável, isto é, cada sociedade, 
cultura e época produz estilos artes diferentes. 
Apesar do conceito atual de arte nos remeter a 
algo que serve para ser apreciado ou decorar, 
seu sentido é muito mais amplo e antigo. 
Assim, o papel da arte, a ser utilizado neste 
trabalho remete a sua função de controle social 
dentro da concepção de indústria cultural.

A indústria cultural foi um termo criado por 
dois intelectuais da Escola de Frankfurt: Max 
Horkheimer (1895 – 1973) e Theodor Adorno 
(1903 – 1969), surgiu na década de 40, no 
livro “Dialética do Esclarecimento: Fragmentos 
Filosóficos”, publicado posteriormente em 1947, 
e se traduz como um termo para denominar 
o modo de produzir cultura no período 
industrial capitalista. Em especial, destina-se 
a analisar a situação da arte na sociedade 
capitalista industrial, determinado por modos 
de produção que visavam sobretudo o lucro.

De acordo com Adorno e Horkheimer (1991) 

o objetivo principal da indústria cultural é 
o lucro, além da idealização de produtos 
destinados para o consumo excessivo das 
massas, o que reproduz o real interesse das 
classes dominantes, tornando, assim, as artes 
legítimas e com elevado status social, desde 
que se prestem ao objetivo do capitalismo.

Suas principais características são 
apresentadas por Adorno e Horkheimer 
(1991), nascidas no modo de produção 
industrial que visavam o lucro, assim, todos 
os produtos culturais deviam ser pensados 
para que gerassem um grande consumo por 
parte das massas. O avanço tecnológico, 
como visto em nossa introdução, impulsionou 
padrões extraídos do potencial cultural e 
artístico, democratizando, de certa forma, a 
arte, possibilitando levar a cultura para um 
maior número de indivíduos. O problema se 
caracteriza no tipo de cultura ofertada, que se 
resume na satisfação por meio do estímulo 
ao consumo, levando a uma falsa crença 
de liberdade individual, dado pelos meios 
de comunicação, como já vistos, o rádio, a 
propaganda, o cinema e a TV, inicialmente, e 
mais recentemente a internet e as redes sociais.

A ideia de que o mundo quer ser enganado tornou-se 
mais verdadeira do que, sem dúvida, jamais pretendeu 
ser. Não somente os homens caem no logro, como se 
diz, desde que isso lhes dê uma satisfação por mais 
fugaz que seja, como também desejam essa impostura 
que eles próprios intervém; esforçam-se por fecharem 
os olhos e aprovam, numa espécie de autodesprezo, 
aquilo que lhes ocorre e do qual sabem por que é 
fabricado. Sem o confessar, pressentem que suas 
vidas se lhes tornam intoleráveis tão logo não mais 
se agarrem a satisfações que, na realidade, não o são 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 96, grifos meus).

Os chamados meios de enculturação, 
constituem a chamada cultura de massa, que é 
o produto da indústria cultural, caracterizando-
se, segundo Adorno e Horkheimer (1991), como 
todos os tipos de expressões culturais produzidos 
para atingir a grande maioria da população, 
com fins comerciais nos moldes capitalistas 
de forma a gerar produtos para o consumo.

Na lógica capitalista, a cultura de massa 
tenta padronizar, homogeneizar os produtos 
culturais para serem consumidos pela 
maioria das pessoas, obedecendo uma 
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lógica de padronização para consumo 
rápido. Nessa lógica não há tempo para 
reflexões profundas. Assim, a apropriação 
e transformação da práxis humana que a 
indústria cultural realiza é enorme, músicas, 
filmes, revistas, desenhos, moda, danças, 
gastronomia, jardinagem, entre outras tantas 
manifestações culturais, devem se transformar 
rápida e rasteiramente em cultura de massa.

O sucesso da indústria cultural se dá pelo fato 
de que seus produtos – constituídos pela cultura 
de massa – são os mesmos que facilitam sua 
propagação, isto é, ao mesmo tempo em que a 
lógica é produzir produtos culturais para rápida 
disseminação, esses mesmos produtos, como 
rádio, TV, jornais, revistas e internet, são seus 
próprios divulgadores, atingindo um número 
enorme de indivíduos, que, no processo 
de homogeneização cultural alienam e são 
alienados, como afirmam Adorno e Horkheimer 
(1991) ao explicar a força da indústria cultural.

A unidade evidente do macrocosmo e do microcosmo 
demonstra para os homens o modelo de sua cultura: 
a falsa identidade do universal e do particular. Sob o 
poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica, 
e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por 
aquele, começa a se delinear. Os dirigentes não 
estão mais sequer muito interessados em encobri-
lo, seu poder se fortalece quanto mais brutalmente 
ele se confessa de público. O cinema e o rádio não 
precisam mais se apresentar como arte. A verdade 
de que não passam de um negócio, eles a utilizam 
como uma ideologia destinada a legitimar o lixo 
que propositalmente produzem. Eles se definem a si 
mesmos como indústrias, e as cifras publicadas dos 
rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda 
dúvida quanto à necessidade social de seus produtos 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1991, p. 57, grifos do autor).

Assim, a chamada cultura de massa se 
utiliza abertamente de qualquer elemento, seja 
ele pertencente a cultura popular ou erudita, 
desde que tenha potencial lucrativo, pode-
se banalizar o conteúdo original, de forma a 
atender sua disseminação para o paladar 
das grandes massas. Seu poder está mesmo 
em criar a fetichização (KOSIK, 2011) onde 
o indivíduo se assenta como iludido, cria a 
aparência de ser pertencente a algo e de ter 
liberdade de escolha, quando na realidade 
é escravo do consumo determinado a ele.

É por esse motivo, que o conceito da indústria 

cultural continua sendo atual, os meios de 
comunicação e dominação evoluíram, do 
cinema, rádio e TV para a internet e redes 
sociais, mas a lógica continua a mesma.

O consumidor não é rei, como a indústria cultural 
gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa 
indústria, mas seu objeto. O termo ‘massa media’, que 
se introduziu para designar a indústria cultural, desvia, 
desde logo, a ênfase para aquilo que é inofensivo. Não 
se trata nem das massas em primeiro lugar, nem das 
técnicas de comunicação como tais, mas do espírito 
que lhes é insuflado, a saber, a voz de seu senhor. A 
indústria cultural abusa da consideração com relação 
às massas para reiterar, firmar e reforçar a mentalidade 
destas, que ela toma como dada a priori e imutável. 
É excluído tudo pelo que essa atitude poderia ser 
transformada. As massas não são a medida, mas a 
ideologia da indústria cultural, ainda que esta última 
não possa existir sem a elas se adaptar (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1991, p. 93, grifos do autor).

Nesse contexto, a aparência em que vivem 
os indivíduos se torna território fértil àqueles 
que dominam a sociedade. Com a indústria 
cultural atual, representada pela internet e 
redes sociais, os sujeitos, do mesmo modo 
que antes, sentem-se donos de suas escolhas, 
o que, como visto acima é mera ilusão.

 Assim, “a indústria cultural, ao contrário da 
grande arte, promete tudo e não realiza nada, e 
nessa promessa inibe a crítica emancipatória, 
que poderia levar à uma reflexão sobre o 
fracasso necessário do desejo” (ROUANET, 
2001, p. 197). Do mesmo modo, temos a atual 
internet e as chamadas redes sociais, como 
produtos últimos da indústria cultural a serviço 
da cultura de massas. Nessa nova versão, 
os sujeitos, igualmente iludidos, se esbaldam 
em comentários e achismos, criando legiões 
de seguidores que visam reconhecimento 
pessoal em suas falas, a qual é atingida, uma 
vez que se prega apenas aos convertidos.

Lembremos nesse propósito, o aumento 
no acesso aos telefones móveis e aos 
computadores domésticos, no Brasil de início do 
século XXI, vindo a revolucionar a forma como 
os indivíduos se comunicam. As cartas escritas 
enviadas à familiares pelos correios, e a compra 
de fichas telefônicas, juntamente com as filas em 
orelhões públicos, entraram em vias de extinção.

Em 2004, surge a primeira rede social, 
denominada Orkut, com fins de sala de bate-
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papo, e demonstrava o que viria a seguir em 
termos de massificação de comunicação. 
Indivíduos tinham centenas e até milhares de 
“amigos” nessa rede, onde trocavam ideias 
em comum. A evolução dos telefones móveis, 
para outros fins que não apenas ligar e receber 
chamadas, também impactou a forma como 
as pessoas se comunicavam. Se antes era 
necessário ir até uma praça pública com a 
família, procurar um fotógrafo, posar para foto e 
esperar até uma semana para retirar a fotografia 
em algum escritório do centro, os atuais 
celulares que tiravam fotos já preenchiam essa 
formalidade e banalizam o ato de fotografar.

A rede social Facebook, embora criada em 
2004, iria superar o Orkut em 2012, tornando-
se globalmente a maior rede social do planeta. 
Agora, era possível compartilhar, além de suas 
ideias, fotos, músicas e vídeos. O rádio e a 
TV entram em processo de declínio, mas logo 
se apropriam desse novo formato de indústria 
cultural e mesclam suas programações a fim 
de continuarem sobrevivendo. Nesse aspecto, 
programas de rádio incluem as chamadas 
opiniões de seus ouvintes, os quais, sentindo-se 
valorizados continuam a ouvir a programação. 
Programas de TV, também passam a mostrar 
opiniões de seus telespectadores a respeito 
dos mais variados assuntos, com chamadas de 
seus apresentadores solicitando participações.

Para além da cultura de massa, esses 
novos recursos se prestaram perfeitamente à 
alienação dos indivíduos, pois criaram um grau 
ilusório de falsa importância tão bem adaptado 
aos interesses dos detentores do poder que, 
dificilmente, são percebidos por seus usuários. 
Assim, torna-se possível se manifestar sobre 
qualquer tema e as vozes mudas aparentam 
ser ouvidas, mas o que pouco se observa 
pelos seus usuários é que dificilmente são 
atendidos em suas necessidades. Não se 
atentam a falsa premissa de liberdade, pois 
tudo o que passa pela internet pode ser 
observado pelos olhos vorazes dos detentores 
do poder. Nessa premissa, há a renúncia da 
autonomia e da intimidade, e a vida privada 
se torna cada vez mais vulnerável e acessível 
às articulações dos detentores de informações, 

que sabem o que se pesquisa para, em seguida, 
encherem de propagandas suas páginas, 
e-mails e celulares, nos moldes do bom e já 
esquecido “sorria: você está sendo filmado”.

Junto a essa nova indústria cultural, a 
massificação da comunicação permitiu neste 
novo século, que os detentores do poder 
impuseram sobre os sujeitos não apenas o 
consumo, mas a forma de pensar, levando as 
escolhas políticas do interesse dos poderosos. 
Dois exemplos bastam para demonstrar esse 
cenário. O primeiro, ocorrido nas eleições dos 
EUA com falsas mensagens, as chamadas 
“Fake News” sobre Hillary Clinton, que foram 
disseminadas por legiões de pessoas no 
Facebook, influenciando-as a votarem em 
Donald Trump, que ganhou as eleições. O 
segundo exemplo, ocorrido pela disseminação 
de ódio e intolerância pela TV Globo e demais 
meios midiáticos contra o governo populista 
do partido dos trabalhadores que levou ao 
golpe de Estado, culminou no impeachment da 
presidenta brasileira Dilma Rousseff em 2016 e 
na prisão do líder popular Inácio Lula da Silva, 
com fins de proibi-lo de concorrer às eleições 
presidenciais, haja vista estar em primeiro 
lugar em todas as pesquisas. Esse exemplo 
demonstra o poder, ainda presente, da TV como 
meio controlador das massas. Segue-se nesse 
exemplo, as mesmas Fake News, disseminadas 
via whatsapp e Facebook, que levaram muitos 
brasileiros a elegerem o candidato Bolsonaro 
como presidente do Brasil e mergulhar o 
país em uma crise econômica profunda.

Os novos meios de comunicação foram, 
portanto, aglutinados rápida e prontamente por 
políticos que passaram a comandar por meio de 
frases rasteiras escritas em twitter e Facebook 
para seus discípulos que, imersos na alienação 
e cumprindo seu papel, divulgam discursos e 
pensamentos como se fossem deles próprios. 

O risco que se corre nesse novo cenário 
ainda será mote de estudo para muitas teses 
futuras, as artes de outrora, agora, configuram-
se nas tecnologias de rápida disseminação 
de mensagens aglutinadas com imagens e 
discursos rasteiros com fins de manipular as 
massas, transformando a cultural atual em uma 
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alienação de comunicação. Nesse cenário 
caótico, propomos a utilização das artes como 
forma de desalienação e emancipação dos 
indivíduos, buscando a reflexão crítica para 
tomada de ações por parte dos mesmos.

Nessa empreitada, e pelo exposto até o 
momento, não podemos nos escusar da 
realidade fetichizada em que vivemos, ou 
seja, não podemos nos eximir da utilização 
dos mesmos meios de comunicação 
existentes para alienação das pessoas, 
antes temos que usá-los a nosso favor, 
haja vista, que longos textos/discursos não 
encontraram ouvidos na atualidade que foi 
construída de forma a não ler e interpretar.

Nessa perspectiva, a proposição que fazemos 
a respeito do uso de uma das facetas das 
artes é a sensibilização por meio de charges 
sócio-políticas, por dois motivos: a) são 
curtas e, portanto, são assimiladas facilmente 
pela atual geração e; b) permitem em pouco 
espaço uma profundidade única, capaz de 
sensibilizar e promover interpretações que 
gerem mudanças. A justificativa da utilização 
das charges, se estabelece por esses dois 
motivos principais, lembrando que no dia 03 
de setembro de 2019 houve censura sobre 
uma exposição de charges que criticava o 
presidente Bolsonaro, demonstrando, o poder 
das charges para orientação das massas e 
do riso como esclarecimento e contestação. 

Como proposta de charges sócio-políticas 
sugerem-se, além das 36 na exposição Riso 
é Risco, as charges do Armandinho, do 
cartunista Alexandre Beck, que sofreu e sofre 
censura, além de ameaças de morte, pela 
concisão e profundidade de seus desenhos.

Segundo uma nota publicada em sua página 
do Facebook, de 25 de novembro de 2019 
às 21:18 h, Beck relata a perseguição sofrida:

Uma tira onde uma criança não queria correr próxima 
a um agente de segurança me trouxe uma nota de 
protesto da Brigada Militar-RS, seguida de diversas 
mensagens com ofensas e ameaças. Uma campanha 
de intimidação. Fotos minhas foram compartilhadas 
em páginas de grupos e pessoas com porte de armas 
e de ódio, legitimadas pela nota oficial. E eu soube 
o que é ter medo de quem deveria nos proteger.

Em seguida, seguem-se apenas uma 
pequena mostra com várias possibilidades de 
reflexão, como o presidente brasileiro lambendo 
os sapatos do Trump (fig. 2), que permite a 
realização de uma discussão em sala de aula 
sobre a atual submissão do governo brasileiro 
e o entreguismo de todo nosso patrimônio, o 
que foi e continua sendo possível de verificação 
em vários meios de informação. Essa análise 
permite, ainda, a proposição de superações 
ao fato descrito na charge, possibilitando 
que os estudantes criem espírito crítico e 
lancem proposições para soluções possíveis.

As outras charges da figura 02, mencionam 
o projeto future-se do governo federal, que 
pretende acabar com a educação pública e 
de qualidade e tornar as universidades em 
comércio. E, o pseudo-herói da elite classista/
racista brasileira, murchando diante das 
graves denúncias publicadas pelo Intercept, 
as quais são escondidas na grande mídia. 
Também são foco de utilização para abertura 
de debates em sala de aula, possibilitando, 
reflexão sobre os ataques às universidades 
públicas e de qualidade, respectivamente, com 
os ataques ao estado democrático de direito.

A figura 03 mostra a charge crítica à prisão 
política do Lula, reconhecida no mundo inteiro 
e ocultada no Brasil. E, a figura 04, Armandinho 
questiona o sucateamento e entrega do 
patrimônio público brasileiro. Entre, tantas 
outras charges, as quais não seria possível 
de serem mostradas aqui, dado o espaço 
do presente trabalho, apontam para um rico 
potencial didático que poderia ser utilizado 
como ferramenta de ensino, a fim de reconstruir 
o pensamento crítico de nossa sociedade.

As artes, em sua representação por meio de 
HQs e charges, possibilitam um aprofundamento 
e uma reflexão ímpar, podendo se tornar uma 
excelente ferramenta didática a ser difundida 
por todos e explorada, principalmente, nas 
escolas pelos professores, haja vista que a 
escola é espaço de luta sempre, constituindo-
se uma forma de tentar desalienar os sujeitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigamos neste trabalho, como as artes sofreram graves mudanças no século XX, tornan-
do-se objeto capitalista a ser vendido. Segundo resgate histórico, observamos que as artes tive-
ram que associar dois importantes componentes desenvolvidos no século passado, a saber: a 
ciência e a tecnologia. Nesse sentido, a arte contemplativa de outrora, estava presente nos bens 
de consumo mais diários como geladeiras e fogões, bem como em utilitários como bicicletas, 
automóveis e, em construções, como a arquitetura de prédios e casas que agregam em seu 
design estilos artísticos variados para quem pudesse pagar por isso.

Nesse contexto, analisamos também o papel das artes na indústria cultural, de acordo com a 
escola de Frankfurt. Pudemos verificar que os meios de comunicação rapidamente foram assimi-
lados pelo capitalismo de forma a entreter e massificar as pessoas, gerando a cultura de massa. 
Seguindo a evolução da indústria cultural de Adorno e Horkheimer, pudemos observar, também, 
que a partir do século XXI, com a globalização, expansão do acesso a telefones móveis e aos 
computadores domésticos, uma nova cultura de massa se desenvolvia rapidamente. As chama-
das redes sociais, que logo foram utilizadas pelos detentores do poder para distrair e alienar os 
sujeitos, inclusive com uso político, que culminou no golpe de 2016 no Brasil e à prisão política 
de Lula, para não ganhar as eleições à presidência da República, como mostram todas as pes-
quisas e, como pôde ser acompanhada recentemente com a CPI das Fake News.

Como forma de combate a essa alienação, sugerimos a utilização de HQs e charges sócio-po-
líticas, por permitirem rápida assimilação e profundidade, na construção de uma reflexão crítica 
e possível desalienação dos indivíduos. Nossa proposta é que essas charges sejam divulgadas 
e utilizadas como ferramenta didática, especialmente pelos professores nas escolas, com fins 
de educar as pessoas e capacitá-las a se libertarem do processo de massificação cultural que 
sofreram até então. Estudos posteriores podem aprofundar o uso das HQs e charges no ensino.
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RESUMO: Este é um trabalho de reflexão sobre a formação continuada dos professores da 
rede pública de São Paulo, com ênfase na rede estadual, e a necessidade de retomada de 
discussões sobre didática nos horários de ATPC (Aula de trabalho Pedagógico coletivo O 
objetivo principal é estudar e compreender como se planejam essas formações pela Gestão 
da Escola quais são os critérios de escolha dos assuntos a serem estudados. A escolha do 
tema é decorrente experiência como coordenadora de uma escola de ensino fundamental 
de 2012 a 2015 e atualmente professora da mesma unidade, participando desses horários 
coletivos. O que trouxe a necessidade uma pesquisa para entender, porque essas formações 
não estão se aprofundando e muito menos se transformando a cada ano, pois as pautas 
que dirigem atualmente as formações são muito semelhantes as trabalhadas em 2012. E a 
atenção pela didática, elemento importante para atuação do Professor tem se estreitado so-
mente nos estudos dos livros utilizados na rede. Para tal pesquisa foi necessário. Leituras 
sobre formação continuada, didática e as orientações de formação do Estado de São Paulo.

Palavras-chaves: Formação Continuada; Didática; Escola.

A IMPORTÂNCIA DA DIDÁTICA NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA
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INTRODUÇÃO

Ao ingressar na escola, o professor tem a convicção que sua formação acadêmica é 
puramente teórica e tem a expectativa que a Escola em suas formações continuada 
dará suporte em sua prática e ainda lhe fornecerá soluções imediatas a problemas de-

correntes ao cotidiano Escolar.

Logo essa expectativa se torna em frustração, pois não há receitas prontas nem soluções má-
gicas na rotina escolar.

Por outro lado, essa frustração pode ser minimizada se seus pares e a gestão tiverem con-
dições de buscar juntos uma resolução para atender as necessidades de cada sala e assim o 
Professor poderá também construir situações que favoreçam todos da sua sala.

A didática, ou seja, a maneira que o professor vai atender sua sala é única, pois cada criança 
e cada professor tem sua história como sujeito e principalmente sua visão de mundo, sendo 
assim não há homogeneidade nas ações de uma Escola e, portanto, não há como também se 
trabalhar em a sala com os mesmos processos de conceitos, atitude e conteúdo.

Mas na formação continuada dos HTPCs ministrado pela equipe gestora da rede estadual de 
São Paulo não é dado o valor a essa diversidade, os assuntos discutidos dão uniformidade as 
ações dos professores. Neste artigo, a primeira seção I, trata do estudo das teorias de didática, 
porque, onde e como a didática interfere na ação do cotidiano escolar. 

Já a seção II irá nortear a pesquisa sobre a diversidade no cotidiano escolar com intuito de 
observar que dentro dos muros da Escola há um mundo amplo que não se pode personalizar 
prática, para isso trabalharemos com o texto de REYNOLDS et al. (1996, p. 36-56) que apre-
senta uma síntese das características de escolas eficazes, resultante da análise de um número 
considerável de pesquisas sobre eficiência das escolas.

Para avançar a reflexão, a seção III, irá nortear a pesquisa com as Leis e Normas da Educação 
do estado de São Paulo, na tentativa de responder a seguintes questões: Quais são os objetivos 
da Educação Estadual? Como formam seus formadores? Se há uniformização das expectativas 
de aprendizagem? Quais são as estratégias orientadas a esses formadores para lidar com a 
diversidade? 

Para debater essas questões foi necessário  estudo sobre o histórico do currículo, sendo 
pertinente citar as adaptações Curriculares dos PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais da 
Educação Nacional) (1999) p.23 que preconiza a atenção à diversidade da comunidade escolar 
e baseia-se no pressuposto de que a realização de adaptações curriculares pode atender a ne-
cessidades particulares de aprendizagem dos alunos, consideram que a atenção à diversidade 
deve se concretizar em medidas que levam em conta não só as capacidades intelectuais e os 
conhecimentos dos alunos, mas também seus interesses e motivações.



755

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

A DIDÁTICA COMO ESTRUTURA DA 
AÇÃO DOS PROFESSORES 

O vocábulo, didática deriva da expressão 
grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), 
que se traduz por arte ou técnica de ensinar. 
Enquanto adjetivo derivado de um verbo, o 
vocábulo referido origina-se do termo διδάςκω 
(didásko) cuja formação linguística – nota-
se a presença do grupo σκ (sk) dos verbos 
incoativos - indica a característica de realização 
lenta através do tempo, própria do processo de 
instruir, (Menezes 2008)

De certo modo podemos dizer que a Didática 
é uma ciência cujo objetivo fundamental é 
ocupar-se das estratégias de ensino, das 
questões práticas relativas à metodologia e 
das estratégias de aprendizagem e, portanto, 
podemos ver o Professor que elabora suas 
práticas como sujeito da história quando 
ele participa da história do grupo. Conforme 
Luckesi (1982 apud CANDAU, 1982, p.27), 
“[...] compreendo o educador como um sujeito, 
que, conjuntamente com outros sujeitos, 
constrói, em seu agir, um projeto histórico de 
desenvolvimento do povo, que se traduz e se 
executa em um projeto pedagógico”.

Lembrando que o Professor sozinho não 
transforma totalmente e nem cria modelo social, 
ambos se adequa em busca de melhorias 
para alguns problemas existentes no meio, 
e até porque nossa sociedade é regida por 
diretrizes vindas do centro do poder. Quando o 
mesmo se faz apenas como objeto da história 
o educador sofre as ações dos movimentos 
sociais, sem participação efetiva na construção 
da mesma, para Luckesi (1982) esse tipo de 
professor não desempenha o seu papel, na 
sua autenticidade, diríamos que o educador é 
um ser humano envolvido na prática histórica 
transformadora. A partir disso podemos dizer 
que o professor pode ser um formador de 
opiniões e não somente um transmissor de 
ideias ou conteúdo. Portanto a importância de 
ter estudos continuados, discussões e reflexões 
para elaborar sua prática (LUCKESI, 1982). 

A Didática é uma disciplina que estuda o 
processo de ensino no seu conjunto, no qual 
os objetivos, conteúdos, métodos e formas 
organizativas da aula se relacionam entre si 
de modo a criar as condições e os modos 
de garantir aos alunos uma aprendizagem 
significativa. Ela ajuda o professor na direção 
e orientação das tarefas do ensino e da 
aprendizagem, fornecendo-lhe segurança 
profissional. Essa segurança ou competência 
profissional é muito importante. 

Além dos objetivos da disciplina, dos 
conteúdos, dos métodos e das formas de 
organização do ensino, é preciso que o 
professor tenha clareza das finalidades que 
tem em mente na educação das crianças. A 
atividade docente tem a ver diretamente com o 
“para quê educar”, pois a educação se realiza 
numa sociedade formada por grupos sociais 
que têm uma visão distinta de finalidades 
educativas. Os grupos que detêm o poder 
político e econômico querem uma educação 
que forme pessoas submissas, que aceitem 
como natural a desigualdade social e o atual 
sistema econômico (PCNS, 1999).
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Os grupos que se identificam com as 
necessidades e aspirações do povo querem 
uma educação que contribua para formar 
crianças e jovens capazes de compreender 
criticamente as realidades sociais e de se 
colocarem como sujeitos ativos na tarefa de 
construção de uma sociedade mais humana e 
mais igualitária. A Didática, portanto, trata dos 
objetivos, condições e meios de realização do 
processo de ensino, ligando meios pedagógico-
didáticos a objetivos sócio-políticos (OLIVEIRA, 
1988).

Não há técnica pedagógica sem uma 
concepção de homem e de sociedade, como 
não há concepção de homem e sociedade 
sem uma competência técnica para realizá-la 
educacionalmente. Por isso, o planejamento do 
ensino deve começar com propósitos claros 
sobre as finalidades do ensino na preparação 
dos alunos para a vida social: -que objetivos 
mais amplos queremos atingir com o nosso 
trabalho, -qual o significado social das matérias 
que ensinamos, o que pretendemos fazer para 
que meus alunos reais e concretos possam 
tirar proveito da escola etc. (OLIVEIRA, 1988).

As finalidades ou objetivos gerais que o 
professor deseja atingir vão orientar a seleção 
e organização de conteúdos e métodos e das 
atividades propostas aos alunos. Essa função 
orientadora dos objetivos vai aparecer a cada 
aula, perpassando todo o ano letivo em conjunto 
com as trocas com seus. O processo de ensino 
consiste de uma combinação adequada entre 
o papel de direção do professor e a atividade 
independente, autônoma e criativa do aluno 
(OLIVEIRA, 1988).

O papel do professor, portanto é o de 
planejar, selecionar e organizar os conteúdos, 
programar tarefas, criar condições de estudo 
dentro da classe, incentivar os alunos, ou seja, o 
professor dirige as atividades de aprendizagem 
dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos 
ativos da própria aprendizagem. Não há ensino 
verdadeiro se os alunos não desenvolvem 
suas capacidades e habilidades mentais, 

se não assimilam pessoal e ativamente os 
conhecimentos ou se não dão conta de aplicá-
los, seja nos exercícios e verificações feitos 
em classe, seja na prática da vida (OLIVEIRA, 
1988).

Podemos dizer, então, que o processo 
didático, é o conjunto de atividades do 
professor e dos alunos sob a direção do 
professor, visando à assimilação ativa pelos 
alunos dos conhecimentos, habilidades 
e hábitos, atitudes, desenvolvendo suas 
capacidades e habilidades intelectuais. Nessa 
concepção de didática, os conteúdos escolares 
e o desenvolvimento mental se relacionam 
reciprocamente, pois o progresso intelectual 
dos alunos e o desenvolvimento de suas 
capacidades mentais se verifica no decorrer 
da assimilação ativa dos conteúdos. Portanto, 
o ensino e a aprendizagem (estudo) se movem 
em torno dos conteúdos escolares visando o 
desenvolvimento do pensamento(OLIVEIRA, 
1988).
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OS DESAFIOS DA DIVERSIDADE 
DA ESCOLA E A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR NO ATPC

A Escola que motivou este artigo, possui 14 
salas regulares em dois períodos, totalizando 
28 salas com 32 alunos em média por 
sala, também há uma sala de recursos para 
atendimento contra fluxo de crianças deficientes 
intelectualmente da nossa região, nos dois 
períodos são 12 atendimentos.

Calculando alunos, professores, gestão, 
outros colaboradores e algumas famílias que 
atuam como parceiros, somos em torno de 
1.000 pessoas caminhando dentro do cenário 
escolar.

As formações dos professores ocorrem três 
vezes por semana, sendo quarta-feira coletivo, 
quinta-feira, apenas para quem tem acúmulo 
de cargo com outras redes e não podem fazer 
todo o horário de quarta-feira e sexta-feira 
formação do EMAI, (Ensino de Matemática dos 
anos iniciais), somente os professores que se 
inscreveram na atribuição para este estudo 
específico, existe um adicional financeiro além 
do ATPC que também é incluído no salário do 
professor.

Lembrando que a intenção do artigo é refletir e 
não criticar uma Unidade Escolar específica, já 
que a maioria das unidades seguem o mesmo 
padrão de formação não é pertinente que se 
nomeie funcionários e/ou a própria escola.

As pautas são planejadas pela Coordenação 
Pedagógica que por sua vez passa por 
uma formação ocasional nas Diretorias de 
Ensino PCNP (Professores coordenadores do 
Núcleo Pedagógico, que também é formado 
e assessorado por equipes da Secretaria de 
Educação e alguns especialistas contratados 
para elaborarem e auxiliar a prática do Projeto 
Ler e Escrever , que já está na rede e estrutura 
todo processo de ensino e aprendizagem  
desde 2006.

 

Resumindo as pautas de quarta e quinta 
feira: A coordenadora inicia com uma leitura 
realizada pela coordenação, geralmente 
indicada pelos PCNPs da Diretoria de Ensino, 
logo após  se inicia  a escuta por parte dos 
professores de atividades do Projeto Ler e 
Escrever explicada  a partir dos objetivos, 
recursos necessários e tempo de realização. 
Cada semana é escolhido um ano referência 
e todos estudam da mesma forma. Não há 
muita reflexão e sim um aprendizado de como 
realizar tais atividades. As vezes ouvimos 
alguns sussurros como;  “já fiz isso! Minha sala 
não para…e os indisciplinados? ” Mas não há 
resposta para essas perguntas.

Como a rotatividade de professores é grande 
a cada ano letivo, muitos HTPCs são repetidos 
dependendo da necessidade do grupo. Não 
podemos deixar de lembrar que muitas vezes, 
o atpc semanal sofre a interferência de avisos 
e recomendações dos Gestores de questões 
burocráticas, ou comentários de situações 
isoladas para o grupo em geral. Na sexta feira 
o EMAI (Livro do aluno e do Professor) também 
é estudado atividade por atividade, alternando 
o ano em cada semana.

Desse modo observamos que neste momento 
de troca entre os Professores que anseiam 
por respostas as suas necessidades básicas 
de sala de aula não são acolhidas, como por 
exemplo: Como motivar meus alunos? Diminuir 
a indisciplina? Trabalhar com questões que 
diminuam o Bullying como temas étnico racial, 
gênero, transtornos e até o meio ambiente.

 Para dialogar com estas questões recorremos 
REYNOLDS et al. (1996, p. 36-56) que trata 
sobre Escolas eficazes. “Escolas eficazes são 
aquelas que conseguem motivar (quase) a 
totalidade dos seus alunos a aprender tanto 
habilidades básicas quanto metacognitivas.É 
importante despertar no aluno a vontade de 
dedicar o maior tempo possível a atividades 
de aprendizagem, fazendo uso intensivo das 
oportunidades de ensino que lhe são oferecidas. 
Isto evidencia que, no final das contas, o aluno 
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é o fator determinante no processo. Como diz o 
provérbio Americano: “You can bring the horse 
to the water, but you cannot make it drink.” (É 
possível levar o cavalo à água, mas não se pode 
obrigá-lo a beber) É necessário, naturalmente, 
dar aos alunos a chance de despender tempo 
com os estudos. Um currículo sobrecarregado 
torna impossível a aprendizagem. Além 
disso, é necessário fornecer às estudantes 
oportunidades concretas de aprenderem: 
materiais de estudo e livros atraentes e 
convidativos, por exemplo. O que nos leva 
automaticamente aos responsáveis pela oferta 
destas oportunidades de aprendizagem. E 
ainda continua “Nem todos os currículos 
nacionais ou estaduais possuem objetivos 
claros, estruturam os conteúdos de forma 
transparente, preveem emprego de planos de 
aula e avaliação dos resultados. Nem todas as 
escolas realmente envolvem desde o início os 
seus Professores na realização de mudanças 
educacionais concretas (REYNOLDS et al. 
1996).

Para finalizarmos esta reflexão vale citar Kátia 
Cristina Stocco Smole  (2002 p. 33), ressalta que 
em todas as instâncias nas quais educadores 
reúnem-se para discutir sobre educação, parece 
haver um consenso de que a educação básica 
deveria visar, fundamentalmente, à preparação 
para o exercício da cidadania, cabendo à 
escola formar o aprendiz em conhecimentos, 
habilidades, valores, atitudes, formas de 
pensar e atuar na sociedade, através de uma 
aprendizagem que seja significativa (SMOLE, 
2002).

A despeito desse aparente consenso, em 
grande parte a realidade de nossas escolas 
continua dominada por uma concepção 
pedagógica tradicional, na qual se ensina uma 
grande quantidade de informações — geralmente 
tendo como base única e exclusivamente 
o programa do livro didático — que servirá 
momentaneamente e será descartada após a 
prova, não chegando sequer a modificar as 
concepções espontâneas que os aprendizes 
trazem de seu cotidiano (SMOLE,  2002). 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
DO PROJETO LER E ESCREVER E DA 
SECRETARIA ESTADUAL DE ENSINO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

É importante explicar que o projeto Ler e 
Escrever e o EMAI ocorrem somente nas 
Escolas de ensino fundamental I que inicia 
com os 1º anos e vai até o 5º ano com o final 
de ciclo de alfabetização no 3º ano e no 6º 
ano fecha o ciclo autoral, essa informação é 
importante do o site para outras pesquisas 
específicas (SEE, 2019).

Percorrendo o site da secretaria da educação 
do estado de São Paulo, há um ícone que nos 
leva a navegar ao currículo e suas expectativas 
vale compilar integralmente (SEE/ CURRÍCULO, 
2019):

Lançada em fevereiro de 2014, a iniciativa 
Currículo+ desdobra-se a partir de uma 
plataforma online de conteúdos digitais (vídeos, 
vídeo aulas, jogos, animações, simuladores e 
infográficos), articulados com o Currículo do 
Estado de São Paulo e disponibilizados por 
meio de um processo de curadoria realizado 
por uma equipe composta por Professores 
Coordenadores de Núcleo Pedagógico 
de diversas Diretorias de Ensino da Rede, 
representantes de todos os níveis de ensino e 
disciplinas do Currículo (SEE, 2019).

O Currículo visa incentivar a utilização 
da tecnologia como recurso pedagógico 
articulado ao Currículo do Estado de São 
Paulo, para inspirar práticas inovadoras em sala 
de aula, a fim de promover maior motivação, 
engajamento e participação dos alunos com o 
processo educativo, visando, prioritariamente, 
o desenvolvimento da aprendizagem (SEE, 
2019).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
Professores recursos pedagógicos digitais, 

articulados com o Currículo, assim como 
formação e orientação para implementação, 
para tornar as aulas mais contextualizadas, 
significativas, interativas e personalizadas; 
Disponibilizar ao aluno recursos digitais para 
reforçar, recuperar ou complementar seus 
estudos, dentro ou fora da escola (SEE, 2019).

Vale aqui ressaltar que a rede Estadual no 
Ensino fundamental, possui sala de informática, 
mas não tem professores para essa função, 
como também seus equipamentos, não 
passam por manutenção e não nenhum suporte 
técnico para sua utilização. Também podemos 
observar na breve exposição do currículo que 
não nenhuma citação do Projeto Ler e Escrever 
que é na verdade o único instrumento fornecido 
ao Professor.

Portanto, é importante descrever a 
apresentação do Projeto Ler e Escrever e suas 
expectativas (2019): 

 
Os principais objetivos do Ler e Escrever 

são: apoiar o Professor Coordenador em seu 
papel de formador de professores dentro 

da escola; apoiar os professores regentes 
na complexa ação pedagógica de garantir 
aprendizagem de leitura e escrita a todos os 
alunos, até o final da 2ª série do Ciclo I / EF; 
criar condições institucionais adequadas para 
mudanças em sala de aula, recuperando a 
dimensão pedagógica da gestão; comprometer 
as Universidades com o ensino público. 
Possibilitar a futuros profissionais da Educação 
(estudantes de cursos de Pedagogia e Letras), 
experiências e conhecimentos necessários 
sobre a natureza da função docente, no 
processo de alfabetização de alunos do Ciclo I 
/ EF (PLE, 2019).

Podemos aqui ressaltar que o Programa Ler e 
Escrever está pautado em Projetos e sequências 
didáticas endereçadas a alfabetização e 
alfabetização matemática com EMAIL, isto posto 
nos chama atenção, para qual  o momento o 
Professor terá realmente a possibilidade de 
ver seus alunos e a si próprio como agente 
transformador , não queremos com isso dizer 
que a alfabetização não é importante, sabemos 
que ela também transforma, mas a diversidade 
da sala precisa de um professor preparado 
para questões além do ler e escrever.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, buscou a reflexão sobre a importância de uma formação mais individualizada e 
que vislumbre as necessidades da comunidade o qual está inserida.

Não há oposição com esse estudo na formação dos livros e materiais de apoio para o Profes-
sor,mas que outros temas e situações cotidianas sejam  discursiva.

Que se de mais voz ao Professor que está vivenciando a rotina escolar e não se faça  dele 
apenas um executor de tarefas.
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RESUMO: Historicamente os caminhos percorridos para uma educação inclusiva é marcada por 
lutas sociais, provenientes de uma sociedade que anseia por escolas públicas com qualidade e 
para todos. Tais lutas e anseios trouxeram mudanças, especialmente acerca da educação inclu-
siva. Leis foram criadas, resoluções e decretos com o intuito de garantir a todo cidadão a condi-
ção necessária (competências e habilidades) para uma vida com qualidade. A união entre escola, 
família, serviços públicos em geral, como saúde e transporte traz um novo modelo de práticas 
políticas e a intersetorialidade é componente indispensável nessas discussões de Gestão efi-
caz para a humanidade, isto implica em ações, não apenas por sua importância, mais por seus 
próprios fins. O Atendimento Educacional Especializado (AEE), sua implantação e função como 
meio de apoio e auxílio aos Educandos com necessidades especiais nas escolas, demonstra seu 
valor e importância, pois este profissional contribui para que este se desenvolva enquanto alu-
no, enquanto cidadão, como parte do processo de humanização aos quais todos fazemos parte.

Palavras-chaves: Atendimento; Educacional Especializado; Educação; Intersetorialidade.

AS ARTICULAÇÕES INTERSETORIAIS 
QUE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO DEVE TER COM OS 
ALUNOS
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INTRODUÇÃO

O Atendimento Educacional Especializado surgiu a partir de uma necessidade no âmbito es-
colar, o “(AEE) é um serviço da educação especial que identifica, elabora, e organiza recur-
sos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008).
Crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência(s) começaram a compor cada vez em 

maior número o ambiente escolar, isso graças às leis sobre inclusão determinadas a princípio pela 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, artigo 208, e atualmente temos a LBI – LEI Nº 13.146, DE 06 
DE JULHO DE 2015, que trata a inclusão como lei, dever do estado, da família, da comunidade esco-
lar e de toda sociedade, assegurando a qualidade da educação à pessoa com deficiência, podendo 
haver multa caso esta seja descumprida.

Traz mudanças, também na educação superior, propondo alterações nas grades curriculares, no 
qual o Conselho Nacional de Educação (CNE) propõe não só formar profissionais aptos a trabalhar 
com deficientes mais que favoreça o acesso e a permanência destes.

A conscientização de pais e sociedade que estes são parte da população, são membros, cidadãos 
que como outro merece oportunidade, e para isto, seus direitos devem ser atendidos, independente 
de suas necessidades.

A educação escolar especial ou não, se inicia na educação infantil – creches, aos quais estas 
crianças são cuidadas, orientadas por profissionais que visam sua plena integração social. Para 
que esta se concretize em casos como a dos deficientes é necessário uma força tarefa envolvendo 
AEE, professor de sala, cuidador, profissionais da saúde (fonoaudiólogo, neurologista, psicólogo, 
psiquiatra, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos, pediatras, entre outros), família 
e comunidade. Esses serviços oferecidos e proporcionados a favor dos alunos (crianças, jovens e 
adultos), podem garantir uma melhora em seu quadro integral (social, escolar, familiar) resultante em 
uma qualidade de vida e com dignidade.

O objetivo deste trabalho se origina em mostrar com base em estudos que a junção conhecida 
como intersetorialidade (saúde, educação e família) garantida e aplicada pode fazer diferença para a 
vida destas crianças. Reconhecer esta importância pode-se levar a mudanças, pois tais necessida-
des e conhecimentos promulgam e valorizam a educação para a vida. Um dos significados da pala-
vra valorizar é agregar, aumentar, assim valorizar a educação inclusiva, seu papel e de todos neste 
âmbito, inclui a importância do AEE e os órgãos que contribuem (profissionais da saúde\transportes 
entre outros) para ações constantes que enriquecem, e elevam a qualidade de vida dos portadores 
de necessidades especiais.

Falar de qualidade de vida é falar de qualidade na educação, na aprendizagem e na construção do 
conhecimento e na capacidade de ser e fazer (com ou sem ajuda) e nesta busca, faz-se necessária 
a participação de todos, partindo da Gestão Pública Federal, Estadual e Municipal, envolvendo os 
diversos segmentos presentes na sociedade, pois desta união advém à transformação social que se 
tem buscado, no Brasil e no mundo. Mostrar a importância da intersetorialidade (família, saúde, 
educação) para a vida de crianças com deficiência. Os processos que garantem o sucesso dessas 
ações partem das relações entre estes, desenvolvimento e envolvimento das partes, trazendo para 
o centro das discussões sua relevância e impacto direto na trajetória deste indivíduo, pois com mais 
fontes de estudos neste contexto, pode-se dar início a transformação tão almejada por todos os 
envolvidos. Mais estudos, mais pesquisas, mais famílias pessoas beneficiadas. Não pensar, discutir 
sobre essas questões é negar sua importância, comprometendo toda sociedade. A Intersetorialidade 
é um sonho para muitos educadores, médicos e familiares, a demanda de crianças como relatado 
por Rogério Junqueira em entrevista “Revista Nova Escola” (veja pág. 10), tem aumentado, o número 
de profissionais capacitados são poucos, assim como conhecimento da sua importância pela própria 
família destas crianças e/ou adolescentes, para que busquem o tratamento necessário e individual 
para estes, assim como estabelece a “Declaração de Salamanca, 1994”. A conversa entre setores 
envolvidos e um acompanhamento eficaz, requer tempo, investimento, disponibilidade e disposição. 
Quanto maior o número de pessoas com conhecimento acerca da situação, maior será o número de 
envolvidos a sanar a mesma.



765

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

DO QUE SE TRATA A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Os portadores de alguma necessidade 
especial, em geral estão sendo agregados ao 
contexto escolar e a prática da socialização 
igualitária, justa e de oportunidade para todos 
sem discriminação de qualquer tipo.

O dia a dia escolar mudou, teve que se adequar 
e ainda está se adequando, pois os ambientes 
devem ter rampas, elevadores, corrimões. As 
salas de aula materiais diferenciados e\ou 
adaptados as limitações dessas crianças e 
jovens, e com isso devo dizer que o professor 
também, foi buscar ajuda, instrução, se 
aperfeiçoar para auxiliar com dignidade 
seus alunos. Em uma entrevista a revista 
Nova Escola Junqueira diz: 

É desta forma que muitos profissionais da 
Educação sendo eles, professores, gestores, 
cozinheiros, entre outros estão tendo contato 
com esses alunados. Muda-se a gestão, a 
visão, e tudo dentre este ambiente. O currículo 
deve ser alterado assim como PPP, que deverá 
incluir ações mediante a esta demanda.

o país passou a registrar 
um gradativo aumento 
nas matrículas em Educação 
Especial. Oficialmente, elas mais que dobraram 
em dez anos. Esse aumento geral correspondeu 
a um aumento ainda maior da participação 
desses estudantes em escolas regulares (e a um 
declínio nas matrículas em escolas exclusivas ou 
em classes especiais). Isso implicou desafios 
crescentes para todos os sistemas públicos 
de Educação que, com frequência, em que 
pesem os esforços, admitem não se encontrar 
preparados (JUNQUEIRA, 2013, p.1).
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AS LEIS SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Desde a Constituição Federal de 1988, tem 
se falado e elaborado leis sobre a educação 
especial e o direito das pessoas com 
necessidades especiais e especialmente sobre 
a Educação Inclusiva no Brasil. O artigo 205 
da CF, menciona a educação como direito de 
todos. E assim a palavra todos, representa o 
inteiro, no qual ninguém poderá ser excluído, 
sem importar com as condições, necessidades, 
idades e nenhuma outra forma de discriminação 
no direito à escola.

A Lei nº9.394/96, LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases), aponta mudanças importantes para 
toda Educação Nacional, sob tudo define, 
assegura e estabelece mudanças significativas 
para a educação especial. No “Art. 3º - garantia 
do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida”, e ainda em 06 de março 
de 2018 a LEI N° 13.632, no “Art. 58 - § 
3º  A oferta de educação especial, nos 
termos do caput deste artigo, tem início 
na educação infantil e estende-se ao 
longo da vida, observados o inciso III 
do art. 4º e o parágrafo único do art. 
60 desta Lei.

O decreto nº 5.626/05, 
regulamenta a Lei n º 10.436 , de 24 
de abril de 2002, que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais – Libras; 
o ensino de Língua Portuguesa 
como segunda língua aos alunos 
do ensino regular. Outro decreto 
importante é o de nº6.094/07 que 
dispõe sobre a implementação dos 
Planos de Metas Compromisso Todos 
pela Educação, Pela União Federal, em 
regime de colaboração com Municípios, 
Distrito Federal e Estados, e a participação 
das famílias e da comunidade, mediante 
programas e ações de assistência técnica e 
financeira, visando à mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica.

O decreto legislativo nº186/08, aprova o texto 
da convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 
assinado em Nova Iorque, em 30 de março 
de 2007. No Diário Oficial da União de maio 
de 2008, nº 84, cumpriu-se o disposto nos 
decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005, nos 
quais o Programa INCLUIR de Acessibilidade na 
Educação Superior, garantem o acesso pleno 
de pessoas com deficiência às instituições 
federais de ensino superior (IFES).
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A resolução de nº04/09, institui Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial. Em 2011, o 
decreto nº 7.612, instituiu o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – PLANO 
VIVER SEM LIMITE, que tem como base a 
educação, inclusão social, acessibilidade e 
atenção à saúde, no qual o AEE atuaria em 
salas de recursos multifuncionais; as escolas 
promoveriam a acessibilidade aos espaços; 
oferta de transporte; acesso ao ensino técnico 
(PRONATEC); acesso ao Ensino Superior 
programa INCLUIR e a Educação bilíngue 
– Formação de professores e tradutores-
intérpretes em Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS.

Precisamos conhecer a Lei nº 13.005/14, 
que vem trazendo o Plano Nacional de 
Educação (PNE), que a partir da meta 4, 
sobre educação especial, estabelece que a 
educação para os alunos com deficiência deve 
ser oferecida “preferencialmente” no sistema 
público de ensino para todas as pessoas entre 
4 e 17 anos em escolas comuns, e estabelece 
20 metas a serem cumpridas até 2024, a 
educação inclusiva, prevê o atendimento 
educacional especializado (AEE) para crianças 
e adolescentes de 4 a 17 anos com deficiência, 
transtorno do espectro autista (TEA) e altas 
habilidades/superdotação. 

Em 2015 a lei nº13.146, institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), visa assegurar os 
direitos da pessoa com deficiência, dando a 
esta a oportunidades, condições igualitárias 
aos demais, fazendo com que possa exercer 
a sua cidadania. Estabelece multa e reclusão 
aos gestores que negarem acesso a educação, 
e proíbe as escolas privadas de cobrar a mais 
nas mensalidades desses alunos. Também 
estabelece a esta o direito a um profissional 
para apoiá-la quando necessário. Segundo o 
art. 9 estas também deverão ter atendimento 
prioritário, em todas as instituições e serviços 
ao público, incluindo também às instituições 
privadas de ensino.

O QUE É O AEE

Pautada no Decreto Legislativo 186, de 16 
de julho de 2008, que ratifica os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), institui 
o Atendimento Educacional Especializado na 
Educação Básica e segundo este documento o 
profissional (AEE) deverá elaborar, organizar e 
promover acesso e condições para o educando 
uma educação de qualidade, utilizando de 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem barreiras para plena participação 
destes, considerando suas necessidades 
específicas.

       
 O atendimento é realizado, prioritariamente, 

na Sala de Recursos Multifuncionais da própria 
escola, e para isto o AEE, deve compreender 
o trabalho realizado de forma complementar 
ou suplementar, pois, a partir da PNEEI, o 
atendimento substitutivo não é mais admitido. 
O atendimento suplementar é voltado para 
alunos com altas habilidades/superdotação, o 
AEE deverá articular meios de enriquecimento 
nas áreas em que o estudante apresenta 
grande interesse, facilidade ou habilidades. O 
atendimento complementar visa à formação dos 
estudantes com deficiência e/ou com transtorno 
do espectro autista (TEA). Isso significa 
trabalhar com os recursos que possibilitem 
ao aluno transpor barreiras impostas à sua 
aprendizagem na classe comum. Assim temos:

• Educandos com deficiência visual contará 
com o ensino do Sistema Braille, a adaptação 
de materiais, o ensino do sorobã, etc.

• Educandos com deficiência física, deverá 
contar com apoio de materiais que lhe 
proporcione se comunicar com autonomia, e 
ensiná-los a utilizar as tecnologias assistivas 
necessárias, entre outras.

• Educandos com deficiência intelectual 
contará com ações voltadas a comunicação, 
memória, localização, resolução de problemas 
e na organização mental.
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O QUE É INTERSETORIALIDADE

A palavra intersetorialidade significa o 
desenvolvimento entre dois ou mais setores; 
que compreende mais de um ramo, domínio, 
subdivisão ou seção; Que envolve mais de uma 
divisão ou subdivisão de um órgão público ou 
de uma empresa responsável por um serviço 
ou assunto específico.

       
Na prática é a união entre setores (diversos 

como saúde, educação, transporte, entre 
outros) que juntos irão atender uma demanda 
específica. O Programa Saúde na Escola 
(PSE) oficialmente instituído em 2007 pelo 
decreto 6.286, de 05 de dezembro, deverá 
promover à saúde na escola, contribuindo por 
meio de ações de prevenção e promoção no 
atendimento de educandos da rede pública de 
educação básica. Este tipo de prestação de 
serviço faz parte da intersetorialidade.

     
Ao se tratar de inclusão escolar, bem estar 

social, e desenvolvimento humano para 
pessoas com necessidades especiais, esses 
serviços se faz necessário além deste ambiente 
(o escolar), envolve muitos profissionais 
sobretudo da saúde e apoio familiar.

O AEE E A 
INTERSETORIALIDADE
 
[...] uma sociedade inclusiva é aquela 

capaz de contemplar, sempre, todas 
as condições humanas, encontrando 
meios para que cada cidadão, do mais 
privilegiado ao mais comprometido, 
exerça o direito de contribuir com seu 
melhor talento para o bem comum 
(WERNECK, 1999, p. 23). 

Uma das funções do AEE 
é estabelecer parcerias com 
as áreas intersetoriais na 
elaboração de estratégias e 
na disponibilização de recursos 
de acessibilidade. Na prática isso 
requer deste profissional conhecer 
o educando, suas limitações, família, 
recursos (atendimento especializado fora 
ao ambiente escolar – caso necessário) e 

estabelecer com estes meios de implantar 
ações para auxílio deste.

Assim “para crianças com necessidades 
educacionais especiais uma rede contínua de apoio 
deveria ser providenciada, com variação desde a ajuda 
mínima na classe regular até programas adicionais de 
apoio à aprendizagem dentro da escola e expandindo, 
conforme necessário, à provisão de assistência dada 
por professores especializados e pessoal de apoio 
externo” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

Tratamos aqui de crianças e adolescentes 
que necessitam de atendimento especializado 
como fonoaudiólogo, terapeutas, psicólogos, 
fisioterapeutas, entre outros, pois o trabalho 
dentro e fora da unidade escolar ao ser 
entendido, compartilhado resulta em melhoria 
integral deste indivíduo. Esses profissionais 
poderão sugerir ao professor, alternativas para 
o atendimento dessas necessidades. 

É essencial que seja estabelecida estas 
relações entre escola, família e a assistência 
médica, isso favorece o seu desenvolvimento.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
DE UMA ESCOLA INCLUSIVA

O Projeto Político Pedagógico (PPP), é 
um importante instrumento de apoio a toda 
comunidade escolar. Nele está exemplificada 
a visão da escola, a comunidade ao qual 
está inserida, suas dificuldades, o público 
que ela atenderá, e norteia o trabalho a ser 
desenvolvido.

 
A palavra Projeto tem por seu significado 

etimológico “lançar à diante”, buscar algo 
que vai além dos planos de ensino. Ele busca 
uma direção com compromisso definido 
coletivamente, articulado aos interesses 
sociopolíticos reais da população, procurando 
formar cidadãos participativos, responsáveis, 
compromissados, críticos e criativos (VEIGA, 
2002; FERNANDES e MULLER, 2005).

 
Com tudo os alunos portadores de 

necessidades especiais, enfrentam dificuldades 
muitos vezes além do que pode constar no PPP, 
pois o acesso e permanência destes nestes 
ambientes relacionam-se em várias dimensões 
da escolarização, pois dependem também de 
ações dos educadores que precisam estar 
preparados e\ou auxiliados neste trabalho, 
é responsabilidade da escola e de toda 
comunidade escolar fazer que esta escola 
inclusiva, inclua este 
aluno, colaborando 
para que este 
se desenvolva 
de acordo com 
sua capacidade 
(mesmo tendo 
limitações).

 
A Declaração de 

Salamanca, 1994, traz importantes 
modelos e métodos desenvolvidos 
para a educação, pois coloca que toda 
criança que possui dificuldade de 
aprendizagem pode ser considerada 
com necessidades educativas 
especiais; a escola deve adaptar–

se às especificidades dos alunos, e não os 
alunos as especificidades da escola; o ensino 
deve ser diversificado e realizado num espaço 
comum a todas as crianças. Sendo cada um 
único inclusive na forma de aprender, uns são 
auditivos, outros, visuais e os sinestésicos, 
e isso, independentemente de deficiências, 
o fator é a dificuldade na maneira como se 
aprende. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos, somos dotados de capacidades, pensamentos, sentimentos e inteligência, independen-
te de nossas limitações, é a conclusão após os estudos realizados acerca do que fora proposto.

 
Essa importante concepção dar-se-á à medida que damos o devido valor à educação, como 

meio, caminho para a conquista de um objetivo comum entre muitos, uma sociedade mais hu-
mana e justa, para todos.

 
Parte da construção dessa sociedade inicia-se na escola, pois neste espaço adquirimos mais 

do que conhecimento, aprendemos a exercer a cidadania, pois complementam e reforçam mui-
tos dos ensinamentos adquiridos e exercidos no âmbito familiar.

 
À medida que a comunidade participa das ações escolares, ela o transforma, pois sua “parti-

cipação efetiva e comprometida” criará laços, vínculos que irão refletir na aprendizagem e con-
sequentemente na sociedade, isto é inclusão, pois inclui a todos.

 
Pensar no AEE e na Intersetorialidade mostra que precisamos uns dos outros e que ainda há 

muito que se fazer, a sociedade muda, suas necessidades e a complexidade em atuar e servir 
na educação de crianças e adolescentes com necessidades especiais, os esforços e estudos 
demonstra que estamos caminhando.

 
Como fora mostrado antes, segundo Junqueira, o número elevado de matrículas de crianças 

e adolescentes portadores de necessidades especiais nas escolas de ensino regular, traz um 
novo olhar para esta sociedade, desafios sim, mais também a ideia de que estes são parte inte-
grantes, ativos e capazes de auxiliar no desenvolvimento desta humanidade, já que fazem parte 
dela e não devem ser ignorados e\ou isolados.

 
E com esta crescente integração, e com as implantações da leis a este respeito novas neces-

sidades e estudos serão realizadas, a medidas que alcançamos desafios.
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RESUMO: Um tema em alta na sociedade é a depressão. Em um meio de mídia globalizada 
e informações instantâneas há cada vez mais sentimentos conflitantes e novas demandas. 
A incidência de sintomas depressivos em crianças na fase escolar está em torno de 1,8 %. 
A depressão infantil tem sido investigada por alguns autores da literatura estrangeira, no 
entanto, no Brasil, os estudos ainda são escassos. Dados revelam que existe uma estreita 
relação entre sintomas depressivos e rendimento escolar, mas permanece ainda a necessi-
dade de se sistematizar conhecimentos sobre a natureza mais específica dessa relação, pois 
tanto os sintomas da depressão podem contribuir para prejudicar a aprendizagem do aluno, 
quanto o baixo rendimento escolar pode também conduzir ao surgimento de sintomas de-
pressivos. Assim sendo, o presente artigo  tem como objetivo contribuir para uma melhor 
compreensão, sobre a relação entre depressão infantil e desempenho escolar das crianças.

Palavras-chaves: Depressão infantil; Desempenho escolar; Aprendizagem.

DEPRESSÃO INFANTIL E DESEMPENHO 
ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

No Brasil, ainda são escassos os estudos sobre a depressão na criança, porém recentes 
pesquisas mostram que há incidência desta doença nesta faixa etária ocasionando pro-
blemas e dificuldades na aprendizagem. 

 Provocada por fatores que vão desde a predisposição genética até a experiência de episódios 
traumáticos no ambiente familiar, a depressão infantil traz problemas de gente grande para a 
mente ainda em desenvolvimento das crianças.

A depressão ocorre com certa frequência em crianças de séries escolares iniciais e normal-
mente está associada a outras dificuldades de comportamento ou acadêmicas. Segundo Fon-
seca, Rebelo, Ferreira, Sanches, Pires e Gregório (1998) os problemas psicológicos infantis não 
devem ser considerados como um fenômeno transitório e sem gravidade, já que dados sugerem 
que essas dificuldades podem apresentar uma grande estabilidade temporal e ainda contribuem 
para afetar negativamente o processo de desenvolvimento da criança como um todo.

 Esses estudos revelam o quanto pode variar a incidência dos sintomas de depressão e ainda 
os resultados sugerem que a incidência tende a se elevar na adolescência e parece não haver 
diferença significativa entre meninos e meninas até esta fase. Na adolescência, essa porcen-
tagem se eleva e as meninas parecem sofrer mais depressão do que os meninos (SOARES, 
1993).

 A incidência de depressão infantil se acentua quando se trata de população específica, nor-
malmente com outras problemáticas associadas, como crianças vítimas de queimadura, crian-
ças que sofriam violência familiar, adolescentes com problemas na estrutura familiar e crianças 
com dificuldades escolares e história de fracasso escolar. Assim um olhar diferenciados para 
crianças já em situações difíceis, agilizaria o diagnóstico de depressão (SOARES, 1993).

 Sabe-se que a incidência de depressão infantil tem aumentado consideravelmente. Estudos 
revelam que tem sido, cada vez mais cedo à concorrência de um episódio depressivo, ou seja, 
cada vez mais crianças menores apresentam sintomas de depressão. Os estudos mostram ain-
da que a criança que sofreu de depressão na infância, têm mais chances de apresentar futuras 
crises de depressão (SOARES, 1993).

 As crianças ficam deprimidas, tão frequentemente e tão profundamente, quanto o adulto. 
Muitas vezes, os comportamentos da criança deprimida são confundidos e interpretados de 
maneira errônea pelos pais, professores e sociedade. É necessário situações de observação, 
consideradas um verdadeiro processo dinâmico de aprendizagem e de interação, fornecendo 
ao observado o máximo de motivação e suporte e adequando a situação às suas necessidades 
específicas, evitando situações de insucesso ou de frustrações, o que poderia prejudicar ainda 
mais o estado depressivo (SOARES, 1993).

 A depressão que atinge crianças apresenta sintomas que podem ir bem além de uma tristeza 
repentina. A tristeza persistente em relação à perda do gosto pela vida por um período de tempo 
bastante prolongado, caracteriza-se assim o quadro depressivo. Esta doença se caracteriza por 
uma sintomatologia afetiva de longa duração e está associada a vários outros sinais e sintomas 
já vistos no contexto, tais como: insônia, irritabilidade, rebeldia, medo, tique, mudanças nos há-
bitos alimentares, problemas na escola, na vida social e familiar (SOARES, 1993).
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REFERENCIAL HISTÓRICO DA 
DEPRESSÃO
 
Tentativas de se estudar a depressão 

infantil vem surgindo desde meados dos anos 
1810. No entanto, as primeiras tendências de 
conceituação de depressão em crianças foram 
realizadas segundo um enfoque psicanalítico 
de pessoas deprimidas. Bandin, Sougey e 
Carvalho (1995) fazem uma revisão histórica 
dos estudos sobre a depressão e cita Abraham, 
em 1912 que conceitua a depressão como 
perda de um objeto amado, que conduziria 
a sentimentos de culpa e melancolia. 
Seguido de Freud em 1914, que acrescenta 
sentimentos ambivalentes à perda do objeto 
amado. Em 1946, Spitz descreve a depressão 
analítica, síndrome característica de bebês 
institucionalizados, que sofriam de carência 
afetiva, decorrente da separação materna. 

 
No campo da psiquiatria, a depressão infantil 

despertou interesse somente a partir de 1960. 
Antes disso, acreditava-se que a depressão 
na criança não existia ou então, que esta seria 
muito rara nesta população. Apesar de dados 
epidemiológicos evidenciaram que atualmente 
não há mais dúvida quanto a ocorrência de 
depressão na infância (White, 1989; Bandim 
& cols., 1995; Andriola & Cavalcante, 1999; 
Baptista & Golfeto, 2000; Barbosa & Gaião, 
2001; HallaK, 2001), a prevalência dos 
sintomas depressivos são discutíveis, uma 
vez que existe uma grande diversidade nas 
taxas de incidência. Diversidade essa que vem 
sendo explicada pela variação da população 
estudada, pelas diferenças na metodologia 
utilizada e principalmente pela dificuldade 
de padronização dos tipos de transtornos 
depressivos e a falta de um critério de 
diagnóstico comum para a depressão (Baptista, 
Baptista & Dias, 2001).

 

O QUE É DEPRESSÃO
 
 Não há apenas um modelo ou uma única 

teoria suficiente para explicar um fenômeno tão 
complexo como a depressão, um transtorno 
que acarreta inúmeras alterações no indivíduo. 
A depressão, integra fatores sócio-familiares, 
psicológicos e biológicos, em que as diferentes 
teorias não se excluem, mas se completam, 
contribuindo não somente para uma maior 
compreensão da natureza multicausal desse 
transtorno, mas também para a concepção do 
sujeito em sua totalidade biopsicossocial.

 
Há muita controvérsia a respeito da 

depressão na infância, principalmente quanto 
aos critérios de diagnóstico. Alguns autores 
afirmam que a depressão na criança assume 
características diferentes da depressão no 
adulto (AJURIAGUERRA, 1976; LIPPI, 1985), 
enquanto outros concordam que a depressão 
na infância se manifesta de forma bastante 
semelhante às manifestações do adulto. 
De acordo com DSM IV (1994), manual 
frequentemente empregado no diagnóstico 
de transtornos mentais, a depressão infantil é 
semelhante a depressão no adulto, de forma 
que os mesmos critérios de diagnósticos de 
depressão no adulto podem ser utilizados 
para avaliar a depressão na criança. Segundo 
esse manual, os sintomas de depressão são: 
humor deprimido na maior parte do dia, falta 
de interesse nas atividades diárias, alteração 
de sono e apetite, falta de energia, alteração 
na atividade motora, sentimento de inutilidade, 
dificuldade para se concentrar, pensamentos 
ou tentativas de suicídio.

 
De acordo com DSM IV (1994), para o 

diagnóstico de um episódio depressivo maior 
é necessário que o indivíduo apresente pelo 
menos 5 dos sintomas citados, sendo que um 
dos sintomas deve ser o humor deprimido em 
grande parte do dia ou falta de interesse pela 
maioria das atividades e deve ainda ocorrer 
em um período de pelo menos 2 semanas. No 
entanto, o DSM IV (1994) faz pequenas ressalvas 
considerando os níveis de desenvolvimento, 
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a fim de facilitar o diagnóstico de depressão 
na criança. Mais precisamente, uma criança 
deprimida pode apresentar humor irritável ao 
invés de tristeza; ou ainda revelar uma queda no 
rendimento acadêmico em função do prejuízo 
na capacidade para pensar e concentrar.

 Assim como para se diagnosticar a depressão 
na criança são utilizados os mesmos critérios 
para adultos, os modelos de depressão infantil 
também são adaptações de modelos de 
depressão de adultos (WHITE, 1989; CHABROL, 
1990; MIYAZAKI, 1993; RHEM & SHARP, 
1999). Os principais modelos de depressão 
são: modelo biológico, comportamental, 
cognitivo e modelo psicanalítico.

 
O modelo biológico estuda a depressão 

enquanto doença e enfatiza o papel de fatores 
bioquímicos e genéticos no aparecimento de 
sintomas. Um trabalho de Weissman (1987), 
com crianças cujos pais apresentavam um 
quadro de depressão é citado por Chabrol 
(1990). Os dados revelaram que para essas 
crianças os sintomas depressivos aparecem 
mais cedo, ou seja por volta de 12 anos e 
7 meses, enquanto que para aquelas cujos 
pais não apresentavam depressão, o primeiro 
episódio depressivo surgiria mais tarde, por 
volta de 16 anos e oito meses.

 
O modelo comportamental de depressão 

enfatiza o papel da aprendizagem e das 
interações com o ambiente. A depressão, 
de acordo com esse pressuposto, é vista 
como consequência da diminuição de 
comportamentos adaptados (contato social, 
interesse pelas atividades e pelas pessoas) e 
um aumento na frequência de comportamentos 
de esquiva e fuga de estímulos vistos como 
aversivos (tristeza, choro). De acordo com 
essa teoria, a aquisição de comportamentos 
depressivos ocorreriam mediante a 
aprendizagem, por meio de mecanismos de 
condicionamento pavloviano, skinneriano ou 
aprendizagem social (CHABROL, 1990).

 

O modelo Cognitivo atribui grande importância 
as cognições no aparecimento e manutenção 
de condutas disfuncionais. A teoria cognitiva 
de Beck (1997) revela que as distorções 
de pensamento são fatores mediadores da 
depressão. O autor afirma que a pessoa 
deprimida apresenta uma visão extremamente 
negativa e deformante de si mesmo, do mundo 
e do futuro, fenômeno que Beck denominou de 
tríade cognitiva. 

Dentre a abordagem cognitiva, existe 
também o modelo de desamparo adquirido 
(SELIGMAN, 1977), inicialmente estudado com 
animais. Seligman (1977) revela que situações 
negativas repetidas e incontroláveis pode levar 
o sujeito a apresentar o desamparo adquirido, 
ou seja, a pessoa passa a acreditar que os 
eventos não podem ser controlados, instalando 
no sujeito, alteração de afeto, da autoestima e 
da motivação, podendo acarretar em transtorno 
depressivo.

 
E por último o modelo psicanalítico, que ressalta 

a importância de processos intrapsíquicos 
no desenvolvimento da depressão, onde esta 
poderia ser considerada como uma falha na 
evolução do processo de elaboração normal 
do luto e da perda (MENDELS, 1972). 

Freud (1917) estudando sobre a diferença 
entre o sofrimento e a depressão, revelou 
que, no sofrimento, o mundo se torna vazio e 
empobrecido, não há uma queda na autoestima 
e a perda é consciente. Na melancolia, o 
processo é inverso: há uma redução na 
autoestima, a perda é inconsciente e é o próprio 
ego do indivíduo que se esvazia e empobrece.
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DEPRESSÃO INFANTIL E 
RENDIMENTO ESCOLAR
 
A depressão na criança pode prejudicar 

o rendimento na escola, bem como o 
aproveitamento acadêmico. Crianças com 
história de depressão apresentam um 
desempenho acadêmico abaixo do esperado, 
as funções cognitivas como atenção, 
concentração, memória e raciocínio encontram-
se alteradas, o que interfere no desempenho 
escolar, uma vez que na sala de aula, a criança 
com sintomas de depressão normalmente 
mostra-se desinteressada pelas atividades, 
apresenta dificuldade em permanecer atenta 
nas tarefas e esse comportamento interfere 
de forma negativa na aprendizagem dessas 
crianças (BANDIM & COLS, 1995).

 
Estes alunos apresentavam um baixo 

rendimento escolar, embora sejam crianças 
capazes intelectualmente e sem dificuldades 
específicas de aprendizagem, concluindo 
se então que a dificuldade de aprendizagem 
desses sujeitos pode ser resultante da falta 
de energia e dificuldade de concentração, 
sintomas característicos do quadro depressivo 
(BANDIM & COLS, 1995).

 
O declínio no desempenho escolar ocorre 

com muita frequência na criança deprimida 
e alguns autores sugerem que esse 
comportamento pode ser visto como um 
sinal ou um indicador de distúrbio depressivo 
(BANDIM & COLS, 1995). Os dados revelam 
ainda a complexidade do diagnóstico, a 
dificuldade de profissionais na identificação de 
ambos os problemas (depressão e dificuldade 
de aprendizagem) e a necessidade de um olhar 
cauteloso e crítico diante da criança, já que um 
diagnóstico incorreto implica em orientação, 
encaminhamento e intervenção inadequada 
(COLBERT & COLS,1982).

 

RECONHECENDO OS SINTOMAS 
DEPRESSIVOS NA CRIANÇA
 
O diagnóstico da depressão na criança é 

baseado nos critérios de diagnóstico para 
depressão maior no adulto, descrito no DSM IV 
(1994). Segundo esse manual a sintomatologia 
da depressão infantil ainda que possa se 
apresentar de forma diferenciada e atípica, 
levando-se em consideração variáveis como 
idade e fases do desenvolvimento, os principais 
sintomas são comuns a todas as idades. 

 
Dentre as alterações na forma de pensar, os 

estudos revelam que a criança deprimida, assim 
como um adulto deprimido, apresenta uma 
tendência para interpretar os acontecimentos 
diários de forma negativa, disfuncional, e 
distorcida da realidade. As crianças depressivas 
manifestavam um estilo próprio de pensamento, 
caracterizado por uma visão pessimista de si e 
do futuro. Há ainda indícios de que as crianças 
deprimidas tendem a selecionar os eventos 
negativos de sua vida, dando uma ênfase maior 
a essas situações negativas, negligenciando 
os aspectos positivos dos acontecimentos 
(WHITE, 1989).

 
Quanto as mudanças de humor, é 

imprescindível para um diagnóstico clínico 
de depressão que a criança, adolescente ou 
adulto apresente uma alteração no humor. 
Como ressalta o DSM IV, no caso de uma 
criança com depressão, a alteração de humor 
pode se manifestar de formas diferentes, e 
normalmente se revela a partir de um humor 
irritável, ao invés de tristeza ou melancolia. No 
adolescente, é comum sentimentos de tédio e 
sensação de vazio (WHITE, 1989).

 
As alterações de comportamento são mais 

comumente observadas em crianças do 
que em adolescentes e adultos. Os estudos 
têm sugerido que quanto mais nova uma 
criança, mais frequentes são as mudanças 
de comportamento (KASHANI & CARLSON, 
1987). 
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Entre os comportamentos observados na 
criança deprimida estão: cansaço, fadiga, falta 
de energia e interesse pelas atividades diárias, 
dificuldade para concentrar-se e prejuízo nas 
relações sociais. Os problemas orgânicos ou 
somáticos também são mais encontrados em 
crianças menores. É frequente observar uma 
criança deprimida com diminuição ou aumento 
de apetite, mudanças no hábito de sono, 
lentidão motora ou agitação excessiva. Além 
desses sintomas, uma criança deprimida pode 
apresentar outros problemas somáticos como 
dor de cabeça, dores no estômago e enurese 
noturna (BRUMBACK & COLS, 1980; KASHANI 
& CARLSON, 1987). 

 
No estudo de Bandim e cols. (1995) os sintomas 

de depressão mais comumente encontrados 
em crianças foram humor deprimido e perda de 
peso, seguidos de alteração de sono e queda 
no rendimento escolar. Há autores que sugerem 
uma diferenciação nos sintomas depressivos 
quanto ao gênero. Mais precisamente, tristeza 
e choro são sintomas mais frequentes nas 
meninas, enquanto que disforia, ansiedade e 
irritabilidade ocorrem mais nos meninos, já 
pensamentos pessimistas e queixas somáticas 
como dor abdominal, cefaleia e náuseas 
ocorrem com bastante frequência nos dois 
sexos (CURATOLO, 2001). 

 
Reconhecer os sintomas depressivos em 

crianças tem sido uma tarefa difícil tanto para 
os pais, quanto para os professores, por causa 
de outras dificuldades como hiperatividade, 
distúrbio de conduta, agressividade. As 
crianças acabam sendo rotuladas como tendo 
um problema específico de aprendizagem. Esse 
desconhecimento dos sintomas depressivos 
por parte da escola, sem dúvida, acarreta em 
encaminhamentos, orientações e tratamentos 
incorretos para estes alunos (CURATOLO, 
2001). 

 

A falta de informações, sobre a depressão 
infantil, pode contribuir para aumentar as 
dificuldades dos alunos e inúmeras sequelas 
emocionais no futuro. É evidente que família e 
educadores não estão preparados para fazer 
um diagnóstico na criança. Cabe ressaltar que 
nem é esse o papel dos mesmos. No entanto, 
disponibilizar um maior conhecimento acerca 
de depressão infantil para pais e professores 
pode propiciar um olhar mais atento à 
crianças que apresentam possíveis sintomas 
permitindo um encaminhamento correto e um 
diagnóstico mais rápido, o que conduzirá a 
intervenção adequada, em tempo hábil. Cabe 
aos profissionais da saúde um diagnóstico e 
tratamento, assim como interação da escola 
com os pais (CURATOLO, 2001). 
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SINAIS E SINTOMAS SUGESTIVOS DA 
DEPRESSÃO INFANTIL:
 
1- Mudanças de humor significativas;
2- Diminuição da atividade e do interesse;
3- Queda no rendimento escolar, perda de 

atenção;
4- Distúrbios do sono;
5- Aparecimento de condutas agressivas;
6- Auto-depreciação;
7- Perda de energia física e mental;
8- Queixas somáticas;
9- Fobia escolar;
10- Perda ou aumento de peso;
11- Cansaço matinal;
12- Aumento da sensibilidade (irritação ou 

choro fácil);
13- Negativismo e pessimismo;
14- Sentimento de rejeição;
15- Ideias mórbidas sobre a vida;
16- Enurese e encoprese (urina e defeca na 

cama);
17- Condutas antissociais e destrutivas;
18- Ansiedade e hipocondria  (CURATOLO, 

2001). 
 
Não é obrigatório que a criança depressiva 

complete todos os itens da lista acima para 
se fazer o diagnóstico. Ela deve satisfazer 
um número suficiente importante de itens 
para despertar a necessidade de atenção 
especializada. Dependendo da intensidade 
da depressão, pode haver substancial 
desinteresse pelas atividades rotineiras, queda 
no rendimento escolar, diminuição da atenção 
e hipersensibilidade emocional. Surgem ainda 
preocupações típicas de adulto, tais como, 
a respeito da saúde e estabilidade dos pais, 
medo de separação e da morte e grande 
ansiedade  (CURATOLO, 2001). 

 
Além disso, tendo em vista a característica 

da maioria das depressões na infância, alguns 
autores começam a pensar neste diagnóstico 
para outras patologias bem definidas, 
como é o caso do Déficit de Atenção por 
Hiperatividade, para certos casos de Distúrbios 
de Conduta (notadamente a rebeldia, oposição 

e a agressividade) e para os Transtornos 
Fóbico-Ansioso. Supõe-se haver uma intima 
relação entre todos esses quadros citados 
e, principalmente na ansiedade da infância, 
quer seja como co-morbidade ou como 
manifestações clínicas atípicas da Depressão 
Infantil  (CURATOLO, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dificuldades de aprendizagem e depressão infantil podem estar relacionadas e têm recebido 
atenção especial na literatura internacional. Livingston (1985) afirma que conhecer esta asso-
ciação pode ser muito importante para aqueles que trabalham com crianças que apresentam 
dificuldades de aprendizagem.

 
Um professor possui muitas dificuldades para identificar crianças com sintomas de depres-

são, principalmente devido a similaridade com outros problemas, o que contribui para tornar a 
orientação e encaminhamento mais tardio, o que certamente prejudica o desenvolvimento do 
aluno. Há também aqueles que confundem os dois problemas e terminam por diagnosticar uma 
criança com depressão como tendo dificuldade de aprendizagem, o que também acarreta em 
intervenções inadequadas e incorretas.

 
Os sintomas de depressão podem se manifestar de diferentes formas no ambiente escolar. O 

professor deve estar alerta a alguns sinais indicativos e pensar na possibilidade de depressão 
diante de uma criança que revela uma expressão de tristeza, ou mudança no nível de atividade, 
diminuição no rendimento escolar, fracasso em terminar suas tarefas escolares, isolamento so-
cial, agressividade ou verbalizações como (LIVINGSTON, 1985).

 
A relação causal entre depressão e dificuldade de aprendizagem ainda é motivo de controvér-

sias, mais precisamente, não se tem dados científicos suficientes para afirmar se a dificuldade 
de aprendizagem é um fator de risco para depressão ou se sintomas depressivos acarretaria 
uma dificuldade de aprendizagem. 

 
Livingston (1985) reforça que os educadores precisam estar informados a respeito da depres-

são infantil e que os professores precisam ficar atentos a alguns sinais apresentados pela crian-
ça e sugere ainda o desenvolvimento de mais pesquisas na área.

 
No Brasil, a depressão ainda não é tratada, pela maioria, como doença, apenas um “fracasso” 

por parte das pessoas, faz-se necessário cada vez mais pesquisas que aumentem o conheci-
mento acerca da incidência da depressão infantil. Há a necessidade que dados provenientes de 
estudos mais sistemáticos sejam traduzidos em informações úteis a serem compartilhadas com 
educadores, pois somente assim estes terão as ferramentas necessárias para melhor compre-
ender a depressão e suas relações com a aprendizagem. Além disso, acredita-se que o fato de 
se conhecer melhor a depressão infantil e suas características, possibilita o encaminhamento 
precoce, bem como uma atuação preventiva por parte daqueles envolvidos com a criança (LI-
VINGSTON, 1985). 
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RESUMO: Este artigo expõe questões relacionadas às políticas públicas de proteção ao cor-
po docente na Educação Infantil. O objetivo geral é identificar nas políticas públicas qual 
a representatividade da violência ao professor dentro do espaço escolar e quais as práti-
cas educativas elaboradas pela instituição pública para preveni-la, envolvendo crianças 
de até seis anos e demais educadores. O objetivo específico é identificar atos de violên-
cia durante o exercício letivo e qual possível encaminhamento, assim como projetos peda-
gógicos com o intuito de prevenir a violência nos espaços escolares. Como aportes teóri-
cos e metodológicos iremos utilizar materiais bibliográficos, publicações institucionais, tais 
como a Constituição Federal do Brasil (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDBN/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Conclui-se que há di-
ficuldade em obter a valorização do docente, em meio às dificuldades de compreender a 
realidade, solucionar momentos de violência, e conforme a gravidade, adotar penalidades.

Palavras-chaves: Políticas Públicas; Prática Docente; Educação Infantil; Violência;  Professor; 
Legislação.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO 
À PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o professor tornou-se vítima de conflitos potencializados no ambiente esco-
lar. Sua autoridade e importância são constantemente questionadas pela sociedade 
em geral, o que tem tornado a profissão desgastante e pouco valorizada. Soma-se 

à estas abordagens a implementação de Políticas Públicas que têm levado a uma precariza-
ção do trabalho docente acrescido do agravante de situações de violência em sala de aula. 

Segundo a pesquisadora Patrícia Machado Alves (2018), a violência é um fator de or-
dem psicossocial, que atinge mundialmente todas as instituições sociais, alvo cons-
tante de notícias dos meios de comunicação. Por isto, é um objeto de atenção das po-
líticas públicas educacionais, que de certa forma, pretendem criar estratégias para 
solucionar problemas nesse âmbito, principalmente ao se tratar de violência escolar.

Este trabalho visa identificar atos de violência durante o exercício letivo a falta de recursos huma-
nos e o possível encaminhamento, com o intuito de prevenir a violência por parte dos alunos na 
educação infantil da rede pública de ensino. Para isto, partiremos de uma pesquisa fundamentada 
em publicações institucionais, tais como a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA/1990), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN/96).

A justificativa para a realização desta pesquisa foi o fato de um acontecimento real de violência 
presenciada pela pesquisadora no ano de 2019, em uma escola de educação infantil da Rede 
Pública da Prefeitura de São Paulo, no qual uma criança de apenas três anos de idade agredia 
constantemente os professores em sala de aula. As perguntas que norteiam esta pesquisa par-
tem de uma indignação: O que levam as crianças a cada vez mais cedo praticarem atos/ações 
violentas? Quais as devidas medidas a serem adotadas pelo docente e a equipe gestora? Quais 
situações que propiciam o aumento da violência dentro do ambiente escolar? Há estratégias 
pedagógicas a serem desenvolvidas com o intuito de diminuir a violência por parte dos alunos?

Segundo o professor Sergio Batista Macedo (2013), é necessário um amplo tra-
balho de conscientização de toda a sociedade com o intuito de que o docente te-
nha as mínimas condições de trabalho dentro da escola. Podemos nos atentar 
com as consequências da violência em sala de aula, assim como uma série de 
prejuízos que tais ações desencadeiam na organização pedagógica, das quais destacamos: 

o excessivo número de professores afastados por licença médica em virtu-
de de situações de violência; - a precariedade do exercício profissional e de recur-
sos materiais; - a ineficácia do sistema em formar plenamente o desenvolvimento do 
educando, assim como seu preparo para o exercício da cidadania nos princípios de liber-
dade, de solidariedade humana e sua qualificação para o trabalho (LDBN, 1996- art. 2º).

Tendo em vista os objetivos e a justificativa para a pesquisa, estruturou-se o estu-
do em dois capítulos. No primeiro capítulo iremos abordar sobre a legislação e as polí-
ticas públicas de amparo ao docente sob a situação de risco; no segundo capítulo ire-
mos propor estratégias pedagógicas a fim de diminuir os casos de violência em sala de 
aula com o intuito de melhorar as relações interpessoais entre alunos e professores.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO 
DA VIOLÊNCIA ESCOLAR

A política educacional no Brasil, indica que o 
percurso histórico da educação no país tem um 
caráter social, no entanto, a sua implementação 
é oficializada na Constituição Federal de 1988, 
que contempla o estado democrático no Brasil, 
instituindo direitos civis, políticos e sociais. A 
prática destes direitos exige a mobilização e o 
interesse social das pessoas pela educação. 

 
Por sua vez, as políticas públicas 

fundamentam-se da intervenção do Estado na 
realidade comunitária, por meio de instrumentos 
públicos ou regulamentações administrativas, 
com o intuito de atender direitos, necessidades 
sociais, individuais, de grupo, gerenciando 
conflitos, implementando projetos de governo 
com programas de ações voltadas para áreas 
específicas da população. 

 
Estas medidas estão presentes nos artigos 

2º, 3º, 4º e 58º da LDBN (9394/96) e nos 
artigos 205, 206, 208 da Constituição Federal 
Brasileira (1988), das quais consolidam 
e ampliam o dever do poder público para 
a educação. Estes deveres abrangem os 
processos formativos que se desenvolvem no 
convívio familiar, nas relações humanas, no 
trabalho, nas instituições de pesquisa/ ensino, 
nos movimentos organizacionais da sociedade 
civil e nas manifestações culturais.

 
De modo geral, as políticas sociais 

pretendem equilibrar as diferenças entre 
condições sociais provocadas pelo próprio 
sistema de produção econômica. Com 
isto, entende-se a educação como uma 
responsabilidade não apenas de seus 
organismos individuais, mas uma 
competência política/social 
de responsabilidade do 
Estado. 

 

A LDBN (9394/96), em seu artigo 2º, prevê 
uma educação democrática e libertadora, 
assim como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) com suas políticas 
de proteção aos menores, que apesar de 
elencar pontos positivos para a educação, na 
perspectiva dos docentes em geral estas leis 
contribuem também para distorcer a ideia de 
liberdade e respeito mútuo, principalmente nos 
relacionamentos interpessoais na escola. 

 
Dentro deste panorama de leis que abordam 

a educação democrática e emancipadora, 
presenciamos a abertura da instituição de 
ensino para aquilo que, equivocadamente 
chamam de gestão democrática. Quando pais 
e alunos consideram que têm livre acesso no 
ambiente escolar para adentrar, não respeitar 
as regras de convivência do recinto, discriminar, 
humilhar, agredir e perseguir o professor, 
percebemos que este tipo de lei ampara o 
aluno, mas que por si só, não garante proteção 
ao corpo docente.
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Convivemos em um momento da sociedade 
no qual valores morais norteadores passaram 
para um amplo movimento de liberdade 
desenfreada, no qual há ampla deturpação, 
principalmente amparada por leis, que na 
maioria das vezes são interpretadas de forma 
equivocada. Há também a sustentação de 
toda espécie de violência apoiando-se em 
fragmentos de artigos de lei, que usados 
isoladamente, expressam um sentimento de 
culpabilidade por parte do professor e de não 
punição às crianças agressoras. 

 
A criança que, desde a educação infantil, 

apresenta comportamentos de violência contra 
os demais alunos, docentes e funcionários, se 
estas atitudes não são trabalhadas juntamente 
ao responsável desde cedo conscientizando 
a família da importância destes fatores, que 
medidas podem ser adotadas, para que no 
futuro, a criança não venha a ser um adulto 
agressor? 

 

Segundo a pesquisadora Patrícia Alves 
(2018), grande parte da raiz da violência 
na escola inicia-se em casa com a falta de 
autoridade e a falta de regras. As atitudes da 
criança agressora esboçam possivelmente 
o reflexo dos modelos de comportamento 
dos pais, agravados por meio da falta de 
atenção, situações de abuso, agressão física, 
psicológica, de cunho sexual, das quais muitas 
vezes submetem seus próprios filhos. A família 
é parte da solução do problema na convivência 
escolar, pois é por meio dela que identificamos 
a proveniência de comportamentos estranhos 
na criança. 

 
O professor reconhece alguns casos de 

violência na criança no seu processo de 
desenvolvimento da aprendizagem, por meio 
do vínculo e sinais que o aluno apresenta. 
Este vínculo de aproximação entre criança e 
professor torna-se uma medida para identificar 
casos de violência. Espera-se que a afetividade 
seja um princípio primordial para avançar 
satisfatoriamente a aprendizagem, o exercício 
da leitura, escrita, das linguagens artísticas, 

e com o convívio entre colegas e a 
sociedade, no geral.

 
O professor e a gestão escolar, por fim, estão 

diretamente comprometidos em identificar 
a violência no educando. É no 
ambiente escolar que podemos 
perceber os sinais de violência 

intrafamiliar, praticada e acobertada pelos 
membros da família.  O levantamento dos casos 
de violência constatados requer a observação 
de fatores de risco estabelecidos em níveis: 

momentos de estresse ocorrendo na família 
tais como brigas, comportamento parental 
abusivo, grupos sociais, características 
físicas, mudanças comportamentais 
repentinas da criança.
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Por sua vez, a gestão educacional e os 
professores podem investir no aprofundamento 
dos conceitos/práticas para notificar 
corretamente as várias formas de violência. 
Para isto, as diretorias de ensino necessitam 
oferecer capacitação aos professores e 
funcionários, a fim de manter uma equipe 
pedagógica preparada para enfrentar diversos 
casos no estabelecimento e contribuir com a 
prevenção dos maus tratos da criança.

 
Dentro desta perspectiva de encontrar 

caminhos e soluções para cessar situações 
de violência nas escolas, podemos evidenciar 
os programas de intervenção, que pretendem 
prevenir estes tipos de situações, além de ajudar 
a solucionar casos de problemas psicológicos, 
emocionais e comportamentais; além da 
dificuldade de relacionamentos sociais.

 
Segundo a pesquisadora Alves (2018), a 

procura por programas de intervenção em 
grupo têm 

aumentado, por proporcionar menores custos 
para a instituição de ensino, com alto alcance 
de pessoas e trocas de experiências. 

 
A seguir, iremos abordar estratégias 

pedagógicas a fim de contribuir com a 
diminuição dos casos de violência escolar, 
assim como estimular propostas para mediar 
conflitos em sala de aula. 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA A 
REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA EM SALA DE 
AULA

Por meio dos levantamentos pesquisados no 
capítulo anterior, podemos elaborar estratégias 
pedagógicas a fim de minimizar situações de 
conflito no âmbito da escola. A prática educativa, 
segundo Freire (1996), é uma ação ordenada, 
que envolve planejamento, interação, avaliação, 
reflexão crítica dos resultados e replanejamento 
de ações. As atividades sugeridas a seguir, 
servem de base para serem aplicadas na 
instituição de ensino como um todo, auxiliando 
o corpo docente no trabalho de identificação, 
estratégias pedagógicas e possível solução 
dos casos de violência no estabelecimento.

Metodologia Proposta Didática: O aluno, 
por meio deste planejamento irá aprender a 
evitar a violência no ambiente escolar. O tema 
abordado pretende levar os alunos à reflexão 
sobre as diferentes formas de violência que 
ocorrem na escola, procurando meios para 

evitá-las. Este assunto envolve diversos 
comportamentos, seja antissocial, 
opressão, exclusão social, agressões, 

bullying e vandalismo. O objetivo é 
que os alunos ganhem consciência dos 

comportamentos de violência e propiciar a 
eles uma visão mais clara da realidade escolar.

Planejamento: Leve para a sala de aula 
jornais, gibis, revistas, imagens (atuais ou não) 
que tenham conteúdo sobre a educação, a 
escola, violência na escola.
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 Em um primeiro momento organize os 
alunos em pequenos grupos e distribua entre eles 
os materiais. Peça para que eles identifiquem, 
recortem e colem, em uma cartolina, cenas de 
violência que mais lhe chamaram a atenção. 
Esta atividade é um momento de descontração 
para os alunos, também possibilita a interação 
entre os integrantes do grupo, pois os mesmos 
irão debater e escolher as imagens juntos.

 
No segundo momento, ao terminar a atividade 

de escolha e colagem, o professor necessita 
mediar a socialização e a discussão de ideias 
levantadas por cada grupo de alunos. Peça para 
que cada grupo apresente as imagens que foram 
destacadas por eles e estimulem a responder 
a alguns questionamentos, tais como: – O que 
vocês fariam para evitar este tipo de violência? 
– Qual foi a causa do comportamento dos 
personagens das imagens? – O que você faria 
se a violência fosse com você? – O que fazer 
para evitar confusões na escola, na sala de 
aula? O professor poderá anotar as respostas, 
assim como as propostas dos alunos, e a partir 
disto, mediar situações de violência.

 
Outra questão que podemos trabalhar é 

com relação à afetividade interpessoal entre 
professor e aluno. O aluno poderá aprender 
com esta proposta a identificar situações de 
aprendizagem já vividas no qual a afetividade 
estava presente; valorizar situações de boa 
convivência entre professor e alunos e a 
percepção de que o bom vínculo contribui 
para que a aprendizagem aconteça. Nesta 
aprendizagem estão incluídos valores como 
confiança, persistência, admiração e respeito.

 
Planejamento: Em uma segunda proposta de 

trabalho, proponha aos alunos que assistam à 
película: “Aprender a Aprender”, disponível na 
plataforma de vídeos do Youtube:

Animação “Aprender a Aprender”, 
disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=Pz4vQM_Emzl&feature=related

Após os alunos assistirem ao vídeo, o 
professor investiga o que eles perceberam, o 
que retrata e se eles conseguem estabelecer 
uma relação com o tema da afetividade na 
relação entre professor e aluno. Pode-se anotar 
os sentimentos que despertaram nas crianças 
ao assistir o vídeo. A investigação do professor 
sugere a elaboração de perguntas para serem 
respondidas em roda de conversa, assim 
como um aprofundamento nos parâmetros 
emocionais, tentando resgatar lembranças 
de outros professores que eles tiveram, se 
a recordação foi de aspecto bom ou que 
deixaram marcas negativas.

 
Como pudemos observar com a animação 

“Aprender a Aprender”, a afetividade não 
significa beijar e/ou abraçar os alunos, ou 
sempre elogiá-los. O vídeo mostra uma relação 
de aprendizado que predomina a comunicação 
não-verbal, sem demonstrações físicas, mas ao 
mesmo tempo, o que é ensinado é realizado 
com zelo e afeto. A afetividade não significa 
ausência de raiva, ansiedade, tristeza, medo. 

Segundo a autora Liliane Araújo (2009), 
a afetividade envolve todos os sentimentos, 
porém quando estes sentimentos negativos 
surgem na relação professor-aluno, se há 
confiança e respeito na figura do professor, 
todos estes sentimentos negativos conseguem 
ser equilibrados.

A fim de amenizar as manifestações de 
violência e contribuir com o resgate de valores 
no âmbito escolar, iremos abordar um Projeto 
Institucional que envolva toda a gestão, 
professores e funcionários, cuja consultoria é 
da Dra. Débora Bianca Xavier Carreira (2006), 
mestre em Educação pela Universidade 
Católica de Brasília.

Esta pesquisadora apresenta o Projeto 
Institucional em cinco etapas. A primeira 
etapa chama-se de diagnóstico, pois é 
necessário conhecer o tipo de violência 
presente com maior frequência na escola para 
poder combater. A ideia central é mapear as 

http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_Emzl&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Pz4vQM_Emzl&feature=related


790

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

ocorrências escolares, contando com a ajuda 
dos professores, funcionários e dos alunos. 
Pode-se elaborar questionários de múltipla 
escolha para a equipe pedagógica responder 
e compartilhar em reunião. A pesquisa pode 
considerar a frequência assim como o tipo de 
violência que costuma acontecer no convívio 
escolar: agressões físicas/ verbais, bullying, 
ameaças, discriminações e depredações.

Em uma segunda etapa de mapeamento, 
sugere-se a formação de mediadores de 
conflitos dentro da instituição. Neste momento, 
podemos complementar com leituras de textos 
com embasamento científico e a capacitação 
de equipe de trabalho. 

Acompanhado do coordenador e corpo 
docente, levantar com o grupo métodos 
para designar as causas dos conflitos 
anotados nos questionários, a 
fim de criar as mediações 
necessárias por meio do 
diálogo. Neste ponto são 
observadas as finalidades de 
um mediador, assim como 
podemos propor a votação 
de um voluntário para assumir 
esta função, com o objetivo 
de preparar os docentes, lidar 
com desentendimentos e papel 
de prevenção.

 
A terceira etapa compreende 

a criação de regras coletivas de 
convivência. Neste caso as normas 
necessitam ser elaboradas com todo 
o corpo docente reunido, a fim de que 
o resultado possibilite a valorização 
do professor e do ambiente escolar. 
Para uma compreensão geral das medidas 
apontadas, podemos expor as regras em 
locais de grande circulação, tais como murais 
pelo pátio, corredores e secretaria, com ampla 
visualização de todos. 

 

A quarta etapa do projeto institucional 
compreende o acompanhamento periódico 
destas medidas adotadas, reunindo os 
professores para diagnosticar se os conflitos 
são solucionados e se as regras estão 
sendo respeitadas. Ao longo do projeto o 
coordenador necessita manter a postura de 
escutar reclamações ou novas propostas de 
professores, funcionários e alunos.

O processo avaliativo consiste da quinta 
fase do projeto, no qual há a continuidade 
e mapeamento do mesmo. É um estágio de 
comparação, no qual os resultados anteriores 
e atuais são dispostos a fim de observar se 
as ocorrências diminuíram ou se é necessário 
adotar novas medidas de prevenção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O intuito deste trabalho pautou-se em uma pesquisa sobre a violência e as políticas públicas 
de proteção à prática docente na educação infantil. Identificamos que a violência é um fator 
psicossocial presente não apenas na área escolar, mas em todos os setores da sociedade, evi-
denciada em todas as classes sociais. 

 
Contemplamos, no primeiro capítulo, diretrizes pautadas na legislação, tais como a Constitui-

ção Federativa do Brasil (1988), O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional (1996). Com isto pudemos concluir que é um dever do 
Estado garantir, por meio de regulamentações administrativas, o gerenciamento de conflitos e a 
proteção do indivíduo vítima de violência.

A pesquisa também nos alerta sobre as diversas formas de violência enfrentada pelos profes-
sores, gestão e funcionários, tais como: a agressão física ou verbal, o bullying, discriminação, 
humilhar ou perseguir.

O que pudemos constatar é que o embasamento em pequenos pedaços fragmentados da lei 
pode levar à sua errônea interpretação, muitas vezes protegendo o agressor e deixando o corpo 
docente desamparado. 

Pode-se observar que o combate à violência escolar exige a participação efetiva de toda a 
comunidade e da sociedade, mas cabe aos poderes públicos encadear as contribuições, reali-
zar apontamentos e estruturar políticas públicas para agir no caso da inexistência de práticas e 
soluções educativas. Com isto, a política pública seria um apoio nos projetos pedagógicos efi-
cazes para oportunizar, aperfeiçoar o respeito humano, conservar os valores e também diminuir 
a violência. 

 
Segundo o pesquisador Macedo (2013), os professores necessitam exercer suas atividades 

em condições favoráveis para que a aprendizagem dos alunos aconteça de forma efetiva, sendo 
que a qualidade educacional dos educandos passa pelo padrão formativo dos docentes. 

 
O que podemos observar na nossa realidade é o déficit na qualificação, quase sempre asso-

ciado às condições de trabalho e questões salariais precárias dos professores.
 A valorização e o respeito a este profissional são as bases para transformar os índices de 

violência, não apenas na escola, mas na sociedade como um todo.
 
Nas análises feitas, identificamos que a família também é um potencial mediador que poderia 

impedir o desenvolvimento de comportamentos agressivos na criança, por meio do diálogo e de 
condutas positivas.

 
Isto quando os responsáveis não são os principais causadores dos comportamentos agres-

sivos das crianças, negligenciando apoio escolar, contribuindo com situações de maus-tratos, 
agressões físicas, abusos sexuais, e outras formas de violência listada. 
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Na segunda seção, elaboramos estratégias pedagógicas para a redução da violência em sala 
de aula. Abordamos projetos institucionais de ordem prática, tentando envolver toda a equipe 
gestora, os docentes e os funcionários do estabelecimento, com o intuito de auxiliar na preven-
ção da violência na escola. 

Estes projetos pedagógicos visam despertar o questionamento e a reflexão crítica a respeito 
dos comportamentos de violência apresentados nos parâmetros pesquisados por todo o corpo 
docente, propor estratégias, mobilizar estudantes e avaliar resultados. 

 
Uma possibilidade é incentivar os professores a abordar os valores morais em sala de aula, 

por meio de rodas de conversa, trabalhos em grupo, pelos quais os alunos exercitem a coope-
ração, o respeito e a cooperação com os demais colegas.

 O professor pode enfatizar o fato de a escola ser um lugar prazeroso no qual todas as pessoas 
são respeitadas e compreendidas em suas dificuldades, independentemente de suas diferenças. 

 
Ao longo do ano letivo, as reuniões pedagógicas devem ser agendadas com o objetivo de 

discutir a respeito da violência na escola e para que as propostas didáticas realizadas passem 
por constante avaliação, além de pensar sempre em novas estratégias. 

 
Destaca-se que, apenas elaborar medidas de punição e repreensão para os alunos que não 

cumprirem os combinados por meio das normas, não é suficiente para solucionar o problema. 
O ideal seria oferecer a oportunidade de refletir a respeito do próprio comportamento e reparar 
os erros. 

 
Para os docentes, a simplificação da linguagem instrutiva para transmitir aos alunos os direitos 

e deveres, pode ser um facilitador a fim de tornar o entendimento o mais claro e simplificado 
possível.

 
Por fim, esperamos contribuir com medidas assertivas para o docente que, em seu cotidiano, 

enfrenta as mais variadas formas de violência escolar por parte dos alunos. Almejamos que por 
meio desta pesquisa haja uma compreensão melhor do problema por parte da gestão, além de 
uma intervenção mais eficaz na prática do trabalho docente em busca da excelência educacio-
nal.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar procedimentos emprega-
dos pelo narrador-personagem, Bentinho, acerca da constituição do ethos da perso-
nagem Capitu, no romance Dom Casmurro de Machado de Assis. A análise do dis-
curso aponta reflexões sobre as estratégias que levaram ao ato da persuasão.

Palavras-chaves: Ethos; Capitu; Análise do discurso; Dom Casmurro.

O ETHOS EM DOM CASMURRO
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns dos procedimentos emprega-
dos pelo narrador-personagem, Bentinho, acerca da constituição do ethos da per-
sonagem Capitu, no romance Dom Casmurro de autoria de Machado de As-

sis. Para tal pesquisa, apoiamo-nos na Análise do Discurso (AD), cuja premissa é a de 
que a linguagem não é apenas mero instrumento de comunicação, mas também um ins-
trumento de ação sobre os outros. Conforme Brandão, não existe discurso imparcial: 

A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve ape-
nas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem enquan-
to discurso é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente (na me-
dida em que está engajada numa intencionalidade) e nem natural  (BRANDÃO, P. 12).

Partindo desse estudo, levantamos algumas reflexões sobre as estratégias empre-
gadas no discurso em questão que, hipoteticamente, levaram ao ato da persuasão, a 
partir da análise de um romance de tese, cujo objetivo é defender ou “levar a crer”.

Em outras palavras, responderemos a questão: qual foi o recurso utilizado pelo autor para apresen-
tar Capitu, personagem adúltera e culpada. Apesar de tratar-se de uma obra de ficção, o que nos inte-
ressa é suscitar dúvidas para responder a indagação, analisando como os recursos argumentativos 
foram empregados com o intento de defender a idéia da suposta traição de Capitu e, consequente-
mente, como o autor construiu (manipulou?) o caráter da personagem perante seu auditório, ou seja, 
em que medida o discurso dele é persuasivo, uma vez que leva o leitor a um determinado julgamento.

Neste sentido, evidenciamos a constituição do ethos baseado(s) nos pressupostos teóricos de 
Maingueneau (2008) que, segundo o autor, estuda uma concepção de ethos sob o ponto de vista da 
análise do discurso. Nas palavras do autor: “o universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-
-se tanto pelo ethos como pelas “idéias” que transmite; na realidade, essas idéias se apresentam por 
intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser”. (Maingueneau, 2008, p.99).
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ETHOS – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Entende-se por ethos uma voz que se 
apresenta afinada com uma ideologia e 
demonstra a personalidade daquele que fala; 
daquele que emite uma opinião e retrata o fato 
com uma intenção (MATHIAS, 2009, P.23). 
Partimos para as conceituações:

DA NOÇÃO RETÓRICA DE ETHOS À 
ANÁLISE DO DISCURSO

Quando tomamos a palavra, formamos 
imagens de nós mesmos, ainda que seja de um 
modo indireto. Através do estilo, competência 
linguística, crenças etc., fazemos uma 
representação de nós, ou seja, deixamos pistas, 
pelo nosso discurso, a serem interpretadas. 
Conforme Barthes (1970):

Os antigos designavam pelo termo ethos a construção 
de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do 
empreendimento oratório. Lembrando os componentes 
da antiga retórica”, Roland Barthes (1970, p. 315) 
define o ethos como “os traços de caráter que o orador 
deve mostrar ao auditório (pouco importando sua 
sinceridade) para causar boa impressão: é o seu jeito 
[...]. o orador enuncia uma informação e, ao mesmo 
tempo, diz: sou isto, não sou aquilo (apud AMOSSY, 
2008, P.10).

Aristóteles afirmava que o poder de 
persuasão está no caráter moral do discurso. 
Gilbert assinala que os caracteres “marcados 
e difundidos na maneira como se fala fazem 
que o discurso seja como que um espelho 
que reflete o orador”. (apud Amossy, 2008, p. 
19). Le Guern aponta “as marcas discursivas 
do locutor convidam a uma análise do ethos 
definido como a construção de uma imagem 
de si correspondente à finalidade do discurso”. 
(apud AMOSSY, 2008, p.19).

 ETHOS ARISTOTÉLICO

 Aristóteles (Ret. I, 1356ª 13) entende que 
o ethos é o elemento mais importante para a 
persuasão, sem, contudo, deixar de conferir 
importância às outras duas provas do discurso 

– o logos e o pathos. Desse modo, o orador que 
aparenta honestidade, terá mais crédito perante 
seu auditório. Para a atividade argumentativa 
prescindiremos de algumas contribuições da 
Antiguidade, quais sejam, os temas e os estilos 
empregados devem ser apropriados ao ethos 
do orador ao seu tipo social. 

Portanto, englobarem um sentido moral, que 
agrega atitudes e virtudes, como honestidade, 
benevolência ou equidade e um sentido neutro 
ou “objetivo”, este, por sua vez, reúne hábitos, 
modos, costumes ou caráter.

Segundo Maingueneau (1993, p.138), 

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e 
mostra: não diz que é simples ou honesto, mostra-o por 
sua maneira de exprimir. O ethos está, dessa maneira, 
vinculado ao exercício da palavra, ao papel que 
corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo “real” 
(apreendido), independentemente de seu desempenho 
oratório: é, portanto, o sujeito da enunciação, uma vez 
que enuncia que está em jogo aqui. (apud AMOSSY, 
2008, p. 31).

De acordo com as escolhas, 

o ethos do orador surge em seu discurso, ou seja, 
no logos. Existem algumas qualidades que inspiram 
confiança, são elas: “(a) se os argumentos e conselhos 
do orador são sábios e razoáveis, (b) se ele argumenta 
honesta e sinceramente, e (c) se são solidários e 
amáveis com seus ouvintes” (AMOSSY, 2008, p.32).

razão (LOGOS) = razoável; virtude (ETHOS) 
= honesto / sincero; benevolência (PATHOS) = 
solidário

O sucesso da persuasão dependerá do 
grau de convicção com que o orador expõe 
seus argumentos, de modo honesto e sincero.  
Encontramos em Retórica: “persuadimos pelo 
ethos, se o discurso é tal que torna o orador 
digno de crédito, pois as pessoas honestas 
nos convencem mais e mais rapidamente 
sobre todas as questões em geral [...]”. 
(apud Amossy, 2008, p.36). Para atingir o 
convencimento pelo discurso é preciso agir e 
argumentar estrategicamente. 
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 O ETHOS DIANTE DO LOGOS E DO 
PATHOS

De acordo com Perelman (1977, p. 111):

De maneira recíproca, as palavras do orador 
propiciam uma imagem dele cuja importância não pode 
ser subestimada: Aristóteles a estudava sob o nome 
de ethos oratório, como um dos três componentes da 
eficácia na persuasão, sendo, os outros dois, o logos 
e o pathos, o apelo à razão, mediante argumentos e 
os procedimentos retóricos, que visam a suscitar as 
paixões do auditório” (apud AMOSSY, 2008, p. 94-5).

Os três pólos, mencionados acima, estão 
presentes em todo movimento argumentativo, e 
são, por natureza, complementares. Há razões 
que inspiram confiança. São elas: LOGOS, 
ETHOS e PATHOS. 

Aristóteles distingue:

As provas fornecidas pelo discurso são de três 
espécies: a primeira, encontra-se no ethos do orador: 
a segunda, no fato de colocar o ouvinte em certa 
disposição: a terceira, no próprio discurso (logos), uma 
vez que ele demonstra ou parece demonstrar (apud 
AMOSSY, 2008, p.40). 

O logos convence, em si e por si mesmo, 
independentemente da situação de comunicação 
concreta, enquanto o ethos e o pathos estão sempre 
ligados à problemática específica de uma situação e, 
sobretudo, aos indivíduos concretos nela implicados  
(AMOSSY, 2008, p. 41).

O homem é, para Aristóteles (Política I, 1253ª 
1.), um “animal (- pathos) político (- ethos), que 
tem a capacidade de falar e de pensar (- logos)” 
(Amossy, 2008, p. 42). O ethos constitui a prova 
mais importante, porque ele é a condensação 
dessas três dimensões. Desse modo, o orador 
que apresentar em seu discurso o domínio das 
dimensões citadas convencerá, de fato.

ETHOS, CENOGRAFIA, 
INCORPORAÇÃO - ANÁLISE DO 
DISCURSO

Segundo Maingueneau, “além da persuasão 
por argumentos, a noção de ethos permite, 
de fato, refletir sobre o processo mais geral 
da adesão de sujeitos a uma certa posição 
discursiva”. (apud Amossy, 2008, p.69). Em 
alguns tipos de discurso a adesão não é 
imediata, e nem é esse o objetivo, mas, gradual. 

Voltando a uma conceituação primeira, de 
acordo com Maingueneau, “o ethos está ligado 
à enunciação, não a um saber extradiscursivo 
sobre o enunciador”. (apud Amossy, 2008, p. 
70). Ou seja, há persuasão quando o discurso 
torna o orador digno de fé, uma vez que as 
pessoas honestas inspiram confiança. Porém, 
é preciso que tal confiança venha do discurso, 
não de um pré-conceito acerca do caráter do 
orador.

 Segundo Ducrot (1984), em sua terminologia, 
o ethos é ligado ao locutor, pois, é ele a fonte 
da enunciação, cujos caracteres tornam essa 
enunciação aceitável ou não. Importante 
ressaltar a distinção entre mostrar e dizer: 
“o ethos se mostra, ele não é dito”, afirma 
Maingueneau. (apud Amossy, 2008, p. 71).

Digamos que o co-enunciador (ou destinatário) 
não tenha nenhum conhecimento sobre o 
caráter do enunciador, o simples fato de um 
texto pertencer a determinado tipo de discurso, 
já nos permite adotar certo posicionamento, e 
já desperta em nós algum tipo de expectativa. 
No que diz respeito à incorporação do ethos, 
Maingueneau nos explica:

A leitura faz emergir uma origem enunciativa, uma 
instância subjetiva encarnada que exerce o papel de 
fiador. De fato, a noção tradicional de ethos – como 
a de seu equivalente latino mores, os “caracteres 
oratórios” – recobre não somente a dimensão vocal, 
mas também o conjunto das determinações físicas e 
psíquicas atribuídas pelas representações coletivas à 
personagem do orador. (apud AMOSSY, 2008, p. 72).
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Em outras palavras, a incorporação atua 
nos seguintes níveis: ela confere um corpo ao 
fiador; o co-enunciador incorpora à maneira 
específica de relacionar-se com o mundo; e 
as duas incorporações citadas constituem 
um corpo da comunidade imaginária dos 
que aderem a um mesmo discurso. Nossa 
aderência a determinado discurso está ligada 
à nossa identificação com um posicionamento 
discursivo. 

Desse modo, é o fiador que vai validar 
sua maneira de dizer, pois, “o discurso é um 
acontecimento inscrito numa configuração 
sócio-histórica e não se pode dissociar a 
organização de seus conteúdos e o modo de 
legitimação de sua cena discursiva”. (apud 
Amossy, 2008, p. 74).

Maingueneau propõe uma diferenciação entre 
um ethos chamado de escrituração e outro 
tradicional, chamado ethos oral. O primeiro 
caso, que nos diz respeito, “exige do leitor um 
trabalho de elaboração imaginária, a partir de 
indícios textuais diversificados”. (apud Amossy, 
2008, p. 74). Importante ressaltar que todo e 
qualquer discurso implica uma “vocalidade” e 
uma relação com um fiador, relacionando-o a 
uma corporalidade e a um caráter.

O autor francês caracteriza alguns tipos de 
cenas, dentre elas a “cenografia”, que não é 
imposta pelo gênero, mas construída pelo texto. 
Assim, há alguns gêneros que a exigem, como 
os publicitários, literários, filosóficos. Esses 
discursos, segundo Maingueneau, “mobilizam 
cenografias variadas, uma vez que, para 
persuadir seu co-enunciador, devem captar 
seu imaginário, atribuir-lhe uma identidade 
invocando uma cena de fala valorizada” 
(AMOSSY, 2008, p. 76).

Ainda, de acordo com os trabalhos de 
Maingueneau: “apresentamos os enunciados 
como sendo o produto de uma enunciação que 
implica uma cena. Mas isso não basta: toda 
fala procede de um enunciador encarnado; 
mesmo quando escrito, um  texto é sustentado 

por uma voz – a de um sujeito situado para 
além texto” (MAINGUENEAU, 2008, p. 95).

Essa voz revela, por assim dizer, a 
personalidade do enunciador. O ethos criado é 
válido para qualquer discurso, inclusive para o 
escrito, daí o conceito de fiador, que dá o tom 
ao que é dito. O autor esclarece:

Ao fiador, cuja figura o leitor deve construir a partir 
de indícios textuais de diversas ordens, são atribuídos 
um caráter e uma corporalidade, cujo grau de precisão 
varia segundo os textos. O “caráter” corresponde a 
uma gama de traços psicológicos. Já a “corporalidade” 
corresponde a uma compleição corporal, mas também 
a uma maneira de se vestir e de se movimentar no 
espaço social. O ethos implica, com efeito, uma 
disciplina do corpo apreendido por intermédio de um 
comportamento global. O caráter e a corporalidade do 
fiador provém de um conjunto difuso de representações 
sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais 
se apóia a enunciação que, por sua vez, pode confirmá-
las ou modificá-las (MAINGUENEAU, 2008, p. 98-9).

Sendo assim, o texto adquire um corpo. 
Vejamos, portanto, qual corpo assume nosso 
corpus e quem é este fiador, que articula uma 
série de mecanismos para se fazer crer, por 
meio da enunciação, e que além de construir 
uma imagem para si, constitui a imagem do 
outro para talvez validar a primeira.

O TEXTO LITERÁRIO E SUAS 
CONSIDERAÇÕES

“A verdade pode ser às vezes inverossímil”: 
(Machado de Assis)

Machado nasceu no Rio de Janeiro, em 
1839, e aí faleceu em 1908. Segundo Candido 
(1985, p. 299):

Representa o exemplo mais perfeito que temos de 
equilíbrio entre o homem e o escritor, preenchendo uma 
vida harmoniosa e fecunda, tanto em termos de relações 
humanas quanto de criação literária. Durante mais de 
cinqüenta anos, desde os seus primeiros sucessos – no 
que se deve levar em conta a origem humilde – entregou-se 
serenamente aos estudos e à atividade de escritor, pautada 
por uma evolução segura. Resultou daí uma obra definida 
por uma linha ascendente uniforme, em consonância com 
a conduta, com o prestígio, o respeito e admiração de que 
se fez merecedor (CANDIDO, 1985, p. 299). 
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O romance Dom Casmurro surge em 1899 
(ano de publicação). O texto é narrado em 
primeira pessoa, o que nos dá apenas uma 
perspectiva, a do narrador-personagem, Bento, 
que é também uma criação de seu autor. 
Esse personagem criado intencionalmente foi 
concebido diante de um propósito. Pensemos 
que, certamente, ele tenha certas características 
e aja de determinada forma para agradar o 
público e tornar mais fácil a aceitação do seu 
ponto de vista, por ser, talvez, uma pessoa 
confiável aos olhos dos leitores.

Independentemente da verdade acerca 
do romance - Capitu é culpada ou inocente? 
-, Gledson (1999, p. 12), ressalta que “o 
romance é um estudo sobre o ciúme de Bento 
e as condições que o produzem”. Entretanto, o 
enunciador cria toda uma caracterização desde 
o início da obra, para que o seu enunciatário, 
junto com ele, num processo aparentemente 
construído a dois, passe a duvidar do caráter 
da personagem, para depois afirmar com 
convicção, porém sem provas, que Capitu 
cometeu adultério, ou seja, para validar as 
pistas evocadas outrora.

Gledson explicita: “(...) tudo no romance 
é “escrito” por Bento e direcionado para 
persuadir o leitor (e talvez a si mesmo) da culpa 
de Capitu” (GLEDSON, 1999, p. 16).

A princípio, o romance entre Bento e Capitu 
se assemelha à história de jovens enamorados 
lutando contra uma mentalidade adulta, que 
coloca um obstáculo entre eles. Temos, 
portanto, um romance não concretizado, que 
depende da solução de um conflito primeiro.

 Depois de resolvida essa questão, – que, 
aparentemente, era a problemática da história 
– o ciúme de Bento entra em cena e se torna 
o protagonista. Mais adiante, “o romance na 
verdade deixa de ser um caso de amor para 
se transformar num processo de acusação”. 
(Gledson, 1999, p. 26). Bento formou-se em 
direito, e como bom advogado faz de cada 
capítulo do livro um bom argumento para a 
condenação que ele próprio imputa à Capitu: 

O objetivo dessa ordem de coisas é manifesto: o leitor 
se envolvendo na trama sem compreender de todo o 
que está ocorrendo, ou aonde está sendo conduzido, 
de modo que, quando começa a perceber, já perdeu 
a capacidade para julgar como observador imparcial 
(GLEDSON, 1999, p. 26). 

Em seguida, o livro dá uma guinada e Bento 
decide contá-lo rápida e resumidamente. 
Mais um passo manipulado, segundo 
Gledson: “Essas ‘acelerações’ do tempo do 
romance podem ser mais bem encaradas 
como justificativas retóricas do processo de 
fragmentação e interrupção, estratagema 
retórico que também serve a outros propósitos” 
(GLEDSON, 1999, p.28).

Por sua vez, se Machado constrói uma 
imagem para seu personagem-narrador, Bento 
“parece” (também) construir uma imagem para 
Capitu, imagem que denominaremos de ethos.
Somos convidados a ouvir uma história, tal 
qual somos forçados, muitas vezes, a conhecer 
apenas um lado dos acontecimentos. Eugênio 
(1967, p. 162) sublinha: “A versão dos fatos, 
relacionados com as suas suspeitas, quem 
a dá é o próprio marido, selecionando-as de 
acordo com as tendências confessadamente 
arbitrárias da sua imaginação. Onde está a 
verdade?”.

Quando isso acontece, inconscientemente, 
procuramos por indícios de credibilidade, 
observando a linguagem, a convicção, a fluidez, 
a coerência, a idade, o sexo, a vestimenta, o 
discurso etc., aí está o ethos; por isso, o ethos 
convence. Lembremos que se trata de um 
romance de tese, cujo objetivo é apresentar 
aquilo que o autor quer que vejamos. Temos, 
pois, a aceitação através do discurso.

Ainda assim, a obra Dom Casmurro é 
considerada como um enigma, pois Bento 
nos apresenta, num primeiro momento, uma 
tese implícita, ou seja, aparentemente, uma 
narrativa do passado sem fins persuasivos, 
mas que se mostra manipuladora ao levar o 
leitor a determinado juízo de valor. Vejamos: 
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[...] vou deitar ao papel as reminiscências que 
me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi, e 
assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. 
Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de 
novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, 
melhores, e piores, mas aquela nunca se me apagou 
do espírito. É o que vais entender, lendo (ASSIS, 2008, 

p. 17).

No entanto, é como se Bento, junto com o leitor, 
descobrisse a “verdade” progressivamente. 
Portanto, ele coordena a narrativa de modo que, 
para ele, a tese implícita precede à explícita, daí 
uma primeira manipulação, e, mais adiante, ele 
nos revela a “suma das sumas”. Não obstante, 
há outra tese implícita, qual seja: a abertura que 
ele dá ao seu enunciatário para que aquele que 
produz sentido questione a autenticidade dos 
fatos, pois o próprio narrador afirma: “Assim 
preencho as lacunas alheias; assim podes 
também preencher as minhas” (ASSIS, 2008, 
p. 81).

Em tese, na concepção da análise do 
discurso, temos o enunciador, personificado em 
Bento Santiago, que, por sua vez, é narrador-
personagem, não podendo ser confundido com 
o autor Machado de Assis (criador). De acordo 
com Maingueneau (2005), o locutor será 
denominado enunciador, porque é ele quem 
emite a mensagem e domina o enunciado 
(mensagem), este chega ao receptor (leitor), 
denominado também  de enunciatário. Portanto, 
Bento configura-se como enunciador (a voz 
do discurso), cujo objetivo é persuadir seu 
enunciatário (leitores de modo geral) através 
do enunciado (mensagem). 

O enunciador assume a posição de sujeito 
do seu discurso e cria, por meio do enunciado, 
um mundo que, para ele, representa a 
realidade. Somos obrigados a ver os fatos 
do seu ponto de vista e a acompanhar seus 
argumentos, experiências e posicionamento. 
O enunciado constitui, então, um ato, pois 
obrigatoriamente também assumimos a ação, 
seja a de concordância, seja a de discordância 
e por consequência o julgamento.

Seu discurso é dirigido para os leitores; 
valendo-se do “diálogo”, ele constrói certa 
amizade com o enunciatário, aproximando-
os, de modo que a identificação e a adesão 
ao discurso aconteçam mais facilmente. 
Exemplifiquemos nos trechos: “Abane a 
cabeça, leitor”, “meu amigo”, “leitor”, “padre 
que me lês”, “leitora minha devota”, dentre 
outros trechos.

Na realidade, temos a construção de dois 
ethos distintos, um para o narrador-personagem 
e o outro (talvez, mais evidente) para a 
personagem feminina. Além disso, temos dois 
momentos na narrativa. Bento Santiago, ora 
adolescente ora adulto, nos fornece um perfil 
da personagem Capitu, o primeiro marcado 
pela adolescência, quando eram vizinhos, 
o segundo mais consistente no desfecho do 
livro, momento em que ele conclui que ambas 
são, desde o início, a mesma: “tu concordarás 
comigo; se te lembras bem da Capitu menina, 
hás de reconhecer que uma estava dentro da 
outra, como a fruta dentro da casca” (ASSIS, 
2008, p. 159).

Ele primeiro louva a sua amada vizinha, 
conferindo-lhe uma série de atributos que, mais 
tarde, servirão de base a toda a sua manipulação 
e transformação da narrativa. Vejamos a 
composição do ethos da personagem feminina:

Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze 
anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de 
chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 
duas tranças com as pontas atadas uma à outra, à moda 
do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos 
claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca 
fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns 
ofícios rudes, eram curadas com amor, não cheiravam 
a sabões finos nem águas de toucador, mas com água 
do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava 
sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma 
dera alguns pontos (ASSIS, 2008, p. 29).
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Mais adiante:

Capitu, aos quatorze anos, tinha já idéias atrevidas, 
muito menos que outras que lhe vieram depois; mas 
eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, 
sinuosas, surdas, e alcançavam o fim proposto, não 
de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico 
bem. Supondo uma concepção grande executada por 
meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago 
e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se 
pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete 
e fugir; estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por 
onde eu, parecendo ir à fortaleza da Laje em ponte 
movediça, iria realmente até Bordéus, deixando minha 
mãe na praia, à espera. Tal era a feição particular do 
caráter da minha amiga; pelo que, não admira que, 
combatendo os meus projetos de resistência franca, 
fosse antes pelos meios brandos, pela ação de 
empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, 
e examinasse antes as pessoas com quem podíamos 
contar (ASSIS, 2008, p. 36). 

Capitu é inserida, aos olhos do leitor, de uma 
maneira peculiar: manipuladora, “minuciosa e 
atenta”. Em contrapartida, Bento, o personagem-
narrador, mostra-se um menino dependente, 
inseguro, fraco e fortemente influenciado. 
“Capitu era Capitu, isto é, uma criatura mui 
particular, mais mulher do que eu era homem. 
Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica 
também. Há conceitos que se devem incutir na 
alma do leitor, à força de repetição” (ASSIS, 
2008, p. 48-9).

Ademais, percebemos um narrador deveras 
ambíguo. Segundo Orlandi (1983), trata-se de 
um discurso polêmico, pois divide opiniões. 
Há grande poder de investigação, que faz 
o enunciatário avançar na leitura. Mas no 
plano dos argumentos, eles são facilmente 
contestados, uma vez que não há a cena que 
valida a tese de Bento. Ou seja, em nenhum 
momento Capitu foi flagrada em adultério; o 
que ele fornece ao seu enunciatário são pistas, 
contudo ele mesmo afirma ser ciumento e isso 
faz com que coloquemos sua credibilidade em 
xeque. Como confiar num fiador que age de 
modo que as paixões o governam?

Bento conduz a cenografia de Capitu e a 
constrói sobre o olhar de adúltera, à medida que 
manipula as situações ao seu favor, julgando-a 
como dissimulada. Ao mesmo tempo em que 
ele nos mostra indícios ou “provas”, também 
nos fornece contraprovas. Mas como isso ganha 
dimensão de verdade? Somos influenciados 
a aceitar o discurso de Bento? Na realidade, 
temos apenas uma voz que se manifesta que 
é a do enunciador, inscrita em determinado 
tempo, a saber: o presente. Entretanto, ele nos 
narra acontecimentos do passado, narração 
tendenciosa, pois culmina no julgamento de 
outrem. Há, então, uma verdade absoluta, por 
faltar outra versão, isto é, não existe defesa da 
parte acusada.

Provavelmente a finalidade do discurso de 
Bentinho seja a depreciação da imagem de 
Capitu. O enunciador, estrategicamente, a 
fim de macular a personagem, vale-se da 
construção da sua imagem - sendo assim ele 
valida seu ethos, enquanto o ethos de Capitu 
é desvalorizado - criando uma representação 
benéfica de si, ou seja, utiliza-se do ethos para 
ganhar a adesão do seu auditório.

 Para isso é imprescindível que seu ethos 
seja de uma pessoa honesta e confiável, 
assim ele se aproxima do leitor, recurso muito 
utilizado por Machado de Assis, propondo 
quase um diálogo, embora estejamos tratando 
de um romance, cuja modalidade é a escrita, 
caracterizada por estar distante do leitor, no 
sentido da sua produção e da sua reprodução 
(situações distintas: momento da escrita 
versus momento da leitura); mesmo assim, o 
enunciador trava uma relação amistosa com o 
leitor, de modo que devemos acreditar nele, e 
desta forma, crer numa Capitolina adúltera, fria 
e calculista.
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Finalmente podemos afirmar que há no 
discurso de Bento uma preocupação com o seu 
ethos, pois ele se vale frequentemente do uso da 
metalinguagem, além disso, constrói um ethos 
para a personagem Capitu como melhor lhe 
convém. Encontramos, nos primeiros capítulos, 
um enunciador apaixonado, que nutre grande 
admiração pela personagem, entretanto, numa 
leitura mais crítica, percebemos que ele parte 
de um processo de desconstrução, em que 
Capitu é valorizada por suas qualidades, e mais 
tarde, as mesmas características culminam na 
suspeita da suposta traição, pois seu ethos 
permite e conduz para que façamos essa 
leitura.

Analisando o romance, um leitor que 
consegue se distanciar da trama percebe que o 
enunciador não evoca provas concretas para a 
cena. Baseia-se nas suas paixões e limitações, 
despertando, no enunciatário, emoções 
diversas (ciúme, incerteza, admiração, etc). 
Grosso modo, nos primeiros capítulos, o 
enunciador constrói imagem positiva de Capitu, 
muito embora já nesses primeiros fragmentos 
encontramos marcas sutis de uma Capitu que 
ele projeta para o enunciatário no final da obra. 
Entretanto, é um processo de desconstrução, 
onde o ethos da personagem oscila junto com 
a inconstância do enunciador.

 Assim, os primeiros acontecimentos 
são isolados, sem julgamento, é como se 
ele observasse os fatos e os narrasse, de 
uma maneira neutra e inocente (mas já há 
manipulação, pois como vimos todo discurso 
tem primeiro uma intencionalidade); depois, 
quando avançamos na leitura, temos os 
fatos contados sob o prisma do julgamento, 
então, percebemos um discurso marcado de 
intencionalidade. Porém, ambas as partes 
são amarradas com maestria, evocando um 
ethos coerente. Para um leitor cujo grau de 
envolvimento e identificação é considerável, a 
adesão é quase garantida.

Alguns leitores de Dom Casmurro ficam 
divididos, por se tratar de um discurso polêmico 
com alto grau de polissemia e por faltar provas 
quanto à comprovação da traição. Como se dá, 
então, o convencimento? Por meio do ethos.

Crer em determinado ethos está ligado 
obrigatoriamente a um posicionamento e a uma 
defesa de opinião, pois “além da persuasão por 
argumentos, a noção de ethos permite, de fato, 
refletir sobre o processo mais geral da adesão 
de sujeitos a uma certa posição discursiva” 
(AMOSSY, 2008, p.69).

O resultado deste artigo é demonstrar que 
a análise do discurso nos oferece base para 
ler os infindáveis discursos presentes na 
contemporaneidade. Em relação à obra, o 
objetivo não é solucionar a ambiguidade, uma 
vez que esta foi construída com esse propósito. 
Não obstante, temos condições de fazer 
leituras mais atentas e perceber a genialidade 
do autor, (reconhecendo os recursos por ele 
empregados.  

Em certo dia, perguntaram a Machado: 
“Que lhe parece, mesmo? Capitu, culpada? 
Inocente?”. Ele responde: “Talvez culpada. 
Quem sabe se inocente”. (apud Gomes, 1967, 
prefácio xiii). Nas palavras de Bento: “Não é 
claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos 
livros” (ASSIS, 2008, p. 98).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscando apresentar algumas reflexões acerca do ethos, no discurso literário, mais particular-
mente, na obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, propusemo-nos a analisar a constituição 
da personagem Capitu, inserida nesse romance de 1899, amparados nos pressupostos teóricos 
de Maingueneau (2008).

Podemos considerar que os objetivos foram atingidos, a saber: revelamos, baseados nas con-
tribuições da análise do discurso, alguns dos mecanismos empregados, cuja influência se dá na 
nossa compreensão (muitas vezes, de modo obscuro) e, por meio de um romance de tese, evi-
denciamos na enunciação os recursos utilizados pelo enunciador, com o objetivo de convencer.

Em síntese, o ethos foi fundamental em toda a narrativa, construindo, por assim dizer, o grande 
mistério da literatura brasileira que é a obra Dom Casmurro. Temos, portanto, um ethos cuidado-
samente arquitetado e articulado com o objetivo de causar no leitor a dúvida.

Nesse sentido, os leitores podem, a partir das considerações da pesquisa, fazer uma leitura 
mais atenta, não ficando restritos aos discursos literários mas também aos inúmeros discursos 
que se deparam no dia-a-dia. É preciso saber interpretá-los com o devido cuidado, a fim de tra-
duzir as possíveis intenções do quem os produz.
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RESUMO: O presente trabalho surgiu com a intenção de investigar sobre a história da 
educação no Brasil e qual era a importância que o ensino de jovens e adultos ocupa-
va nas gerações passadas, bem como a alfabetização desse público. Além dessas ques-
tões, o trabalho aborda a metodologia sociolinguística de alfabetização e a alfabetização e 
letramento na vida dos sujeitos. O objetivo geral é analisar a contribuição da prática do-
cente na educação de jovens e adultos, assim como para pesquisas de futuros profes-
sores. O trabalho foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas, contendo diversos 
autores, investigadores sobre como ocorre a educação de jovens e adultos no Brasil.

Palavras-chaves: História; Alfabetização; Letramento; EJA.

UM OLHAR SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS
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INTRODUÇÃO

Em 1983, Emília Ferreiro e sua equipe publicaram uma pesquisa realizada no México, 
intitulada “Os adultos não alfabetizados e suas conceitualizações do sistema de escrita”, 
através da qual encontraram semelhanças e diferenças entre adultos e crianças não alfa-

betizados. Uma das semelhanças observadas é que a evolução de hipótese de escrita das crian-
ças pré-silábicas, silábicas, silábicas-alfabéticas e alfabéticas aparecem também nos adultos. 

No Brasil existem vários estudos que mostram e comprovam que essas fases de aprendizagem ocor-
rem nos jovens e adultos. No entanto, é muito raro encontrar adultos que não saibam diferenciar dese-
nhos de letras, ou que se encontrem nas fases mais primitivas da escrita, como a de fazer bolinhas, etc. 

O educador Paulo Freire permitiu recuperar dimensões do processo de alfabetização que não 
haviam sido focalizadas convenientemente, em especial a dimensão política e social. E graças 
à difusão internacional do pensamento de Paulo Freire, em todos os fóruns internacionais é sa-
bido que não é possível prescindir do pensamento latino-americano a respeito de alfabetização. 

Mais que um método de alfabetização, Paulo Freire construiu uma concepção de vida e uma 
concepção de ciência, e dentro dessa concepção mais ampla existe obviamente uma concepção 
de educação. Ele contrapôs de uma maneira muito simples a educação bancária que predomina 
nas escolas – discutida no livro “Pedagogia do Oprimido” – a uma educação emancipadora. 

Sendo assim, o tema abordado neste trabalho é relevante para todos os profissionais en-
volvidos com a educação, especialmente para aqueles que estão cotidianamente no contato 
mais próximo ao adulto, no que se refere à aprendizagem e à alfabetização desses sujeitos.

O objetivo geral do trabalho é analisar o contexto de aprendizagem de jovens e adultos com 
atenção na alfabetização. Algumas dificuldades apresentadas pelos alunos em sala de aula 
podem ser advindas de problemas emocionais, falta de metodologia de ensino adequada, ní-
vel socioeconômico desfavorecido, falta de conhecimento dos conteúdos como base para os 
que devem ser aprendidos posteriormente, entre outras. Ao considerar esses fatores e levá-
-los em conta, fazendo as intervenções necessárias, as dificuldades podem ser superadas. 

No entanto, existem alguns fatores que causam dificuldades de aprendizagem que são do 
próprio indivíduo. Estes podem ser orgânicos, presentes desde o nascimento, ou terem sido 
adquiridos posteriormente, como, por exemplo, no caso de lesões e deficiências sensoriais/
mentais ou disfunções cerebrais. Neste caso, o professor precisa estar preparado para li-
dar com todas essas dificuldades que podem se apresentar no cotidiano na sala de aula.  
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 
O ENSINO DA EJA

De acordo com Gomes (2012), é notável que 
os professores têm chegado nas escolas de 
Educação de Jovens e Adultos sem saber como 
lidar com as questões peculiares desse público. 
As universidades se adequam às exigências da 
sociedade muito lenta e tardiamente, por conta 
da precarização do ensino, mas também, por 
conta do reflexo que a educação de jovens e 
adultos ocupa, de forma secundária, na agenda 
de política educacional. 

Então, os cursos de formação de magistério, 
pedagogia, letras e as licenciaturas, cursos 
de especialização, área de concentração em 
mestrado e doutorado, raramente abordam as 
questões peculiares dessa modalidade. 

A ROTATIVIDADE DOS PROFESSORES 
DA EJA

Para Gomes (2012), o professor deve ter 
uma formação geral, mas fundamentalmente, 
participar de formação continuada de quem 
está em serviço para poder acompanhar as 
mudanças no ensino que são exigidas pela 
sociedade. Um dos problemas enfrentados 
hoje é a rotatividade dos professores, que hora 
lecionam para o público da educação infantil 
e para os adolescentes, ora lecionam para o 
público de jovens e adultos, especialmente, 
quando se trata da complementação de carga 
horária. Desta forma, os investimentos que são 
feitos em formação continuada se perdem, já 
que o professor não acumula experiência e 
não sistematiza a sua prática. 

São vários fatores que contribuem para que 
haja essa rotatividade, dentre eles: o baixo 
salário, a necessidade de mudar de cidade, 
a falta de segurança (muitos professores se 
sentem ameaçados ao lecionar para EJA por 
conta dos diversos públicos que atendem, 
especialmente, por atender pessoas com a 
liberdade assistida pela justiça), difícil acesso 
e outros. Todavia, a formação continuada 
para professores de todas as modalidades de 

ensino, conta na legislação como uma prática 
fundamental para a que a aprendizagem na 
sala de aula ocorra com êxito. 

A formação de profissionais da educação, de 
modo a atender os objetivos dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino e as características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos: I- a associação entre teoria e práticas, até 
mediante a capacitação em serviço (LDB 9.394/96).

Contudo, quando ocorre a rotatividade de 
professores de forma frequente, é impossível 
seguir um processo contínuo de ensino, 
aproveitando os conhecimentos que esse 
profissional já tem.

De certa forma, a dificuldade na formação 
de professores, acontece de maneira geral 
na educação em todos os níveis. Quando 
se estuda os fundamentos educacionais, 
observa-se que o foco sempre está mais no 
desenvolvimento da criança do que no jovem 
e no adulto. Quando é disponibilizada uma 
disciplina que trata particularmente deste 
público, nota-se que o tempo que se tem 
para estudo é muito pouco para estudar, por 
exemplo, o desenvolvimento do adulto, sem 
contar as questões metodológicas que tratam 
sobre como ele aprende. 

Assim, quando existe uma disciplina voltada 
para jovens e adultos, ela geralmente possui 
uma carga horária pequena, dentro da qual 
não há tempo de desenvolver essas questões 
e ver esses estudos que estão presentes todos 
os dias na sala de aula, sem que o professor 
tenha tempo sequer de ter refletido sobre eles. 

O trabalho com pessoas jovens e adultas exige do 
professor, além da formação inicial que deveria ser em 
nível de graduação, a formação continuada, entendida 
como a capacitação em serviço, representada pela 
realização de cursos de suplência e/ou atualização dos 
conteúdos curriculares de ensino. O professor de EJA 
necessita dominar técnicas e metodologias capazes 
de, não somente adentrar o universo dos educandos, 
como também de fazê-los compreender que sua busca 
por concluir os estudos vale a pena. Neste sentido, o 
principal objetivo da Educação de Jovens e Adultos é 
auxiliar cada indivíduo a tornar-se tudo aquilo que tem 
capacidade para ser (GOMES, 2012, p. 69).
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 De maneira geral, nos cursos de pedagogia, 
não se discute a formação de jovens e adultos. 
Poucas são as universidades que tem em 
sua composição curricular a disciplina de 
metodologia de ensino sobre a educação de 
jovens e adultos. Além disso, há uma tendência 
das universidades particulares em tratar as 
questões da EJA sob o ponto de vista do 
ensino à distância, por meio de plataformas. 

No entanto, por meio de pesquisas realizadas 
sobre bibliografias que tratam sobre o assunto, 
como as que foram realizadas por Jaqueline 
Moll (2004) e Álvaro Pinto (2007), relatam 
que no início da implantação da Educação de 
Jovens e Adultos, as universidades tinham um 
espaço considerável na grade curricular para 
tratar sobre essa questão, mas que com o 
passar do tempo esse tema foi substituído pela 
EAD, limitando a possibilidade de discussões 
e olhares sobre a EJA. 

Infelizmente, a trajetória da EJA ainda está 
muito relacionada aos movimentos sociais, 
na educação popular, sendo desenvolvida em 
espaços não escolares. Então, esse tipo de 
discussão precisa vir à tona e de acordo com 
Gomes (2012), haveria mais possibilidades de 
se tratar dessas questões se a formação dos 
próprios professores não fosse tão limitada 
ainda na sua formação pedagógica. 

Existe um recorte, da década de 1920 até 
hoje, em que a educação de jovens e adultos 
– na época, educação apenas para adultos – 
foi tratada de forma ‘caseira’, onde qualquer 
um pode, por exemplo, alfabetizar um adulto. 
Isso, aliás, é outro equívoco que se comete 
muito, quando se considera que a educação 
de jovens e adultos é apenas alfabetização 
(GOMES, 2012). 

Historicamente, começou a se falar na 
educação de jovens e adultos pensando 
numa população não alfabetizada. Logo, o 
que se requer para um professor dessa área 
era, apenas, que o adulto fosse alfabetizado e 
nunca se pensou numa formação para que o 

professor trabalhasse de fato com a educação 
de adultos. De acordo com Gentil (2011), essa 
situação vem acontecendo há muito tempo, até 
hoje, fazendo com que a disciplina que trata 
sobre a temática não seja ‘nobre’. 

No Brasil, muitas pessoas precisam da 
educação de jovens e adultos, visto que nos 
dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisa (INEP) 2015 constatou-se que 65 
milhões de pessoas, com quinze anos ou 
mais, não concluíram o ensino fundamental e 
22 milhões de pessoas, com dezoito anos ou 
mais, não concluíram o ensino médio. Ou seja, 
a educação de jovens e adultos não se limita 
apenas a ensinar o indivíduo a ler e a escrever, 
mas também é necessário colocar o sujeito no 
mercado com uma visão crítica, em que ele 
tenha possibilidades de emitir opinião acerca 
da realidade em que vive, podendo transformá-
la. 

Gentil (2011) aponta que as falhas 
encontradas no curso de pedagogia se dão 
pela própria organização da grade curricular, 
já que possui uma formação identitária muito 
complexa desde a sua criação. Isso acontece 
por vários motivos, dentre eles, é que não existe 
uma carga mínima de formação específica da 
disciplina de EJA, regulamentada. Por este 
motivo, a carga horária acaba privilegiando 
outras áreas, especialmente para a atuação em 
ensino fundamental e educação infantil, como 
preconiza a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
a formação específica para EJA acaba ficando 
de lado, por não fazer parte com tanta ênfase 
das políticas públicas. 

Gentil (2011), ainda ressalta que houve 
avanços na área educacional, mas não no que 
diz respeito à formação de professores como 
um todo. O autor também ressalta que isso 
não pode acontecer, visto que temos números 
alarmantes de analfabetos, de pessoas que 
não tiveram oportunidade de estudo. 
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Por esse motivo, as universidades devem 
formar professores para atenderem, também, 
às especificidades desse grupo de pessoas. 
Para isso, Gentil (2011) sugere a ampliação da 
carga horária, mas afirma que, para que isso 
ocorra, o curso precisa ser revisto na própria 
regulamentação, já que a EJA é uma modalidade 
de ensino que permeia a própria educação e, no 
caso da formação dos professores, o assunto é 
discutido e as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) apontam a obrigatoriedade do estágio 
dos alunos nessa modalidade de ensino, visto 
que é necessário melhorar a formação nessa 
área.

Gomes (2012) faz apontamentos 
extremamente relevantes ao público de alunos 
da EJA quando diz que ela é complexa por 
várias razões, e dentre essas razões está o 
próprio público que se atende, já que ele inclui o 
adulto, o jovem que foi excluído da modalidade 
regular, o aluno de inclusão, entre outros. 

Os âmbitos que percorrem a pesquisa 
discutem que a EJA precisa de uma cara nova. 
Sendo assim, existem pessoas que defendem 
um ensino profissionalizante específico, assim 
como outros que dizem que é necessária uma 
abordagem metodológica diferenciada no 
trabalho com o adulto, já que não se tem o 
material didático, sendo ele produzido com os 
alunos pelos professores. 

Gomes (2012) destaca que a maior 
dificuldade encontrada hoje pelo professor 
atuante na EJA é a falta de materiais teóricos 
e práticos. Sabe-se que a elaboração de um 
material para formar pessoas pode ser uma 
atividade muito complexa, especialmente pelo 
tempo, que é muito curto. 

De acordo com Gentil (2011), não seria 
preciso necessariamente um curso de 
formação para o professor de EJA, mas sim 
uma contemplação de fato no curso regular 
de pedagogia sobre as questões pertinentes a 
esse tema, assim como serem desenvolvidas 
discussões e análises, pois, do contrário, ele 

vai sempre se resumir à alfabetização e à 
reprodução do material destinado à criança e 
ao adolescente para o adulto. 

Uma vez que se tomam as ideias de 
Paulo Freire como referência, se caminha na 
contramão ao se dar um material didático 
para o aluno, uma vez que esse material 
deveria ser produzido juntamente com ele, a 
partir da caracterização do próprio sujeito da 
aprendizagem, contendo a sua história, sua 
característica e as suas necessidades. 

É importante lembrar que Paulo Freire 
propunha um círculo de cultura, que é um 
momento em que as pessoas se conversam, 
se expõem e definem o que vão fazer e como 
vão fazer. Por isso, ao se pensar em um curso 
formatado, com começo, meio e fim, e todas 
as atividades prontas, geralmente, não existe 
tempo destinado ao diálogo.   

Para Gomes (2012), deveria haver uma revisão 
sobre os cursos que formam professores, 
uma vez que, além da Educação de Jovens 
e Adultos, percebe-se que também não se 
formam professores de maneira conveniente 
para a educação infantil e nem para o ensino 
fundamental. 

O autor ainda aponta que a formação de 
professores por meio da modalidade de ensino 
à distância (EAD) é complicada, uma vez que 
depende da habilidade do aluno para mexer 
com a máquina, além do fato de que esta 
jamais poderá substituir um professor. Sendo 
assim, a modalidade EAD dificulta o processo 
de troca, já que o embate e o diálogo se tornam 
restritos. 
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O MÉTODO SOCIOLINGUÍSTICO DE 
ALFABETIZAÇÃO

 O método sociolinguístico de alfabetização 
foi criado a partir da realidade de sala de aula. 
O trabalho neste campo permeia, como fonte 
de instrumento, o diálogo e a interação entre 
professores e alunos. Para que esse método 
tenha êxito, é importante que os sujeitos falem 
em sala de aula, exprimindo as suas ideias, e 
que se sintam respeitados, uma vez que eles 
irão aprender socialmente a conversar sobre 
temas voltados à sua realidade, por isso é 
sócio.

 Também é linguístico porque a proposta 
trabalha com sequência didática de atividades, 
dos níveis pré-silábico, silábico e alfabético. 
Desse modo, todos os alunos, em diferentes 
níveis de aprendizagem, têm a oportunidade 
de aprender em seu ritmo (GOMES, 2012). Por 
todos esses aspectos mencionados, o método 
sociolinguístico pode ser um forte aliado no 
ensino de jovens e adultos.

 O método sociolinguístico é dividido em quatro 
etapas, sendo: codificação, decodificação, 
análise e síntese e fixação da leitura e escrita. 
Foi Paulo Freire quem dividiu a alfabetização 
em etapas a partir deste método. Ele não 
nasceu do acaso, e permeia os caminhos da 
ação-reflexão-ação e da psicolinguística de 
Emília Ferreiro. 

De acordo com Camacho (1984), para 
ensinar a ler e escrever por meio deste método, 
é preciso ensinar as letras, ensinar o alfabeto, 
como se junta as letras para compor sílabas, 
como se une as sílabas de forma organizada 
para se compor palavras, frases, parágrafos 
e assim por diante. Para isso, é importante 
que o professor não se feche em apenas uma 
estruturação de ensino, mas que ele consiga 
ser flexível de acordo com a necessidade dos 
educandos. 

Para alguns alunos, o método Paulo Freire 
pode passar muito rápido, deixando algumas 
questões de aprendizagem. Neste caso, o 
professor pode se atentar ao método da 
psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro 
para ajudar o aluno a escrever. Ao diagnosticar, 
por meio da sondagem inicial, que existe um 
aluno com a hipótese de escrita pré-silábica, 
que é a mistura de várias letras, desenhos e 
números, que não correspondem a um som 
para cada sílaba, o professor deve ensinar a 
correspondência do som de cada letra. 

A partir dessa mistura entre teoria e prática, 
criou-se o método sociolinguístico, porque 
aos passos criados no método elaborado 
por Paulo Freire, acrescentou-se atividades 
dos níveis (pré-silábico, silábico e alfabético), 
estes, elaborados em suas etapas por Emília 
Ferreiro. Nesta junção dos dois métodos, 
foram analisadas as formas com que se pode 
trabalhar para garantir o sucesso do aluno em 
todas as etapas de aprendizagem. 

A codificação foi criada por Paulo Freire de 
forma muito produtiva, porque é o momento em 
que o professor, a partir do horizonte do aluno, 
levantará o tema que se definiu e irá questionar 
a turma para saber o que os alunos conhecem 
sobre o assunto. Então, codificar significa 
questionar o aluno, ouvi-lo, nem que essa 
situação leve o período inteiro do dia de aula. 
Ouvir o aluno e demonstrar respeito por ele é o 
primeiro passo para que a aprendizagem ocorra 
com sucesso. Na codificação, o professor irá 
questionar apenas para conduzir o diálogo. 

Na descodificação, que é o próximo passo, 
é o momento em que ocorre uma releitura de 
mundo. Se no primeiro momento o professor 
ouviu o conhecimento dos alunos sobre o 
tema, no segundo momento ele levará para a 
sala de aula um texto que tenha a ver com o 
conteúdo que está sendo trabalhado em sala. 
O texto, como principal enfoque, tem o objetivo 
de trazer informações científicas, da sala 
de aula e de mundo. Na sequência, após a 
leitura do texto, o professor questiona os seus 
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educandos de uma maneira que os levem a 
refletir e a pensar criticamente sobre o modo 
que está sendo trabalhado. 

Ao trabalhar com o tema relativo a alguma 
doença, por exemplo, o professor pode mostrar 
os causadores, consequências e prevenção, 
levando o educando a perceber que, ao 
passo que é sujeito, ele pode transformar essa 
realidade. Dessa maneira, a descodificação 
visa levar o aluno a pensar criticamente sobre o 
mundo e à transformação de uma consciência 
ingênua a uma consciência crítica, de modo 
que não basta apenas alfabetizar, é preciso 
alfabetizar conscientizando. 

No terceiro momento, vem a análise síntese. 
Antes da análise síntese, é imprescindível que 
o professor trabalhe a leitura do alfabeto. O 
alfabeto foi criado a milhares de anos, desde 
que a escrita foi inventada e é evidente que 
ele passou por várias evoluções. Portanto, o 
alfabeto precisa ser trabalhado e ensinado 
em sala de aula, de modo que ele precisa ser 
escrito todos os dias pelo professor, para que 
o educando possa observar o desenho das 
letras, a grafia de cada uma delas quando está 
sendo desenhada. Isso é muito significativo e 
representativo, porque a maior parte da vida 
essas pessoas tiveram restrições em aprender 
a grafar, seja por vergonha de fazer errado ou 
mesmo por falta de oportunidade de tentar. 

Bernardo (1985) explica que ao escrever o 
alfabeto na lousa, os alunos devem ler de várias 
maneiras, já que este precisa ser memorizado. 
Então, pode-se ler de trás para frente, de frente 
para trás, pulando uma letra, pulando duas 
letras, de modo que leve o aluno a fixar o 
alfabeto que é o primeiro passo para aquisição 
da leitura e da escrita. 

De acordo com Cagliari (1981), o alfabeto não 
foi inventado para ser recitado e cantado, já que 
na alfabetização ele precisa ser decifrado. A 
linguística, a ciência que estuda os fenômenos 
da linguagem humana, ensina isso. A leitura 
do alfabeto pode ser feita coletivamente. No 

segundo momento, o professor pode pedir 
aos alunos que estejam mais avançados que 
leiam, sempre enfatizando que os que estão 
inseguros em relação à leitura e decifração 
alfabeto prestem muita atenção. Todos os 
educandos precisam ler o alfabeto todos os 
dias, individualmente, começando pelos que 
sabem mais, depois, aqueles que têm um nível 
médio de conhecimento, até chegar nos que 
têm mais dificuldade. 

O alfabeto precisa ser ensinado sempre a 
partir das letras maiúsculas. Porém, à medida 
em que os alunos vão aprendendo – e essa 
quantidade significa 70% da turma ter o 
domínio da letra de imprensa –, o professor 
deve, imediatamente, começar a ensinar a 
letra minúscula, associando a letra maiúscula 
de imprensa com a letra minúscula. Este 
trabalho é extremamente necessário, não para 
que o educando aprenda a escrever a letra 
minúscula, que é extremamente complexa, mas 
para que ele possa ler qualquer tipo de texto 
que encontre, em qualquer situação social de 
leitura e escrita. 

Como a maioria dos textos com os quais nos 
deparamos é escrito com letras minúsculas 
de imprensa, se o professor ensina apenas as 
letras maiúsculas, os sujeitos ficam limitados 
apenas a compreender manchetes e títulos. 
Dessa forma, é extremamente necessário que 
se ensine a letra minúscula de imprensa.

Franchi (2012) afirma que a leitura do 
alfabeto precisa ser diária e que não basta 
ele ficar colado na parede, é preciso que o 
professor escreva para que os educandos 
possam ir aprendendo o traçado. Os que têm 
mais dificuldades podem sentar em duplas 
para que, juntamente com o colega, consigam 
fazer o traçado e, de maneira alguma, essas 
pessoas devem ser expostas a uma situação 
vexatória. 
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Soares (2011) explica que as crianças têm 
um ritmo de aprendizagem e que gostam de ir 
à lousa, mas que com o aluno adulto a situação 
é diferente, já que eles são mais enrijecidos 
e comumente sentem-se envergonhados.  A 
atividade de leitura do alfabeto é uma atividade, 
por excelência, de leitura. Há um mito sobre 
a alfabetização que diz que os sujeitos 
podem aprender a ler e escrever apenas 
de ver o professor escrevendo na lousa, ou, 
simplesmente, de entrar em contato com a 
leitura realizada por outra pessoa.

 O autor afirma que isso é mito e que, para 
que os educandos aprendam, é necessário 
que sejam feitas atividades de leitura, já que a 
cópia não tem significado para a aprendizagem 
de leitura – ela é apenas treino para ortografia 
e caligrafia.  

Tendo feito a atividade de leitura do alfabeto, 
o professor pode seguir adiante com a palavra 
geradora, que está dentro da proposta de 
alfabetização pelo método sociolinguístico. Da 
palavra geradora existe o processo de análise. 
Primeiro o professor apresenta a palavra, que 
é lida por ele de forma normal, por exemplo, a 
palavra “escola”. 

O processo de análise é feito por 
questionamento da turma, como quantas vezes 
é necessário abrir a boca para falar a palavra, 
de modo que vão soletrando cada sílaba e, ao 
som delas, o professor grafa na lousa. Ainda 
fazendo um processo de análise, o professor 
pode explicitar as famílias que compõem cada 
sílaba que foi falada da palavra geradora inicial.

Esse tipo de procedimento é extremamente 
esclarecedor, pois, ao participar do processo 
de análise, mesmo quem ainda é analfabeto em 
sua totalidade, pode começar a compreender 
o funcionamento do sistema, entendendo que 
juntando-se as sílabas é possível compor 
palavras. 

De acordo com soares (2011), Paulo Freire 
dizia que este é um momento extremamente 
criador, em que o aprendiz se torna sujeito de 

sua aprendizagem. Logo, ele passa a construir 
as palavras. O processo de análise se constitui 
em apresentar a palavra na íntegra, segmentá-
la com a ajuda dos educandos e apresentar 
as famílias silábicas que a compõem, exemplo:  
“escola”, es - co - la; as - es - is - os - us; ca - 
que - qui - co - cu; la - le - li - lo - lu.

Ao apresentar as famílias silábicas da palavra 
geradora, é importante que isso seja feito de 
modo que não se deixe uma sílaba ou outra 
para depois, apenas porque é um pouco mais 
complexa. Ao aluno, tudo deve parecer fácil e 
simples na perspectiva do professor diante da 
atividade que está sendo desenvolvida, já que 
ele está exercendo a devida função a fim de 
esclarecer, ensinar e informar. Por exemplo, 
em um processo tradicional de alfabetização, 
da época das cartilhas, as sílabas que e qui 
ficariam para outro momento no próximo 
semestre, pois eram tidas como difíceis. Além 
disso, a leitura das famílias silábicas também 
deve ser realizada pelos alunos, de modo que 
a sequência não precisa seguir uma ordem, já 
que os educandos devem decifrá-las (SOARES, 
2011).

Segundo o professor e linguista Luiz Carlos 
Cagliari (1981), a chave para a alfabetização é a 
decifração e o objetivo do professor, ao quebrar 
sequências alfabéticas, é de proporcionar aos 
educandos a capacidade de ler qualquer texto, 
uma vez que farão no primeiro momento a 
leitura coletiva e no segundo momento a leitura 
individual das sílabas.

Chamar os alunos para fazerem tentativas 
de leitura de outras palavras após a leitura 
das sílabas é uma excelente escolha, já 
que eles já estarão seguros em relação à 
correspondência entre os grafemas e fonemas 
que foram ensinados. Além disso, decorar 
palavras inteiras é totalmente improdutivo para 
a criança, porque ela vai decorar algumas 
palavras apenas dentro de um texto que lhe 
fora apresentado. 
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Ao decorar uma poesia ou poema, o sujeito 
só conseguirá ler algumas palavras que foram 
memorizadas dentro de um texto, mas, na 
medida em que ele tem o domínio do código, 
a decifração, ele terá a autonomia de ler e 
escrever nas mais diversas situações durante 
a vida (FRANCHI, 2012). 

Segundo Soares (2011), há professores 
que acreditam que as sílabas não podem 
ser ensinadas e que elas não podem ser 
desmembradas, e também que há um processo 
chamado comutação, em que o professor 
escreve uma letra na lousa e posteriormente 
a vogal, a qual irá se alternando, e a cada 
alteração, o professor pergunta o som da sílaba 
que se formou. 

O aluno só mostrará que domina esse 
conhecimento a partir do momento em que 
for questionado e souber falar que uma sílaba 
tem o fonema de ‘le’ porque tem a letra “l” e 
posteriormente a letra “e”. 

De acordo com Soares (2011), na sala 
de aula se trabalha com atividades para 
os níveis pré-silábico, silábico e alfabético. 
Uma das diferenças gritantes da proposta 
de alfabetização de todos os materiais que 
circulam no mercado, é a proposta para os 
três níveis. Ao conhecer o que o aluno pensa, 
e saber encontrar caminhos por meio das 
dificuldades para ajudá-lo, nada mais justo do 
que usar uma teoria da aprendizagem como 
subsídio para a resolução de um problema em 
sala de aula. 

Franchi (2012) afirma que um equívoco 
que ocorre no âmbito da educação no Brasil, 
que foi um fator responsável pelo fracasso 
da educação que temos e pelos índices 
vergonhosos de analfabetos jovens e adultos, 
foi que este método de ensino não poderia ter 
sido colocado em prática. 

Algumas pessoas compreendem que ser 
construtivista é deixar o aluno perdido em sala 
de aula atrás de informações, em que eles 
questionam ao professor sobre a escrita de 
uma palavra e em vez do professor fazer uma 
ficha de descoberta para esclarecer o aluno, 
ele devolve, perguntando como o aluno acha 
que é escrito. No entanto, Romualdo (1981) 
defende que ninguém acha nada em termo de 
ciência, em termo de leitura e escrita, já que a 
leitura se decifra, se aprende e não se esquece. 

De acordo com Franchi (2012), os alunos 
que estão mais debilitados e com mais 
dificuldades, receberão atividades de nível 
pré-silábico. Os que já conhecem as letras 
do alfabeto, mas quando vão escrever ‘gato’ 
por exemplo, usam apenas duas letras, ‘a’ e 
‘o’, ou ‘g’ e ‘o’, irão receber atividades que 
trabalhe a formação de sílabas, em que terá 
que conhecer a função e em que se emprega 
cada sílaba. Para os que já atingiram o nível 
alfabético, receberão atividades de palavras 
cruzadas, de caça-palavras, ditados, leitura e 
interpretação de novos textos e a produção de 
textos espontâneos. 

Cagliari (1981), faz uma crítica a antigas 
cartilhas tradicionais, em que se ensinava a 
sílaba de forma mecânica, sem que houvesse 
alguma contextualização. Ele ressalta que 
qualquer proposta de alfabetização precisa ser 
analisada, do ponto de vista do desenvolvimento 
da fala dos alunos, da leitura dos textos que 
circulam socialmente e da oportunidade que 
ela dá ao aluno de escrever de fato, de próprio 
punho, com conhecimento e domínio de causa. 
Assim, é possível analisar qualquer método 
como sendo efetivo ou não. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da história da educação no Brasil, pode-se ter a dimensão que o ensino de jovens e 
adultos sempre foi deixado de lado. Atualmente, temos professores despreparados para atender 
esse público, uma vez que as universidades não tratam os temas voltados a essa modalidade 
com a mesma importância que se dá para o ensino de educação infantil e o ensino fundamental. 

Não se pode chegar numa sala de aula de jovens e adultos e utilizar os mesmos métodos que 
se utiliza para alfabetizar crianças e adolescentes, visto que a necessidade desse público é outra 
e o professor não pode infantilizar esse tipo de ensino. 

É fundamental colocar o adulto no lugar dele e dar condições para que esse público que não 
teve oportunidade de aprender a ler e escrever na idade certa, tenha os seus direitos preservados 
e consiga aprender com sucesso, de maneira política, com reflexão de mundo e, especialmente, 
tendo as suas peculiaridades respeitadas, como a idade e a história que cada um carrega. 

Nesse contexto, o método sociolinguístico de alfabetização pode se tornar um grande aliado 
no ensino de jovens e adultos, uma vez que leva em consideração a realidade do aluno, o que 
ajuda a tornar o processo mais significativo e, assim, efetivo.
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RESUMO: Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de indicar a literatura de cor-
del como ferramenta na leitura, contribuindo para o processo de aprendizagem 
de cidadãos diversos. Por conter rimas, poesias, certa musicalidade nas palavras e 
possuir temas diversificados, sua leitura apresenta possibilidade de fácil absorção, memo-
rização, curiosidade na formação das palavras, levando os leitores da fase inicial ao uni-
verso lúdico, despertando um interesse particular no processo de aquisição da leitura.

Palavras-chaves: Cultura;  Educação;  Leitura; Literatura de cordel;  Pedagogia.

O CORDEL COMO FERRAMENTA NA 
LEITURA
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INTRODUÇÃO

Por acreditar nesse poder mágico da rima e em sua contribuição no proces-
so de leitura; e ao perceber os professores utilizarem constantemente a po-
esia como ferramenta na leitura, acredito na literatura de cordel como forte 

contribuição na aprendizagem de todos os sujeitos, pelo humor promovido nas histórias de-
clamadas, pela facilidade extrema de absorção, a qual leva a uma grande fruição, o des-
pertar para a curiosidade em prol da sonoridade das palavras, movendo para a sua escuta. 

Em estudos, promovidos na literatura de cordel, seja em palestras, fóruns, conferências com a 
presença de pessoas célebres como: jornalistas, doutores e conhecedores da arte folhetinesca, 
os debates mantém em ascensão, ou seja, sempre viva a importância do cordel e como a cultura 
brasileira usufrui desse tipo de narrativa. Grandes nomes da poesia como Cora Coralina, Catulo da 
Paixão Cearense, Carlos Drummond de Andrade e outros valorizavam o cordel e fizeram uso dele. 

O poder dos versos, da rima, da musicalidade das palavras na poesia, resgata o su-
jeito para o seu contexto histórico, principalmente os imigrantes que estão fora do seu ha-
bitat natural. Catulo da Paixão Cearense como bom estudioso e apreciador do cordel 
soube como abordar as emoções e fazer da sua obra um marco da poesia popular, conhe-
cida por sujeitos diversos.Assim, este artigo tem como objetivo apontar o cordel como pos-
sibilidade de contribuição no processo de aprendizagem em leitura de todos os sujeitos. 

O objeto deste estudo é a linguagem de cordel e sua possível contribuição no proces-
so pedagógico. Com pesquisa na arte dos poetas cordelistas: Leandro Gomes de Bar-
ros, Patativa do Assaré, José Costa Leite e munido de um dicionário de rimas, acredi-
to que esta arte possa contribuir muito no processo de aprendizagem da leitura, por 
apresentar um universo mágico de histórias, personagens, e, desse modo, torna prazero-
sas as leituras que propiciam o lúdico, ao transportarem os sujeitos para outros universos.

 
Essa postura crítica compõe o universo do cordel, uma vez que, de acordo com Barreto (2008):
O cordelista busca transmitir seu descontentamento frente à desordem planetária, isso por-

que uma das principais funções da Literatura de Cordel é fazer a denúncia, como se fos-
se um repórter, um jornalista. Ademais ele está sempre a transmitir seus sonhos, mostran-
do seu lirismo colorido de esperança, sem deixar de fazer uma belíssima apologia às 
raízes nordestinas. Dentro de uma concepção pedagógica intertextualizada o Cordel pode 
servir como instrumento de apoio para desenvolver no aluno o gosto pela leitura, dada 
a sua ludicidade, poder de síntese, abrangência temática e fácil acesso (BARRETO, 2008).
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A LITERATURA DE CORDEL - UM 
BREVE HISTÓRICO

A literatura de cordel é pura poesia, poesia 
das mais singelas, presente nos sujeitos 
mesmo que eles não percebam. Dificilmente 
alguém pode ter fugido de “Atirei o pau no gato” 
ou de “O cravo brigou com a rosa”, onde está 
presente a musicalidade e a rima. O cordel pode 
ser escrito, cantado e declamado. Inicialmente 
sua escrita era impressa em folhetos rústicos 
e expostos para venda pendurados em cordas 
ou cordões, muitas vezes chegando a ser 
expostos em bancadas. 

De acordo com Haurélio. (2010:16)

A Literatura de Cordel é a poesia popular, herdeira do 
romanceiro tradicional, e, em linhas gerais, da literatura 
oral (em especial dos contos populares), desenvolvida 
no Nordeste e espalhada por todo Brasil pelas muitas 
diásporas sertanejas (HAURÉLIO, 2010. p. 16).

Essa literatura enfrentou forte resistência, 
e esteve com os dias contados, a ponto de 
pesquisadores preferem sua extinção, devido à 
ausência de poetas; no entanto ela se mantém 
viva, graças ao surgimento de novos poetas 
cordelistas e grupos formados para a sua 
difusão.

No caso de São Paulo, há o movimento 
“Caravana do cordel” que leva para escolas e 
entidades, palestras que mostram a importância 
do cordel como linguagem e na leitura com a 
possibilidade de interagir com as artes. Sejam 
por meio de lançamentos de novas estórias, 
palestras educativas, saraus poéticos, festivais, 
festas populares e outras manifestações onde 
se faça presente a arte de fazer versos, os 
caravaneiros estão de plantão. 

Todos os temas podem ser trabalhados 
com o cordel: psicopedagogia, história, meio 
ambiente, medicina, biografia, o amor, a 
comédia, tragédia, drama, os contos de fadas, 
romances.

ESTRUTURA

Muitos títulos compõem a literatura de cordel. 
Todos os acontecimentos, biografias, contação 
de estórias, contos de fadas, a vida de 
heróis, princesas, fábulas, temas transversais, 
abordagem da educação, sexualidade, 
juventude, política, cidadania, entre outros, 
podem ser encontrados na Literatura de Cordel. 
Por meio da rima, o cordel resgata a riqueza da 
língua falada, instiga a curiosidade provocada 
pela combinação das palavras.

Os cordéis são escritos em forma rimada. 
As estrofes mais comuns são as de seis, sete 
ou dez versos, respectivamente denominadas 
sextilhas, septilhas e décimas. A sextilha é 
a mais conhecida e fácil de ser produzida, 
justamente por ser uma estrofe com seis 
versos com sete sílabas, em que a segunda 
rima com a quarta e com a sexta. As sílabas 
compreendem a métrica e a rima a formação 
dos versos.

A décima também é usada nas cantorias, nas 
quais os cantadores fazem alusão a qualquer 
tema ou evento e usam o ritmo de baião.  A 
septilha é considerada rara; nela ha sete 
linhas: a segunda rima com a quarta; a sétima 
e a quinta rimam com a sexta linha. A décima 
é uma estrofe com dez versos, entre as quais 
a segunda rima com o quarto, sexto, oitavo e 
décimo.

Dentre todas as modalidades, a sextilha é o 
tipo de verso mais comum no cordel, conforme 
explica  ngelo, (1996:42) “a literatura de cordel 
que é desenvolvida mais comumente em 
sextilhas, na forma ABCBDB ou em décimas 
(ABBAACCDDC)”.

Abaixo, exemplifico com versos próprios:

A - Entrar na graduação
B - Todos entram sorrindo
A - Achando ser tudo fácil
B - Depois é que vai surgindo
A - Sobrecarga, aborrecimento
B - O orientador sentindo
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A - Ou não me faço entendida
B - Ou você não leva a sério
B - Seu curso não é mistério
A - Estude, encontre uma saída
A - Onde a contrapartida
C - Esteja centrada na pedagogia
C - Pós é pós e não fantasia
D - Agora é que vai começar
D - Muitas águas vão rolar
C- A recompensa é alegria

Quando os versos possuem sete linhas, temos 
a septilha ou setilha, que segundo Luciano, 
(2011) traz as rimas na forma ABCBDDB.

A – De todo vício do mundo
B – Bebida, fumo e maconha
C – Milhar e jogo do bicho
B – Preferido de quem sonha
D – O pior é o baralho
D – Faz perder ouro e trabalho
B – E até a própria vergonha (VIANA, s.d.: 1).

O cordel está presente nas áreas do 
conhecimento, ou seja, nas linguagens artísticas: 
música, teatro, dança e artes visuais. Alguns 
poemas dos livretos de cordel são ilustrados 
com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura 
usado nas capas, como em alguns modelos a 
seguir:. 

Atualmente sua forma de escrita e impressão, 
bem como suas ilustrações acompanha a 
tecnologia, podendo ser impresso em papéis 
modernos e ilustrações coloridas. Por serem 
pendurados em espécie de cordões, passou a 
ser chamado cordel. 

Pendurados em uma corda
Por isso se chama cordel
Contar causos, contar vidas
Também é o seu papel
Nas áreas do conhecimento
Presenteia-nos como troféu

Na maior cidade do país, São Paulo, já há 
na biblioteca das escolas vários livros com 
possibilidade de leitura, seja com as estórias em 
cordel, seja com conceitos teóricos. As estórias 
mais populares são sempre as mais procuradas 
e com formato de capa mais moderna.

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA 
LEITURA

A palavra rimada tem musicalidade marcante 
é fácil de ser absorvida. Disciplinas distintas 
fazem uso dela, seja na construção de um 
RAP, a invasão do funk, com suas repetições, 
as paródias de músicas populares nas quais 
os sujeitos mudam a letra enquanto usufruem 
da melodia, são abordagens contextualizadas 
na literatura de cordel. A propaganda também 
já se utiliza dessa cultura com o objetivo de 
penetrar na mente dos sujeitos e enfatiza o 
poder do consumo.

É um grande desafio encontrar leituras 
que possam ser significativas e motivadoras, 
capazes de desenvolver interesses em sujeitos 
munidos de diversas culturas em pleno Século 
XXI. Diante da tecnologia com a qual o tempo é 
muito rápido, a internet apresenta possibilidades 
fáceis em todas as especificidades, motivo 
por que os sujeitos abandonaram o livro, por 
considerá-lo mecanismo ultrapassado, fora da 
realidade, pois muitos buscam a facilidade do 
resumo, e deixam para trás possíveis viagens 
ou navegações nas páginas não lidas. 

O essencial é que se busquem formas de 
leituras que provocam fascínio, algo que saia da 
mesmice ou da mera obrigatoriedade escolar, 
cujo objetivo é simplesmente aprender a ler, 
e muitas vezes, extrapola as particularidades 
do aprendente que o faz sem a devida 
compreensão. 

Já a literatura de cordel pode ser considerada 
ferramenta inovadora, cativante, capaz de 
impulsionar o aprendente a embarcar na leitura, 
principalmente se tiver algo que dialogue com 
a sua vida, com seu mundo, seu habitat.

Segundo Freire (1988) proporcionar leituras 
que sejam significativas, que se relacionem 
com o mundo a sua volta, contribui muito com 
a aprendizagem:
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 [...] Fui alfabetizado no chão do quintal de minha 
casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu 
mundo e não do mundo maior dos meus pais. “O chão 
foi meu quadro-negro; gravetos, o meu giz” (FREIRE, 
1988:11).

Nada mais oportuno, então, que iniciar o 
conteúdo da literatura de cordel por meio da 
contextualização com a vida prática. Com essa 
dinâmica podem-se resgatar canções da fase 
inicial da vida escolar, pelas rimas ou com os 
exemplos de temas cantados para: lavar as 
mãos, hora do lanche, saudações, palavras 
mágicas, músicas da hora da saída, cantigas 
de roda ou mesmo para lembrar uma parlenda. 

O cordelista Arievaldo Viana, criador do 
Projeto “Acorda Cordel na Sala de Aula”, 
utiliza a Literatura de Cordel como ferramenta 
pedagógica paradidática, na educação de 
jovens e adultos. Em seu livro “A Ambição 
de Macbeth e a maldade feminina” relata 
que a leitura em cordel teve contribuição na 
sua aprendizagem. “Foi alfabetizado por sua 
avó Alzira de Sousa Lima em 1974, com o 
valioso auxílio da literatura de cordel” (VIANA, 
2008:36). 

 COMO SE DÁ A LEITURA EM CORDEL

1 - Inicialmente o ensinante precisa introduzir 
o conteúdo enfatizando a sua importância, a sua 
presença na poesia, na música e a contribuição 
da literatura de cordel nas demais áreas do 
conhecimento. Depois prossegue com leitura 
de alguma narrativa em cordel, leitura essa que 
possa despertar o gosto e a curiosidade no 
aprendente. 

É preciso, logicamente, que o ensinante 
esteja apropriado dos conhecimentos prévios 
do aprendente e que o próprio ensinante tenha 
feito uma pesquisa sobre a literatura mostrando 
seu conhecimento. Assim, mostra-se capaz de 
ministrar um momento prazeroso, no qual o 
aprendente seja instigado à leitura. A escolha de 
bons temas, que o toquem de alguma maneira, 
por meio do riso, ou algo que o transporte para 
o universo das personagens, pode acelerar a 
apresentar uma possibilidade na sua aceitação.  

2 – Apresentar os folhetos ou livretos, mostrar 
que ali há várias histórias, as quais cada sujeito 
pode pegar de acordo com a ilustração da 
capa, detalhe das personagens ou o tema de 
sua preferência. 

3 – Pode-se fazer uma leitura sincronizada ou 
jogral. Nessa leitura existe uma concentração 
total, todos ficam atentos para não perder a sua 
vez, porém, quanto aos desatentos é comum que 
haja manifestação de repúdio pela desatenção. 
Assim, estabelece-se um jogo, o que torna a 
leitura num espaço significante. 

4- Promover contação de história é uma 
excelente, maneira de incentivar a leitura em 
cordel. Abusar de temas diversos e, depois, 
promover as leituras. Boa indicação são as 
histórias de Pedro Malazartes, como registrada 
em foto abaixo, durante a contação de “Cavalo 
que Defecava Dinheiro” de Leandro Gomes de 
Barros  (BARRETO, 2008).

5 - As rodas de conversa podem se transformar 
em roda de leitura. O essencial é que todos 
se sentem no chão, a sala tenha folhetos de 
diferentes temas e cada sujeito promova leitura 
individual. O Sujeito pode fazer leitura a seu 
modo, como se lesse outra obra. O que não 
se deve perder é a musicalidade, das palavras. 
Ou seja, rimar no momento certo, respeitar as 
modalidades, sextilhas, septilhas, décimas e 
outras. É indicado que a leitura seja feita em voz 
alta; dessa forma, contribuirá para a boa dicção.

6 – Promover um sarau, no qual os aprendentes 
assumam o papel de protagonistas pode ser 
significativo. 

7- O ensinante pode elencar uma série de 
palavras e possibilitar que os aprendentes 
respondam. Seguindo o exemplo do RIMÁRIO

AR: Amar, acalmar, ganhar, gostar.
ER: Querer, fazer, comer
IR: Sorrir, divertir, decidir
OR: Amor, horror, louvor
Pato - Rato - Sapo 
Coração - Feijão - Macarrão 
Pente - Dente - Mente 
Jardim, festim, pudim, etc.
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UM CONVITE À LITERATURA DE 
CORDEL: SÃO PAULO PARA TODOS

Nesta cidade tão linda
Que até nome de Santo tem
Cantada por muitos artistas
A quem eu dou parabéns
Nessa terra da garoa
Tem muita gente de bem

É uma importante Cidade
Vou dizer por que é completa
O que se procura encontra
De astronauta a atleta
Trabalhador ou oportunista
De deixar de boca aberta

Acolhe todos sem distinção
O mundo de ponta a ponta
Posso falar de peito aberto
Embora alguém seja contra
Arte, trabalho, diversidade
Se enumerar perde a conta

Arte feita por nós
Deles, não temos respeito
Parecemos vagabundos
Não veem o que temos feito
Seja em todas as esferas
De presidente a prefeito

É redundante falar
Do que Caetano já falou
O Grande Paulo Vanzolini
Com suas músicas presenteou
Nosso Adoniran Barbosa
Que há muito nos encantou

São Paulo dita as regras
De moda e economia
Seus restaurantes, seus bares
É da melhor gastronomia
Gera emprego certeiro
Dando o pão de cada dia

Nós fazemos essa cidade
Então pra que nos calar
Eles não gostam da gente
Mas tem que nos suportar

Mas isso não dá motivo
Para mal dela falar

Tem arte estampada em tudo
Na medicina e na educação
Na arquitetura da cidade
No transporte da Nação
No linguajar dos poderosos
Arte merece valorização

Tudo que se imaginar
São Paulo tem com fartura
Tem o nordeste presente
Na cozinha e na cultura
Na construção da cidade
Até na alta costura

Pra quem age com cautela
Tem muito do que se orgulhar
Se tiver desempregado
Uma luz há de brotar
Até juntando latinha
Consegue a vida levar

Tudo que acontece em Sampa
Reflete no mundo inteiro
A notícia rapidamente
Se espalha para o brasileiro
Prá falar mal de São Paulo
Tem de conhecer primeiro

Falar dos pontos culturais
O ego começa aumentar
Os museus e os seus teatros
Sempre a nos orgulhar
Os monumentos e Parques
Com beleza singular

É nessa grande cidade
Onde a Cultura se encontra
Com seus teatros lotados
Muitos shows de ponta a ponta
Todas as diversidades
Onde os artistas despontam

É o grande polo cultural
De economia e negócio
O seu nome é trabalho
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Falar desse jeito eu posso
Quem conhece São Paulo
Vê que é orgulho nosso 

Até o congestionamento
Deixa a cidade enfeitada
Suas luzes irradiantes
Não precisa falar nada
O que falar da Paulista
Tão bonita e planejada

Como nada é perfeito
São Paulo falta uma praia
Mas tem até muita piscina
Que congestiona a raia
Pra não falar mal de São Paulo
Peço a Deus a chuva não caia.

INFLUÊNCIA DA LITERATURA DE 
CORDEL

Todos os sujeitos, de certa forma, foram 
embebidos da literatura de cordel e até hoje 
o são. Nas escolas aprendemos os versos, 
as poesias, as cantigas de rodas, o folclore; 
e muitas dessas aprendizagens permanecem 
no nosso imaginário, justamente pelo poder 
de fixação da palavra rimada que, com sua 
doçura, instiga a atenção tornando-se parte de 
nossas vidas, uma vez que aprendemos o que 
é interessante para nós  (BARRETO, 2008).

Aprender brincando pode ser saudável. 
Quando estamos em um momento no qual 
a afetividade, a relação entre ensinantes e 
aprendentes está estabelecida, entra-se num 
jogo, desprovido de pedestal, no qual esse 
ensinante possa se mostrar como mediador e o 
aprendente assumir o seu papel de protagonista, 
possa caminhar para uma aprendizagem mais 
justa e saudável  (BARRETO, 2008).

O popular é muito aceito, entretanto esse 
popular aqui citado precisa ser criterioso para 
atender às expectativas de leitores de diferentes 
saberes. A idade, o grau de instrução e até 
mesmo o conhecimento prévio do aprendente 
ou do leitor precisam ser respeitados. Uma 

leitura pode ser boa para um determinado 
grupo, mas pode não obter êxito em outro  
(BARRETO, 2008).

EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA

Quando promovo a literatura de cordel em 
sala de aula, poucos se recusam a participar 
do seu feito, e minha atenção fica voltada para 
aquele momento, no qual percebo a curiosidade 
pela palavra rimada, com sujeito querendo 
soprar a palavra vindoura ou construir no seu 
inconsciente, o que promove certa fruição e 
chega, às vezes, a brotar um leve sorriso ou 
uma forte gargalhada. Nesse ínterim, fico na 
expectativa de que algum sujeito sugira a 
criação de um cordel. 

Acredito que a leitura da literatura de cordel 
muito contribuído no aprimoramento da 
dicção, assim como na desinibição leitora, o 
despojamento ao ler em público é outro, há uma 
ruptura naquilo a qual chamamos de vergonha, 
pois muitas vezes, percebo o protagonismo do 
aluno tendo o despertar para batalha de rima. 

A falta de conhecimento dessa ferramenta 
distância muitos pedagogos, impede que 
usufruam ou obriga-os a ignorar a sua 
contrapartida com a aprendizagem, mesmo 
que o fizessem indiretamente, pois não 
percebem que um bom projeto de leitura pode 
ser planejado por meio da literatura de cordel. 

A interdisciplinaridade e os temas transversais 
podem compor essa literatura de cordel, e 
um bom pesquisador é aquele que busca 
sempre novos conhecimentos capazes de 
promover o que há de melhor para o processo 
de aprendizagem dos seus sujeitos. Uma vez 
instigados a ler literatura de cordel, considera-
se iniciada, uma fase a partir da qual os sujeitos 
podem agregar o hábito da leitura, e dispensar 
a obrigatoriedade do ensinante. 

É comum que registremos tudo o que foi 
importante para nós. Por ter sido de leitura 
fundamental para a minha aprendizagem, julgo 
ser esta uma leitura eficaz. No entanto, na 
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boa narração que leio em literatura de cordel, 
percebo sua capacidade de registro fixar na 
minha memória, justamente por ser uma leitura 
que enxergo ser prazerosa. 

Assim, espero que esta pesquisa e os versos 
para ela que foram compostos, sejam mais 
uma motivação para ensinantes e aprendentes 
compartilharem prazerosos momentos de 
ensino-aprendizagem.

Para finalizar, apresentamos versos próprios 
ressaltando a contrapartida social de “o 
professor e o aluno”.

Certo dia um aluno
Perguntou ao professor
O que estou fazendo aqui
Feito um grande pecador
Cumprindo uma penitência
Só porque meu pai mandou.

Aprender ler e escrever
Ser um ilustre cidadão
Entender dos seus direitos
Progredir na profissão
Ter cultura e sabedoria
Para ajudar seu irmão.

O meu pai por exemplo
Não precisou estudar
Ganha dinheiro todo dia
Sem com o estudo se preocupar
Minha mãe não estudou
E nunca parou de trabalhar.

Caro aluno você não sabe
Do sofrimento de seus pais
Que lutam no dia a dia
E cada vez sofre mais
Só eles podem falar
Da falta que o estudo faz.

Meu pai vai pro Paraguai
E traz muamba pra vender
Minha mãe tocaia o rapa
Pra rapidinho esconder
Todas as mercadorias
Para o meu pai não perder.

No fim do dia já tarde
Volta feliz com dinheiro
Compra comida pra gente
Mostra que é pai verdadeiro
E eu a me castigar
Sem um futuro certeiro.

Muito me alegra caro aluno
Seus pais têm dignidade
O principal você não sabe
Ainda tem pouca idade
Se vir o rapa leva tudo
Vão passar necessidade

Vai ser difícil pra eles
Não trazerem o que comer
Chorarem escondido num canto
Temendo você não vê
Falam por que não estudei
Para agora não sofrer.

Fazem novas tentativas
Infelizmente dá errado
Culpam Deus e todo mundo
Por se sentirem fracassados
Caem na marginalidade
Para ganharem uns trocados.

Hoje deu certo tudo bem
Amanhã já não sei não
Por falta de sorte ou azar
Passa ali um camburão
Vão amargar a vida inteira
Pra você vai faltar pão.

Professor meu caro amigo
Obrigado por me aconselhar
Sei que acontece isso mesmo
Com quem não quer estudar
Meus pais não merecem isso
Eu juro que vou mudar.

Vou aprender outras línguas.
Ser um cidadão convicto
Quem não se ligar nessa
Pra sempre vai estar frito
Parabéns meu professor
Por um conselho bonito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que a leitura esteja cada vez mais colocada em segundo plano justamente pela che-
gada de ferramentas que os “leitores” consideram mais interessante, no caso do celular, que em 
apenas um clique tem o mundo aos seus pés. 

Portanto, recorrer a mecanismos que corroboram como facilitadores no processo de aprendi-
zagem de todos os sujeitos mostra uma preocupação real com a formação desses verdadeiros 
cidadãos. Os leitores precisam recorrem ao hábito da leitura não apenas por se sentirem obri-
gados a fazê-la, com objetivo da realização de provas, avaliações e outros, o qual colabora para 
deixá-los empobrecidos culturalmente. Sendo assim, leituras que façam sentidos e busquem 
prazer são bem vindas, como é o caso dos folhetos da literatura de cordel.

A literatura de cordel mostra uma contrapartida forte no processo de aprendizagem, por apre-
sentar leitura rápida, muitas vezes de forma humorada ou que promova reflexão, podendo in-
fluenciar na conduta moral, social, informativa, crítica, jornalística ou simplesmente pura poesia. 

Desta forma, aponto a literatura de cordel como grande contribuição no processo de aprendi-
zagem de todos os sujeitos, seja pela facilidade de entendimento e compreensão, pelo prazer 
que possa despertar esse tipo de leitura, quanto pelo interesse que possa manifestar na poesia, 
no soar das palavras, na absorção provocada, sem deixar que também tenha a possibilidade de 
ser fonte de leitura inovadora, ainda que se trate de arte de séculos passados.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo explorar o tema A formação do professor dian-
te da diversidade da sala de aula: algumas reflexões sobre o fracasso escolar. Baseia-se em 
inquietações que foram surgindo através da nossa prática em sala de aula, que representa 
um ambiente marcado pela diversidade. Nossas inquietações nos levaram a buscar compre-
ender se existe relação entre a formação do professor e a produção do fracasso escolar.

Palavras-chaves: Fracasso Escolar; Formação; Professores; Diferenças;  Socioculturais.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E O 
FRACASSO ESCOLAR
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INTRODUÇÃO

Para entender a formação do professor e o fracasso escolar, o eixo teórico da      pesqui-
sa está fundamentado nas contribuições Bernadete Gatti (2000, 2009) que ressalta as 
mudanças ocorridas na educação e a importância de uma reflexão sobre a formação 

do professor. Dialogamos também com Telma Weisz (2009), que aborda a prática construti-
vista com a preocupação nas mudanças ocorridas no processo de ensino e aprendizagem. 

Maria Cristina Mantovanni (2001) traz a questão do fracasso escolar e a relação do pro-
fessor diante da criança e dele mesmo referente ao saber escolar. Contamos também 
com as reflexões de Leny Magalhães Mrech (1999) sobre o fracasso escolar e a con-
tribuição da teoria psicanalítica de Lacan e de Anny Cordié,que também discute a questão 
do fracasso escola sob a luz da Psicanálise (1996) e mostra o que os “atrasados” lhe en-
sinaram, aprendemos com ela que eles, os “atrasados”, não existem. E para compreen-
der os desafios da educação diante da formação do professor e o fracasso escolar reto-
mamos alguns aspectos da Lei nº 5.692 (de 1971), a nova Lei das Diretrizes de Base da 
Educação (LDB nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Na história da educação brasileira, a 
formação do professor foi organizada de formas 
distintas. Desde a última metade do século XX, 
a formação predominante era feita em nível 
médio, como modalidade normal para o ensino 
na educação básica. Em 1835, foi implantada 
a primeira escola no Brasil que passou a 
ministrar o Curso Normal para a formação de 
docentes, em Niterói, Rio de Janeiro. Nessa 
época poucas pessoas tinham acesso à 
educação e os professores trabalhavam com 
um número reduzido de alunos.

A democratização do acesso à educação 
só ocorreu no século XX, devido à Revolução 
Industrial, necessitava-se de mão de obra 
preparada para operar as máquinas. O número 
de escolas e professores aumentou, para 
atender a crescente demanda de alunos.

Regulamentado em 1939, o curso de 
Pedagogia formava professores, concedendo-
lhes o título de Bacharéis Especializados em 
Educação, com extensão e portaria ministerial 
para lecionar algumas disciplinas específicas 
do ensino secundário, permitindo que 
trabalhassem em escolas normais. Conforme 
Gatti (2009):

Pela Lei nº 5.692, de 1971, que reformou a educação 
básica no Brasil, as escolas normais são extintas e a 
formação que elas proviam passa a ser feita em uma 
Habilitação do ensino de segundo grau chamada 
Magistério. Com essa mudança, a formação perde 
algumas de suas especificidades, dado que, sendo 
uma habilitação entre outras, deveria ajustar-se em 
grande parte ao currículo geral do ensino de segundo 
grau (hoje, ensino médio),  (GATTI, 2009, p.38). 

O curso do magistério surge, então, com 
o objetivo de formar o docente visando a 
sua profissionalização, sendo ministrado em 
qualquer estabelecimento de ensino, sem 
qualidade e desarticulado com a política 
educacional.

De acordo com GATTI (2009):

Por indução do governo federal a partir de 1982, 
tomavam corpo em alguns estados do país, e por 
estes financiados, os Centros Específicos de Formação 
e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefams), criados 
em busca de garantir uma melhoria na formação de 
docentes para os anos iniciais de escolarização, em 
vista dos problemas detectados com a formação 
desses professores na Habilitação Magistério. Com 
formação em tempo integral, com três anos de curso, 
currículo voltado à formação geral e à pedagógica 
desses docentes, com ênfase nas práticas de ensino, 
os Cefams foram se expandindo em número e, pelas 
avaliações realizadas, conseguindo alto grau de 
qualidade na formação (GATTI, 2009, p.39). 

Com o desenvolvimento da sociedade, o 
avanço tecnológico, e as mudanças ocorridas 
na nova Lei das Diretrizes de Base da Educação 
(LDB nº 9394, de 20 de dezembro de 1996), 
foram estabelecidas muitas exigências que 
mudaram a postura e a vida profissional do 
professor, sobretudo o professor das séries 
iniciais do ensino fundamental. Os Cefams 
foram fechados quando a LDB passou a vigorar 
e a partir de então, a formação do professor 
começou a ser exigida em nível superior.

Segundo Gatti (2009):

A LDB de 1996 estipula a exigência de nível superior 
para os professores da educação básica. Os artigos 62 
e 63 dispõem:

Art. 62. A formação de docentes para atuar na 
educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.

Art. 63. Os Institutos Superiores de Educação 
manterão: 

I. cursos formadores de profissionais para a educação 
básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 
formação de docentes para a educação infantil e para 
as primeiras séries do ensino fundamental;

II. programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica;

III. programas de educação continuada para os 
profissionais de educação dos diversos níveis  (p.44).
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A sociedade atual procura a figura de 
um profissional que se forme em um sujeito 
preocupado com a questão social, levando 
em consideração as experiências do aluno, 
da família e da comunidade, ou seja, o 
professor deste século deve ter um papel de 
mediador em contato com os alunos e com 
suas comunidades e com o conhecimento 
num processo crítico e participativo, com base 
nas necessidades e nos impasses da vida 
cotidiana. Sobre as exigências referentes ao 
curso de Pedagogia, Gatti (2009) nos explica 
que, de acordo com a LDB:

O licenciado em Pedagogia deverá ainda estar apto 
no que é especificado em mais 16 incisos do artigo 5º 
desta resolução, e cumprir (inciso IV do art. 8º):

IV. estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, 
de modo a assegurar aos graduandos experiência de 
exercício profissional, em ambientes escolares e não-
escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 
conhecimentos e competências: 

a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental,

prioritariamente;
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino 

Médio, na modalidade Normal;
c) na Educação Profissional na área de serviços e de 

apoio escolar;
d) na Educação de Jovens e Adultos;
e) na participação em atividades da gestão de 

processos educativos, no planejamento, implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação de 
atividades e projetos educativos;

f) em reuniões de formação pedagógica (p.50).

O Parecer nº 21, de 2001, do Conselho 
Nacional de Educação, define o Estágio 
Curricular como um:

 
Um tempo de aprendizagem que, através de um 

período de permanência, alguém se demora em algum 
lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e 
depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o 
estágio supõe uma relação pedagógica entre alguém 
que já é um profissional reconhecido em um ambiente 
institucional de trabalho e um aluno estagiário [...] 
é o momento de efetivar um processo de ensino/
aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo 
quando da profissionalização deste estagiário (p. 3).

Vemos que teoricamente o estágio é de 
fundamental importância para o processo de 
ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento 
da competência docente. Só a formação 
oferecida em sala de aula não é suficiente, é 
a prática nos estágios que deveria preparar os 
alunos para o pleno exercício da profissão. 

É muito importante a participação no cotidiano 
escolar que só o estágio proporcionará. Por 
outro lado, na realidade, observamos que, 
apesar de permitir o contato com o ambiente 
escolar, o estágio não prepara o professor e não 
garante a vivência do graduando como deveria 
ser. Há pouco tempo para o desenvolvimento 
das atividades propostas pelo estágio, tudo 
é feito com correria, às escolas nem sempre 
estão abertas para receber os estudantes. 

Nessa conjuntura, a formação, o contato 
direto com a experiência, que deveria ser 
propiciado pela prática do estágio, dá-se 
de forma efetiva apenas quando o docente 
começa a atuar na profissão; e esse processo 
de amadurecimento, muitas vezes é doloroso. 
Hoje se fala em residência docente; assim 
como os médicos, os professores deveriam 
passar um período atuando, a fim de ganhar 
maior experiência na prática. Notamos que o 
estágio não é tão levado a sério da maneira 
como deveria ser.Sobre a questão do estágio 
curricular, Gatti (2000) ressalta que:

,
“Olhando para nossa realidade, percebemos 

que a grade curricular das Universidades ainda 
tem muito que mudar, porque se apresenta 
de forma tradicional e pouco objetiva para a 
sociedade atual, conforme a lei solicita” (GATTI, 
2000).
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O PAPEL DO PROFESSOR

Acreditava-se que, antigamente, quando 
terminada a graduação, o profissional estaria 
apto para atuar na sua área sem a necessidade 
de uma reciclagem. E hoje a realidade é 
diferente, principalmente para o profissional 
docente. Este deve estar consciente de que 
sua formação permanente e continuada é 
fundamental para o desenvolvimento de seu 
trabalho, e é integrada no seu dia-a-dia nas 
escolas.

Conforme MRECH (2003, p.3): “A Pedagogia 
vive atualmente uma crise. Desacreditada 
enquanto profissão, desrespeitada como 
saber, questionada em relação à sua estrutura 
de funcionamento”.

A má formação do professor é um problema 
que exige mudanças nos cursos oferecidos, é 
necessário que os professores universitários não 
se preocupem em apenas formar especialistas, 
mas formar o educando em sua totalidade, 
para entender o processo de humanização e 
de cidadania a fim de alcançarmos a qualidade 
de ensino.

Weisz (2009, p.5) ressalta a importância da 
formação do professor: “Por isso, a formação 
docente é hoje compreendida como processo 
permanente de desenvolvimento profissional: 
estudos, atualizações, discussões e trocas de 
experiências”.

É importante que o professor formado 
continue se atualizando, busque sempre 
aprimorar seus conhecimentos e reveja sua 
prática constantemente, sem abandonar os 
congressos, discussões em grupo, os livros 
relacionados ao seu trabalho, porque se este 
abandono ocorrer o sentimento de frustração e 
fracasso com certeza aparecerá.

A Universidade ocupa um papel essencial, 
mas não o único, para a formação do professor, 
essa formação não para com a graduação. Às 
universidades cabe o papel de oferecer os 
potenciais físicos, humanos e pedagógicos 
para a formação acontecer no melhor nível de 
qualidade.

Conforme Gatti (2000):

A universidade tem posto sistematicamente em 
segundo plano a formação de professores. Parece que 
algumas crenças do tipo “quem sabe, sabe ensinar” 
ou o “professor nasce feito” ainda predominam em 
nosso meio, embora a realidade esteja a toda hora 
contrariando essas crenças  (p. 40).

Não basta uma boa graduação, é necessária 
uma formação contínua, procurando construir 
saberes, na atuação do processo profissional. 
Segundo a descrição da autora “o professor 
nasce feito”, na realidade ninguém nasce feito 
ou pronto, se constrói a cada etapa da vida, ou 
seja, estamos sempre aprendendo com o meio 
em que vivemos.

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997):

Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos 
capazes de interferir criticamente na realidade 
para transformá-la, deve também contemplar o 
desenvolvimento de capacidades que possibilitem 
adaptações às complexas condições e alternativas de 
trabalho que temos hoje e a lidar com a rapidez na 
produção e na articulação de novos conhecimentos e 
informações, que têm sido avassaladores e crescentes 
(p.47).

Muitas mudanças ocorreram na educação 
e a escola básica, hoje, se apresenta de uma 
maneira diferente, com o papel de ensinar e 
educar diante da globalização. No passado a 
escola apenas ensinava, a criança era educada 
em casa e essa educação era passada de pai 
para filho, o papel da escola era de continuar 
educando, geralmente a mãe era mais 
participativa na educação do filho. 

Com a Revolução Industrial nos meados 
do século XVIII e XIX ocorreu a emancipação 
das mulheres e sua efetiva no mercado de 
trabalho e com esta transformação ocorreram 
diversas desestruturações nos laços familiares. 
O modelo de família tradicional aos poucos 
deixou de existir (no qual pai era o chefe da 
casa) e na sociedade nasce um novo modelo 
de família no qual podemos observar que a 
mulher passa a atuar no mercado de trabalho 
e a dividir as finanças da casa com o marido; 
essa mulher deixa de ser a dona de casa e 
passa a sair todos os dias para trabalhar.
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Dessa forma, vemos que a família atual 
transfere a responsabilidade de educar os seus 
filhos para a escola, que busca profissionais 
que trabalhem e enxerguem que os sujeitos 
são inacabados, procurando construir o 
conhecimento; mas não só isso deve também 
se preocupar com a formação holística desse 
sujeito, incluindo a formação moral e social. 
Para que isso aconteça é preciso que o 
professor, acima de tudo, procure aprimorar 
seu próprio conhecimento, para atender esta 
nova geração.

A autora WEISZ (2000) ressalta que:

A formação do professor necessita mais do que um 
curso preparatório, pois a bagagem de conhecimento 
com que ele sai de um curso de formação inicial será 
sempre insuficiente para desempenhar sua tarefa em 
sala de aula. Mesmo que esse curso tenha sido feito 
em uma escola conceituada, e por que esse professor 
tenha realizado bons estágios, coisas que sabemos 
raríssimas (p. 118).

As instituições formadoras de docentes 
tem que preparar o professor na teoria e na 
prática. O professor precisa ser formado para 
enfrentar os desafios das mudanças escolares 
contemporâneas. O professor universitário, 
o qual chamamos de “formadores dos 
formadores”, permanece transmitindo apenas 
conteúdos, de forma tradicionalista. 

Os educandos recém formados mostram-se 
cada vez mais despreparados para atuar em 
sala de aula. Os cursos de formação precisam 
articular teoria e prática, precisam preparar 
educadores capazes de atuar de forma crítica 
no âmbito escolar.

O professor recém formado tem que ir além 
da aprendizagem acadêmica para olhar para o 
processo formativo dos alunos, mediando seus 
conhecimentos.

De acordo com MRECH (2003):
As conseqüências desse processo é que os 

professores são trabalhados na sua prática para 
adoção de um modelo a-histórico e linear do processo 
de aprendizagem e desenvolvimento do aluno e, 
principalmente, da criança. Um modelo que não 
possibilita ao professor percebe o aluno concreto em 
toda a sua especificidade (MRECH, 2003, p.6).

A formação do professor deve desenvolver 
um profissional polivalente, que tenha agilidade 
nas suas decisões, competência, reflita e 
repense sobre sua prática, observando, 
escutando e construindo o saber com o 
aluno. Mas infelizmente no curso de formação 
o aluno não é preparado desta forma, 
concretiza seu curso com muitas dúvidas, mal 
se percebendo enquanto profissional, deste 
modo impossibilitado de enxergar o outro na 
sua singularidade e totalidade. MRECH (2003) 
relata que:

A transmissão pedagógica tradicional baseia-se em 
um modelo de comunicação simples, que prevê uma 
leitura direta da linguagem e da fala. A crença é de 
que os professores transmitem e os alunos aprendem. 
O professor emite e os alunos recebem o que foi 
diretamente apresentado pelo professor (MRECH, 
2003, p.9).

Os professores acham que ensinam sem 
levar em conta o saber que a criança possui, 
não olham para os alunos, nem percebem que 
o seu saber é transmitido através da fala e de 
seu próprio comportamento que acompanham 
os paradigmas tradicionais autoritários e 
disciplinados. 

Na sociedade atual este tipo de comportamento 
requer atenção, porque recebemos informações 
constantemente e a crianças captam estas 
informações muito rápidas e neste caso é 
necessário que haja diálogo e muita observação 
para se ensinar de maneira construtiva.

Essa concepção autoritária do ensino busca 
classificar os alunos, através de quantidade de 
conhecimentos, um princípio hierarquizado, uma 
relação discriminatória. Os alunos com o professor 
autoritário sofrem com a ausência de diálogo, 
pelo fato de que as decisões fundamentais são 
tomadas por quem “tem autoridade”, algo que 
jamais pode ser questionado ou discutido. 

A prática docente consiste em ação reflexão 
ação, que deve ocorrer constantemente para 
que o fracasso não tome conta da vida social e 
pessoal do professor e do aluno. A educação 
tem como objetivo formar cidadãos e o papel 
do professor é de um mediador, que auxilia e 
leva os educandos a buscarem sua autonomia 
e seus direitos na sociedade.
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Nesse sentido, é importante que os cursos de 
formação preparem os docentes para lidar com 
as diferentes demandas socioculturais presentes 
nas escolas, planejando-se e implementando 
propostas pedagógicas que estejam, desde a sua 
concepção, comprometidas com a diversificação 
e flexibilização curricular, a fim de que o convívio 
entre as diferenças possa ser, de fato, um 
exercício cotidiano, no qual ritmos e estilos de 
aprendizagem sejam respeitados e a prática 
da avaliação seja concebida numa perspectiva 
dialógica. Isso significa envolver a co-participação 
de aluno e professor, para que deixe de existir as 
desigualdades.

MRECH (2003) ressalta: 

Os educadores acreditam que basta ensinar os 
conteúdos pedagógicos aos professores, para que eles 
possam se transformar em bons professores. O que eles 
não percebem é que não se trata apenas de introduzir 
nos cursos de formação uma mediação cognitiva de 
fazer os professores realizarem uma passagem onde eles 
descubram que não basta querer fazer. Os descompassos 
teoria e prática revelam que o processo de formação é bem 
mais sutil do que isto. Eu posso querer não conseguir fazer, 
posso fazer sem querer, posso fazer sem saber que faço, 
posso saber fazer, etc. (p.52).

Percebemos que a formação do docente 
necessita ser pensada e repensada, porque não 
basta apenas assimilar conteúdos e não saber 
conduzir a prática; precisamos incorporar a 
aprendizagem. Nesse sentido, é fundamental que 
os formadores também aprendam a aprender, 
para construir e transmitir um conhecimento com 
significados. MRECH (2003) também destaca 
que: 

Os alunos dos cursos de formação sempre esperam 
que seus professores lhes dêem a resposta de como eles 
deverão atuar frente à sua prática. Acontece que o outro 
que ensina nas universidades também está incompleto. 
Eles também não tem as respostas que os alunos esperam. 
Está é uma situação bastante difícil de ser vivida por todos 
os profissionais da Educação. Muitas vezes quando se 
constata que o professor, o coordenador pedagógico, o 
assistente da direção, o diretor, etc. não tem as respostas 
que se espera inicia-se o processo de degradação dos 
profissionais. Ou seja, não se admite nas escolas os 
limites dos sujeitos. Isto porque é muito difícil os sujeitos 
agüentarem viver com sujeitos que estão castrados, como 
sujeitos que estão incompletos. Pois, a crença em Educação 
é no Outro absoluto, no Outro onipotente que tudo sabe, 
que tem resposta para todas as situações (p.53).

Não existem respostas prontas para a prática, 
aprendemos na medida em que buscamos 
recursos para aprimorar nossos conhecimentos. 
Somos sujeitos em construção, ou seja, “nunca 
sabemos tudo, mas sabemos de tudo um pouco” 
e precisamos sempre nos reciclar, e reconhecer 
que nós podemos errar e é a partir do momento 
que erramos e procuramos saber o “porque” 
erramos que aprendemos.

Weisz (2009) nos relata sua experiência como 
docente e faz um paralelo como professor iniciante 
de hoje, vejamos:

Acho que o professor continua chegando hoje à escola 
com as mesmas insuficiências com que eu cheguei em 
1962. Ele acaba ganhando experiência e também algum 
conhecimento de natureza intuitiva, mas dependendo da 
formação que recebe, continua tão cego e perdido quanto 
eu estava. O que mudou, hoje é a maneira pela qual ele 
pode, se quiser, tentar resolver essa situação (WEISZ, 2009, 
p.16).

O professor hoje não pode permanecer de 
olhos fechados, muitas mudanças ocorreram na 
educação e sua prática dentro da sala de aula 
deve ser renovada e reflexiva, deixando suas 
resistências de lado e acreditar na capacidade do 
aluno utilizando os recursos que forem necessários 
para que este aluno se aproprie do conhecimento. 
O professor não pode se acomodar, deixar sua 
prática estagnada no desânimo. 

Segundo Weisz (2009: 45): ”O professor 
que pretenda qualificar-se melhor para lidar com 

a aprendizagem dos alunos precisa estudar e 
desenvolver uma postura investigativa”. O professor 
que busca uma formação continuada precisa 
acreditar na capacidade do ser humano e criar 
estratégias que garantam a aprendizagem. Deve-
se refletir para além dos objetivos educacionais 
gerais, propostos para todos os alunos da escola e 
prever a possibilidade de realização de adaptações 
curriculares, em diferentes níveis, como forma de 
garantir o acesso pleno ao conhecimento.

Com o intuito de entender a prática do professor, 
Weisz (2009) também ressalta que:

Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer 
professor vemos que, por trás de suas ações, há sempre 
um conjunto de ideias que as orienta. Mesmo quando ele 
não tem consciências dessas idéias, dessas concepções, 
dessas teorias, elas estão presentes (WEISZ, 2009, P.55).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao questionarmos se há relação entre a formação do professor e a produção do fracasso 
escolar focalizamos a figura do educador e sua formação profissional. Tivemos como objetivos 
fundamentais conhecer a percepção dos professores sobre seus alunos, verificar como eles 
identificam e caracterizam as dificuldades de aprendizagem e compreender a visão docente so-
bre sua formação inicial e as contribuições dessa formação para o reconhecimento do processo 
de cada aluno, bem como para identificar e lidar com os problemas de aprendizagem na sala 
de aula.

Vimos que o fracasso escolar é multicausal, diversas causas contribuem para o desenvolvi-
mento desse problema. Além disso, constatamos que afeta todas as classes sociais, está pre-
sente na rede pública e privada de ensino.

Precisamos ter a consciência que o contexto escolar impõe-nos um grande desafio, uma vez 
que lidamos diretamente com as diferenças dentro da sala de aula e neste caso é muito difícil o 
acesso aos conteúdos de ensino, de forma igualitária. Deste modo educador deve olhar para a 
criança de forma humanizada respeitando as diferenças, cada um é único, e traz consigo a sua 
cultura, os seus hábitos e o seu ritmo conforme a realidade em que vive.

 O conhecimento não nasce sozinho. Ele nasce do relacionamento com outro, através de troca 
de experiências, da solidariedade, cooperação, tolerância e do diálogo. A formação inicial do 
professor não é suficiente, se essa formação se paralisa, estagna, pode contribuir para a produ-
ção do fracasso escolar, quando prepara, forma um docente com uma visão “homogeneizado-
ra”, padronizada em relação ao aluno.

O professor não é um ser acabado,ele deve estar fundamentado numa prática educativa que 
vai além da mera instrução de conteúdos. Ser professor-educador implica preocupar-se com 
todas as dimensões do processo educativo, que deve ser holístico, a fim de formar cidadãos 
completos e preparados para a vida em sociedade. E esse ser educador não é algo inato, não 
nasce com o profissional, mas sim algo que se constrói, gradativamente, com a prática.
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RESUMO: A nossa leitura de “O alienista”, de Machado de Assis, segue ao rumo da cate-
goria narrativa personagem, analisando o comportamento do protagonista deste conto, o 
Dr. Simão Bacamarte e de D. Evarista, sua esposa, visando reconhecer a constante oscila-
ção entre o parecer e o ser, na busca de alcançarem seus objetivos, as dissimulações que 
faz aquele em relação a esta e também ao contrário. Depois faremos uma abordagem so-
bre a teoria que tem a ver com as máscaras sociais, os disfarces, que usamos em diversas 
circunstâncias nas relações sociais, buscando entender o que nos estimula a ter esse tipo 
de comportamento. O nosso interesse na elaboração deste trabalho é, sobretudo, por se 
tratar do comportamento humano, pois somos seres sociais, e compreendendo melhor as 
bases humanas que compõem a nossa personalidade, podemos melhorar o nosso desempe-
nho nas práxis sociais. Pois, vivemos em dois mundos distintos, o mundo sensível (O PARE-
CER) e o mundo inteligível (O SER). Para tanto, contamos com as contribuições de Aguinaldo 
José Gonçalves (1999), Alfredo Bosi (1994), Carlos Nelson Coutinho (1974), José Guilher-
me Merquior (1979), Letícia Malard (2006), Luiz Costa Lima (1991) e Marilena Chauí (2003).

Palavras-chaves: Máscaras Sociais; Questão do Ser;  Parecer;  Machado;  O alienista.

DAS MÁSCARAS SOCIAIS EM “O 
ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS
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INTRODUÇÃO

Levando em consideração o fato de sermos seres sociais, é importante atentarmos para 
os estudos que nos levam a compreender melhor as bases humanas, na busca de poder-
mos melhorar o nosso desempenho enquanto exercemos as diversas funções que nos 

cabem em nosso cotidiano, sendo que estas nos são indispensáveis. 

Em nossas vivências, uma prática inevitável é o uso que fazemos das chamadas máscaras 
sociais, que são os papéis que precisamos assumir em diferentes tempos e espaços da socie-
dade, sobretudo, a contemporânea. 

Às vezes, num mesmo dia, desenvolvemos múltiplas funções: ora somos professores, ora 
alunos, ora também somos pais ou filhos, e em cada circunstância temos que desenvolver uma 
função específica, uma máscara em cada situação.

O uso das máscaras sociais justifica-se pela necessidade de adequação a um estilo de vida 
que temos que assumir, para garantir a nossa coexistência com o Outro; porém, isto tem de 
ocorrer de forma sutil.

Cabe aqui uma comparação bem ilustrativa para melhor compreensão dessa questão, pois, 
assim como no teatro os atores usam máscaras como auxílio para representações de seus pa-
péis, semelhantemente, nós também o fazemos, como se a vida não passasse de uma peça 
teatral e nós, atores.

Ainda fazendo esse paralelo, vale dizer que por trás das máscaras há sempre atores, e estes 
não usam aquelas em tempo integral, em algum momento terão que tirá-las e, então, revelaram 
sua verdadeira face. No cotidiano também fazemos esse movimento, oscilamos entre o PARE-
CER e o SER.

Pretendemos neste trabalho discutir a questão do parecer e do ser, a partir da análise do pro-
tagonista do conto “O alienista”, do carioca Joaquim Maria Machado de Assis (1839 – 1908), a 
saber, Dr. Simão Bacamarte. 

A justificativa para a elaboração deste trabalho, além do nosso interesse pessoal e admiração 
pela obra machadiana, vem da tentativa de, modestamente, contribuir com uma nova leitura de 
“O alienista”, a partir do ponto de vista da teoria psicanalítica, e também filosófica, que têm a ver 
com as máscaras, os disfarces que usamos cotidianamente. Haja vista para o extenso material 
crítico neste sentido dos intérpretes de machado de Assis. 

Veremos como o médico de Itaguaí faz uso das máscaras sociais em relação a D. Evarista, sua 
esposa, sendo que esta não se mascara menos do que aquele. “O alienista”, escrito entre 1881 
e 1882, é um conto longo, dividido em treze capítulos. Conforme Vitor Hugo Martins (2008): 
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Na verdade, trata-se de uma alegoria de Machado de Assis sobre as grandezas e pequenezas 
humanas. O Dr. Simão Bacamarte, o herói da narrativa, pertence àquela galeria de heróis, e 
principalmente heroínas, machadianos, profundamente ambiguos. Como, por exemplo, Capitu, 
de Dom Casmurro (1899), Sofia, de Quincas Borba, e Flora, de Esaú e Jacó (1904). Então, vale 
dizer que os personagens oscilam entre o PARECER e o SER (MARTINS, 2008). 

Sendo assim, seguindo esta leitura, neste artigo buscaremos responder à seguinte pergunta: o 
Dr. Simão Bacamarte, em sua essência, era alienista ou alienado? Trabalharemos com a ideia de 
que Bacamarte, durante toda a narrativa, mostra-se como alienista; o pesquisador; aquele que 
se dedica a cuidar da “saúde da alma”, mas, por fim, ao caírem as máscaras, revela-se alienado, 
para alguns, “o único louco em Itaguaí”.

A partir de agora seguiremos os seguintes passos: na primeira seção, intitulada DO PARECER 
E DO SER, realizaremos uma abordagem teórica do que diz respeito às máscaras sociais, seu 
aspecto filosófico e psicanalítico; por fim, na segunda e última seção, que tem por título ALIENIS-
TA OU ALIENADO?, buscaremos responder a esta pergunta, por meio de excertos do já referido 
conto, os quais comprovam a alienação do protagonista desta narrativa. 

Para a elaboração desta monografia, foram imprescindíveis as contribuições de Letícia Ma-
lard (2006), Aguinaldo José Gonçalves (1999), Alfredo Bosi (1994), José Guilherme Merquior 
(1979), Marilena Chauí (2003), Vitor Hugo Martins (2008), Carlos Nelson Coutinho (1974) e Luiz 
Costa Lima (1991). A edição de “O alienista” que utilizamos para a elaboração desta monografia 
foi a da Editora FTD, São Paulo, 1999.
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DO PARECER E DO SER

Para iniciarmos a discussão sobre o tema 
proposto nesta seção, precisamos entender 
como o homem pode ser compreendido quanto 
à composição de sua existência. Não somos o 
que parecemos ser? Ou é tudo uma pura farsa? 
Portanto, estamos no terreno da Filosofia e da 
Psicanálise. Para tanto, vamos abordar esta 
questão observando o que diz o psicanalista 
Carl Gustav Jung (1875 - 1961) em sua teoria, 
a “Psicologia analítica”, e também a filósofa e 
professora Marilena Chauí (1941-):

 A PERSONALIDADE HUMANA 

De acordo com a teoria Junguiana, a psique 
faz parte da personalidade como um todo em 
primeiro lugar no ser humano, logo, o homem 
não luta para ser um todo, ele já é um todo, ele 
nasce como um todo.  

Nesta perspectiva, Jung anota que possuímos 
um inconsciente coletivo, cujo conteúdo ele 
denominou de “arquétipos”, que são universais, 
e que todos nós herdamos as mesmas imagens 
arquetípicas básicas. Segundo esta teoria, são 
cinco os tipos de arquétipos que desempenham 
papéis importantes na personalidade humana. 
São eles: PERSONA ou MÁSCARA (o que mais 
nos interessa aqui), ANIMUS, ANIMA, SOMBRA 
e o EU.

De acordo com o pensamento de Jung, a 
MÁSCARA é a nossa face externa, logo, cada 
indivíduo deve saber conviver com os vários 
papéis que assume na vida e não se apropriar 
de forma absoluta da máscara, devemos saber 
usá-la e sair dela sem nos prejudicar, como 
podemos observar no seguinte excerto:

Usar a persona, ou máscara em vários papéis sociais 
de maneira desequilibrada pode provocar danos em 
diversos comportamentos humanos, seja através das 
relações intrapessoais e interpessoais, em qualquer 
indivíduo que não seja capaz emocionalmente de 
conviver com várias máscaras, como por exemplo, no 
trabalho, na família, na profissão, e de modo geral na 
vida afetiva. O melhor equilíbrio é saber usar a máscara 
e saber sair dela, [...], como faz um ator com diversos 
personagens (MATOS, 2012). 

Conforme vimos neste trecho, podemos 
dizer que o ideal é quando conseguimos 
atingir o equilíbrio no ato de usarmos cada 
uma das máscaras que nos são necessárias 
no desenvolvimento de cada papel social que 
assumimos. Porém, quando perdemos este 
equilíbrio, surgem, naturalmente, os desajustes 
nos nossos relacionamentos.

Falando ainda dos arquétipos que, segundo 
a teoria junguiana, compõem a nossa 
personalidade, Jung denominou de ANIMA a 
face interna dos homens, o lado feminino da 
psique masculina, e de ANIMUS a face interna 
das mulheres, que constitui o lado masculino 
da psique feminina.

A outro arquétipo, considerado o mais 
perigoso de todos, Jung denominou de 
SOMBRA.  Este é o que influencia a relação 
das pessoas do mesmo sexo, onde estão 
contidos os ímpetos animais do ser humano. A 
SOMBRA se torna ameaçadora ao equilíbrio de 
nossas atitudes, temos a tendência de projetar 
os impulsos de nossa SOMBRA rejeitada em 
outras pessoas, de modo que surgem com 
frequência sentimentos negativos. A rejeição 
da SOMBRA diminui a personalidade. Implica 
dizer, então, que neste caso cada indivíduo 
tem a virtude de saber dominar, “domesticar”, 
esses ímpetos “ferozes” e “vorazes”.

Agora vamos falar do arquétipo que, na visão 
de Jung, é o maior, o principal do inconsciente 
coletivo, considerado o organizador da 
personalidade humana. Estamos falando 
do EU. Jung apontou este arquétipo como 
elemento superior, unificador e harmonizador 
entre os demais arquétipos e suas atuações 
nos complexos e na consciência. No trecho 
a seguir está explícita a importância deste 
arquétipo para o equilíbrio da personalidade 
humana:

Sem a presença do Eu, os demais arquétipos do 
inconsciente coletivo não conseguem ter firmeza e 
união. Portanto, compreende-se no conceito de Jung 
que o Eu assume o comando interno e gerencia os 
conflitos dos traumas associados aos complexos, como 
também aos arquétipos, MÁSCARAS (grifo nosso), 
animus, anima e sombra (IDEM, IBIDEM). 
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Até aqui percebemos que o nosso desafio é 
harmonizar a manifestação de cada arquétipo 
em nossa personalidade para não entrarmos no 
desequilíbrio em nossa vida social e pessoal, e 
é este o papel do EU, como podemos observar 
a seguir:

É o Eu nesta condição psíquica, a suprema 
consciência, e que deve exercer com eficácia o seu 
trabalho. Do ponto de vista de Jung, a meta final de 
qualquer personalidade é chegar a um estado de 
autorrealização e de conhecimento do seu próprio eu 
(IDEM, IBIDEM).  

Fazendo uma relação daquilo que discutimos 
até aqui, com o conto que é o nosso objeto 
de estudo nesta monografia, “O alienista,” 
de Machado de Assis, surge uma pergunta: 
podemos dizer que o Dr. Simão Bacamarte 
buscava, com as suas experiências, o 
conhecimento do seu próprio EU? Bem, mesmo 
não sendo esta a nossa principal questão 
neste trabalho, vamos tentar responder a ela, 
na próxima seção, onde analisaremos mais 
detidamente esta obra do Bruxo do Cosme 
Velho.  

MUNDO SENSÍVEL X MUNDO 
INTELIGÍVEL

Já para a filósofa Marilena Chauí, nós, seres 
humanos, vivemos em dois mundos distintos, a 
saber, o MUNDO SENSÍVEL (O PARECER) e o 
MUNDO INTELIGÍVEL (O SER). 

Diante disso, cremos que são vários os motivos 
que nos levam a usar, de forma constante ou 
não, as máscaras sociais, por exemplo, por 
medo, autodefesa, transgressão do próximo, 
por privacidade, entre outras razões. Vejamos 
isto no excerto a seguir:

O mundo material ou de nossa experiência sensível 
é mutável e contraditório, e, por isso, dele só podemos 
ter opiniões contrárias e contraditórias. [...] O verdadeiro 
é o SER, uno, imutável, idêntico a si mesmo, eterno, 
imperecível, puramente inteligível; [...] o mundo das ideias 
ou das essências é o mundo do SER; o mundo sensível 
das coisas ou aparências é o mundo do NÃO-SER. O 
mundo sensível é uma sombra, uma cópia deformada ou 
imperfeita do mundo inteligível das ideias ou essências 
(MARILENA CHAUÍ, p. 185, grifo nosso).

Como vimos neste excerto, o mundo sensível 
(PARECER) nos leva ao erro, nos ilude, e 
é justamente ao erro e à ilusão que somos 
conduzidos quando buscamos entender o 
perfil das personagens machadianas, devido à 
aproximação que têm suas obras com a busca 
da verdade, portanto, com a Filosofia.  Até por 
isso trata-se de uma narrativa inovadora. 

O que vimos nesta seção quanto a algumas 
características daquilo que compõe a nossa 
personalidade, nos serve de base para 
entendermos melhor o que iremos abordar a 
seguir, onde vamos ver como isto ocorre no 
conto.  

ALIENISTA OU ALIENADO?

Nada tenho que ver com a ciência; mas, se tantos 
homens em quem supomos juízo, são reclusos por 
dementes, quem nos afirma que o alienado não é o 
alienista? (MACHADO DE ASSIS, “O alienista”, VI, p. 41)

No conto “O Alienista”, do carioca MACHADO 
DE ASSIS, trata-se, da loucura, tema recorrente 
nos textos machadianos, que revela as 
grandezas e pequenezas humanas e pelo qual 
o autor evidencia e denuncia, de forma sutil, as 
fragilidades do ser humano, buscando revelar o 
núcleo humano dos homens. Daí Carlos Nelson 
Coutinho (1974, p. 11) afirmar que Machado 
de Assis, juntamente com Manuel Antônio de 
Almeida, são “os dois maiores exemplos da 
vitória do realismo na arte narrativa brasileira 
do século XIX.” 

Com este conto, escrito entre 1881 e 1882, 
Machado marca o início de uma nova fase de 
sua carreira. Passaria a escrever contos que 
teriam como característica comum a dúvida. 
Porém, os contos vieram somente para reforçar 
o estilo da ficção machadiana, pois em seus 
romances, os heróis e, principalmente heroínas 
se mostram profundamente ambiguos. Temos 
como exemplo, Capitu, de Dom Casmurro 
(1899), Sofia, de Quincas Borba (1891) e Flora, 
de Esaú e Jacó (1904), entre outras.
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Todas as personagens supracitadas, em suas 
trajetórias oscilam entre o SER e o PARECER, 
fazendo uso de máscaras sociais para forjarem 
seus verdadeiros desejos. Mostram-se donos 
de um caráter incerto, deixando sempre a 
oportunidade para os leitores questionarem a 
respeito de suas condutas.

De posse dessas informações, já podemos 
entender o porquê da obra de Machado de 
Assis ser considerada por Alfredo Bosi (1994; 
p. 174) “o ponto mais alto e mais equilibrado 
da prosa realista brasileira”. 

A obra do Bruxo do Cosme Velho não se 
enquadra, à perfeição, dentro de um estilo de 
época, pois não é marcada pelo exagero para 
o Bem, como no Romantismo; pelo contrário, 
o autor de Dom Casmurro, sempre por meio 
da ironia, criticava o modo de ser romântico. 
Por outro lado, também não é marcado pelo 
exagero para o Mal, como no Naturalismo.

 
Por isso, José Guilherme Merquior (1996) 

classifica-o como impressionista, com o 
que concordamos, uma vez que joga com a 
já citada “retórica do subentendido”. Além 
disso, suas narrativas têm como uma de suas 
características mais inovadoras a transgressão 
do já-dito, do cristalizado, conseguindo com 
isso certos estranhamentos, de conteúdo e 
forma, que assustam o leitor ingênuo. Machado 
soube, como poucos, transver os homens e 
as instituições humanas. Vejamos o que diz o 
crítico Carlos Nelson Coutinho:

Com uma aguçada sensibilidade realista para a 
distinção entre a máscara superficial e a essência íntima 
dos homens, Machado vai paulatinamente revelando 
através da espantosa descoberta de Bentinho, das 
amargas experiências de Brás Cubas e de Rubião como 
eram hipócritas e precárias as bases humanas daquela 
estabilidade obtida às custas do aprisionamento numa 

mesquinha vida privada (COUTINHO, 1974, p.10).

Na ficção machadiana, é comum, quando 
terminamos a leitura de seus contos ou 
romances, ficarmos sempre em dúvida acerca 
da real intenção das personagens, sobretudo 

dos protagonistas. O que não é diferente com 
o conto “O alienista”, onde Machado de Assis 
aborda novamente a questão da loucura. 
Porém, essa temática não é exatamente o nosso 
foco, pois estamos tratando aqui a respeito das 
MÁSCARAS SOCIAIS, buscando responder à 
seguinte pergunta: o Dr. Bacamarte, afinal, é 
alienista ou alienado? 

MÁSCARAS SOCIAIS DO DR. SIMÃO 
BACAMARTE E DE D. EVARISTA

Nesse conto, o protagonista, Dr. Simão 
Bacamarte tem, inicialmente, o respeito e o 
prestígio de toda a população de Itaguaí. Era 
considerado ilustre nesta cidade. Pois era um 
“filho da nobreza da terra e o maior dos médicos 
do Brasil, de Portugal e das Espanhas” (p.15). 

Renunciou ao cargo de regente da 
universidade em Coimbra, onde estudou e 
também ao de expedidor dos negócios da 
monarquia em Lisboa, ambos os cargos 
oferecidos pelo “El-rei”. Fez tudo isso por 
amor à ciência, que ele considerava seu único 
emprego, e também para viver em Itaguaí, que 
ele chamava “de meu universo” (idem), onde 
se entregou obsessivamente ao estudo da 
ciência; ainda mais após a frustração de saber 
que a sua esposa não poderia lhe dar filhos.

Entendemos que esta valorização social foi 
um fator importante para Simão conseguir 
fundar a Casa Verde com a licença da câmara 
de vereadores. Em um primeiro momento, 
ele figura um herói, entretanto, logo veio a se 
tornar um vilão, em função de sua obcecada 
busca pela descoberta científica e por suas 
justificativas sem nenhum fundamento para 
encerrar as pessoas naquela casa. 

As taras, as paixões, como motores das 
ações humanas, são os principais objetos 
de estudo de Simão Bacamarte, inicialmente. 
Este sofria de uma monomania pela ciência, 
pois quase tudo que fazia era para fim ou 
por meio científico, objetivando sempre um 
resultado. Haja vista que escolheu D. Evarista 
como esposa, não por beleza, ou afinidade, 
mas, pelas suas condições fisiológicas e 



846

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

anatômicas, de primeira ordem, segundo ele, 
que a classificava como apta para dar-lhe 
filhos sadios. Observemos que a princípio o 
prognóstico do médico faz sentido; porém, o 
diagnóstico, não. Nunca soubemos que comer 
carne de porco torna as mulheres estéreis. 

Nas relações entre as personagens de “O 
alienista”, ficam patentes as dissimulações 
que estes fazem, seja por interesse pessoal 
ou por conveniência social. Primeiro, vejamos 
como isto se dá entre Simão Bacamarte e 
D. Evarista. Um dos exemplos que podemos 
citar dos disfarces de Simão para com a sua 
esposa, é quando esta reclama a falta do 
marido, chegando a dizer que “se considerava 
tão viúva como dantes” (p. 22). Diante disto, 
Bacamarte permite-lhe que vá a passeio ao Rio 
de Janeiro. D. Evarista não consegue esconder 
o entusiasmo, e o esposo faz uma observação, 
porém, não a revela:

D. Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante 
proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e 
sorriu, - um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de 
conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: 
- “Não há remédio certo para as dores da alma; esta 
senhora definha, porque lhe parece que a não amo; 
dou-lhe o Rio de Janeiro, e consola-se”. E porque era 
homem estudioso tomou nota da observação  (IDEM, 
IBIDEM, P. 23). 

De tudo isto, a ilustre dama só conseguiu 
ver o sorriso do alienista, nem fazia ideia das 
impressões que ele acabara de ter sobre ela, e 
como as máscaras.

No entanto, D. Evarista também se valeu dos 
disfarces em relação ao esposo. Percebemos 
que esta era uma mulher reprimida, sobretudo 
pelo “respeito” que tinha pelo marido. Na 
maioria das vezes, não ousava expressar suas 
opiniões e vontades, quando acontecia ao 
contrário era com bastante cautela e sutileza. 
Como podemos ver no excerto a seguir:

A Ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a 
mais desgraçada das mulheres: caiu em profunda 
melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e 
suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma 
queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu 
marido e senhor, mas padecia calada, e definhava os 
olhos visto (IDEM, IBIDEM, p. 14) .  

O estado em que se encontrava D. Evarista 
explica-se pela rotina de vida por que seu 
esposo passou a ter devido a suas ocupações 
com as atividades que desenvolvia na Casa 
Verde e se estendia por onde ele fosse, 
tomando todo o seu tempo:

Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais 
do tempo. Mal dormia e mal comia; e, ainda comendo, 
era como se trabalhasse, porque ora interrogava um 
texto antigo, ora ruminava uma questão, e ia muitas 
vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só 

palavra a D. Evarista (IDEM, IBIDEM, P. 22).  

Mesmo em meio a isto D. Evarista não 
expressava abertamente suas frustrações 
por uma questão de submissão que tinha ao 
esposo. Vemos aí os sentimentos de uma 
esposa sendo descartados, a fim de não 
transgredir os valores de uma sociedade. 

Ao receber do marido a proposta para ir ao 
Rio de Janeiro, D. Evarista tem o desejo de 
ter a sua tia como acompanhante durante a 
viagem, mas não queria dizer isto ao esposo 
diretamente:

[...] limitou-se a dizer ao marido que, se ele não ia, ela 
não iria também, porque não havia de meter-se sozinha 
pelas estradas.

- Irá com sua tia – redarguiu o alienista.
Note-se que D. Evarista tinha pensado nisso mesmo; 

mas não quisera pedi-lo nem insinua-lo, em primeiro 
lugar porque seria impor grandes despesas ao marido, 
em segundo lugar porque era melhor, mais metódico e 
racional que a proposta viesse dele (p. 24, grifo nosso).   

Após o seu regresso do Rio de Janeiro, D. 
Evarista começa a deixar transparecer para 
seu marido, a admiração que tinha por vestes 
finas e pedras preciosas, e devido a isso foi 
tida como alienada pelo alienista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para nós, Machado de Assis, ao escrever este conto, mostra-se antes, irônico, e não satírico, 
como alguns críticos o consideram. Isto porque o Bruxo do Cosme Velho mais esconde do 
que mostra. Assim, a sua crítica à ciência, às instituições, entre outras, são implícitas; e não 
explícitas, como, por exemplo, são as de seu conterrâneo e contemporâneo Lima Barreto (1881 
– 1922). Haja vista para a sua classificação como impressionista, dado pelo crítico José Gui-
lherme Merquior.

Em relação à questão do PARECER E DO SER, afirmamos que aquela, segundo Marilena 
Chauí (op. cit.), faz parte do mundo sensível: em que não é possível assegurar nada a seu res-
peito, porque é contraditória e nos leva à ilusão e é a causa dos erros; ao passo que esta faz 
parte do mundo inteligível, o mundo das ideias, da verdadeira essência humana. Como vemos, 
a filósofa faz referência à alegoria da caverna de Platão.

 
 Com o conto “O alienista”, Machado evidencia um dos temas mais recorrentes em sua obra, a 

loucura. Denuncia aqui as fragilidades humanas, que, para Alfredo Bosi (op. cit., p. 182), “é um 
ponto de interrogação acerca das fronteiras entre a normalidade e a loucura”. 

 
Quando observamos o comportamento do alienista, notamos que este, na maioria das vezes, 

está valendo-se de disfarces, de MÁSCARAS, em sua conduta social, com o objetivo de encobrir 
suas reais intenções. E as personagens secundárias, como vimos aqui, também dissimulam, 
tanto ou quanto o protagonista.

Analisando a conduta de Simão Bacamarte durante a narrativa, coube a nós o seguinte ques-
tionamento: o “ilustre” médico de Itaguaí, afinal, é alienista ou alienado? Respondemos a esta 
pergunta destacando do texto machadiano excertos que vieram a comprovar a alienação do 
protagonista. Este tem uma obsessão pela ciência. E na busca do conhecimento do seu próprio 
EU, após estudar o caso de várias pessoas em Itaguaí, chega ao ponto de deixar de viver so-
cialmente. Tranca-se na Casa Verde e morre sem chegar a nenhum resultado, restando apenas 
o boato de que nunca houve outro louco além dele em Itaguaí. 

Por fim, com “O alienista”, Machado de Assis comprova, mais uma vez, seus motivos e estile-
mas. A saber, a questão das MÁSCARAS SOCIAIS, eterno motivo de seus textos, o PARECER 
(alienista) e o SER (alienado) do Dr. Simão Bacamarte; a ambiguidade discursiva e a dupla me-
diação narrativa (cronistas e narrador não-nomeado).
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RESUMO: Tecnologias em comunicação, em informática estão presentes em nossa sociedade, 
no cotidiano, em nossas vidas. Desta maneira deverão estar presentes no espaço escolar e sim, 
presentes nas aulas de matemática, como um meio de ensinar e de facilitação de aprender os 
conteúdos curriculares. Para que tal ocorra alguns fatores são necessários, primeiro necessita-se 
que os professores percam o medo de lidar com as novas tecnologias medo gerado pela possibi-
lidade da perda do emprego em substituição por máquinas ou pelo paralisante medo de atuação 
fora da zona de conforto. De outro giro é necessário que se imbuir nos alunos da importância 
da ciência da matemática na sociedade moderna, de que tal matéria não é a vilã tão afamada e 
tão celebrada por muitos. As novas tecnologias devem ser vistas como um meio não um fim em 
si mesmas, são um portal para compreensão de termas por vezes complexos, e para a criação 
de uma racionalidade crítica dos alunos e uma visão mais espacial do mundo que os rodeia.

Palavras-chaves: Informática; Matemática; Educação.

A INFORMÁTICA AUXILIANDO AS AULAS DE 
MATEMÁTICA

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

Recente viu-se em todas as mídias de internet  (GLOBO EDUCAÇÃO, 2019), a seguinte 
reportagem: “Um professor da cidade de Kumasi, em Gana, que ensina, tecnologia da 
computação sem computadores para crianças virou um sucesso na internet. Em fotos 

que ele mesmo postou no Facebook, o professor aparece desenhando em uma lousa um gráfico 
que explica a interface do Microsoft Word, famoso processador de texto. ” 

 Tal reportagem, parece nos dias de hoje, tremendamente absurda, como em algum lugar pode 
haver alguém, que não se utilize de internet ou de um computador para suas tarefas cotidianas 
e mais, como alguém pode querer dar aula sem o apoio destes elementos.

 Nesta discussão, que este artigo se insere. Não se pretende discutir aqui o viés social, políti-
co ou econômico da questão, mas sim o pedagógico, A importância e ou não da utilização da 
informática (que aqui será utilizada como um termo abrangente de computador e internet) como 
elemento pedagógico de apoio ou essencial, um elemento lúdico ou de extrema necessidade 
nas aulas de matemáticas. A discussão aqui será travada sobre os pilares como dito da impor-
tância pedagógica, pois vivemos numa sociedade eminentemente tecnológica, que se encontra 
em um estágio irreversível. 

 No Brasil, de antemão pode-se afirmar que se está em um estado um pouco mais avançado 
do professor de Gana, citado no artigo acima, mas não nos encontramos utilizando adequada-
mente todos os recursos tecnológicos no ensino, caminhamos lentamente.Percebe-se que há 
dois problemas quando se trata da implantação de novas tecnologias nas aulas, em especial na 
questão da aplicação nas aulas de matemática.

Por primeiro temos a falta de uma adequada formação dos professores, que parecem, por sua 
própria formação tradicionalista não querer ou tendem a ter dificuldade de aceitação do novo, 
que fuja do tradicional.

 A formação, um tanto quanto já ultrapassada, já os faz verem com certas reservas novas tec-
nologias de informáticas, a uma pois trazem a necessidade de um novo aprendizado e nem sem-
pre há disposição para tal, de outro lado com as novas tecnologias de informática os professores 
passam a ser mediadores de conhecimento,  onde o aluno passa de um sujeito passivo, de um 
sujeito ouvintes, para um sujeito ativo um buscador  de novos horizontes , e muitos professores 
não se adaptam nesta nova jornada mediadora.

 De outro lado, há necessidade de que os alunos criem o gosto pela matemática, retirando de 
si ideias pré-concebidas de que matemática é uma ciência cheia de dificuldades e muito incom-
preensível. O conjunto desses dois fatores podem tornar desastroso o uso de novas tecnologias 
de informação na disciplina da matemática. Não se olvide que já é antiga a utilização da infor-
mática no ensino da matemática, que remonta aos idos dos anos 70, tendo como origens das 
Universidades Federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, sem contar a Estadual de 
Campinas.

 Posto, assim, não há de se falar em novidade ou de algo surpreendentemente inovador, pois 
hodiernamente computadores, laptops, tablets e celulares são o composto de nosso cotidiano.

 Assim o presente artigo, pretende lançar luzes, aos problemas enunciados, não com o afã de 
resolvê-los, mas sim de chamar a atenção para sua existência e trazê-lo ao debate.

 O Objetivo deste projeto é apresentar situações do uso da informática nas aulas de Matemá-
tica a fim de dinamizar as aulas, tornando-as mais atrativas e diante dos apontamentos, pergun-
ta-se: Os professores de Matemática de um modo geral estão preparados para fazerem uso de 
novas tecnologias em ambiente escolar?
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SOCIEDADE E TECNOLOGIA
 
Uma nova sociedade se forma, mais enxuta 

com fronteiras mais estreitas, com conexões 
e distâncias mais curtas. A tecnologia da 
informação mudou o mundo e a sociedade, 
a sociedade que se vislumbra é uma outra, 
um pouco mais encolhida, mais curta em 
distância, as notícias nos chegam mais 
rapidamente, informações e conhecimentos 
são contínuos e estão ao alcance de um “click”.

 
Trata-se da sociedade do conhecimento 

(D’AMBROSIO, 1998, p. 200). Tais tecnologias 
criam um novo espaço de trabalho, criam 
novos modos de emprego, e extinguem 
outras, há um abalo sensível em toda a 
estrutura mundial do trabalho e da produção. 
Lúcida a observação Cleveland (1985, p.18):

Haverá mais trabalhos de ‘informação e serviços’, 
e proporcionalmente menos trabalho de ‘produção’ 
a serem feitos. As máquinas irão consumir rotinas e 
tarefas repetitivas; os trabalhos deixados para as 
pessoas exigirão mais e mais trabalho mental, e mais 
habilidade em relações pessoais, para as quais as 

máquinas não servem (CLEVELAND 1985, P.18). 

Obviamente que o sistema educacional 
deve ser reformulado, a educação deve ser 
mudada para essa nova realidade social, 
e seus agentes, seus professores também 
devem estar preparados.  Observa Dieuzeide 
(1987, p.15), com muita propriedade: 

Atenção especial ao desenvolvimento da 
telemática, na medida em que permite o acesso 
a sistemas de ensino externos à escola (...) esta 
“segunda escola”, individualizada, interativa, que 
se abre talvez obrigue a primeira a reexaminar 

suas funções e tarefas  (DIEUZEIDE, 1987, p.15). 

Nos anos 80 e 90 houveram as primeiras 
tentativas em inserir os computadores nas 
escolas mais, muitos dos denominados 
laboratórios de informática foram subutilizados.

Ademais os currículos que de certa 
maneira são engessados contribuem para o 
desânimo dos alunos e a subutilização dos 
computadores pelos alunos, gize-se ainda a 
grande falta de atrativos que há na grande, 
maioria das escolas, que faz com que os 
alunos as rejeitem. Para Papert (2008, p. 21): 

Na medida em que as crianças rejeitam uma Escola 
que não está em sintonia com a vida contemporânea, 
elas tornam-se agentes ativos de pressão para a 
mudança. Como qualquer outra estrutura social, a 
Escola precisa ser aceita por seus participantes. 
Ela não sobreviverá muito além do tempo em que 
não se puder persuadir as crianças a conceder-lhe 

certo grau de legitimidade (Papert , 2008, p. 21).

Destarte, a escola e o sistema educacional não 
pode estar alheio as mudanças e aos avanços 
tecnológicos. alunos devem ser preparados 
para criarem um senso crítico, uma inteligência 
livre e criadora. (D’AMBROSIO, 1998, p. 209).

Uma nova realidade repleta de informação e 
conhecimento está pronta para ser explorada 
é o senso crítico apurado, será ferramenta 
crucial nessa exploração. Já se encontra 
superada qualquer discussão sobre a utilização 
ou não de computador por alunos ou se há 
um tempo eficaz ou não de sua utilização.

 
Fato é que todos os elementos tecnológicos 

de informação estão aí presentes, vieram para 
ficar, o importante é de que forma eles devem 
ser melhor utilizados com vistas a educação, 
não só quanto ao seu momento, mas quanto 
ao seu conteúdo, este sim é o mais importante.

 
Necessária a reflexão entre a enorme gama 

de conteúdo informativo e de conhecimento que 
os meios tecnológicos colocam a disposição, 
criar elementos críticos e o discernimento 
necessário para que cada qual possa 
separar qual informação é relevante ou não.
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O PROFESSOR E A DIFICULDADE COM 
AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
 
Vale a reflexão inicial que:
Ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se 
forma como educador, permanentemente, na prática 

e na reflexão sobre a prática (FREIRE, 1991, p. 58).

 
Correto afirmar que deve ser utilizada 

toda a forma de tecnologia que se tenha a 
disposição para que se prepara o aluno para 
a sociedade moderna, a sociedade do porvir.

 
Para tanto, necessário se faz que o 

professor esteja preparado para tal, que o 
professor tenha “qualidade” necessária para 
proporcionar as experiências necessárias 
aos seus alunos. Na forma de pensar de 
Sheffer, Bressan e Rovani (2009, p. 35): 

 
A formação inicial e contínua do professor ganha um 

novo olhar, este profissional necessita tanto conhecer 
as tecnologias, os softwares gratuitos que estão 
disponíveis neste novo cenário, quanto ser incentivado a 
desenvolver um trabalho exploratório e investigativo em 

suas aulas (SHEFFER, BRESSAN E ROVANI, 2009, P. 35).  
 
Essa qualidade obviamente passa pela 

aceitação de que as tecnologias estão aí e 
vieram para ficar, e que eles (os professores) 
devem adquirir as competências e as 
habilidades necessárias. Não há mais saída 
para os educadores, já que as tecnologias aí 
estão, cabe a cada docente criar suas reflexões 
e transformá-las posteriormente em ações que 
possam contribuir efetivamente com seus alunos.

 
Certamente que no início com a 

introdução das novas tecnologias, muitos 
dos docentes imaginaram-se substituídos 
por máquinas, tal qual ocorreu e ocorre, 
com as mais diversas profissões.

 
Ledo engano, o papel reservado ao docente 

é de sobeja importância, apenas um tanto 
quanto modificado, mas continua importante. 
A sociedade que se encontra presente neste 
momento anseia por essa inserção tecnológica 

na educação, com vistas ao novo mercado de 
trabalho de dominação totalmente tecnológica 
e o com o fito de evitar a exclusão tecnológica.

 
Evidentemente que a formação atual dos 

professores deixa muito a desejar nesse 
sentido, o que dirá aquele que já estão há 
muito na senda do magistério, inegável é 
que cada docente deve individualmente 
buscar o conhecimento adequado para 
enfrentamento das novas necessidades.

 
É generalizada a despreparação dos docentes 

frente as novas tecnologias, que poderão trazer 
uma sociedade mais justa e equânime. Mudam-
se os paradigmas, educacionais e devem 
os professores acompanhar as mudanças. 

 
Tinha-se num passado a uma tradição de 

oralidade onde o centro, o foco era o professor, 
na atualidade mantém-se o centro no professor, 
mas com uma interação com o discente, com o 
aluno. Com a inclusão da tecnologia passa-se 
a ter como centro o aluno, onde ele trabalhe 
ora individualmente ou em cooperação com 
seus colegas, o foco é o aluno, não mais o 
professor. Coombs (1976, p.238) aponta que:

O professor, na maioria das vezes, é preparado 
para o ensino de ontem e não para o de amanhã, e 
se por acaso for preparado para o ensino de amanhã, 
logo se verá impedido de utilizar o seu preparo ao 
deparar-se com a realidade de seu primeiro emprego. 
A partir de então seu crescimento profissional é, 
na melhor das hipóteses, problemático. [...] é claro 
que os sistemas não se modernizaram sem que 
todo o modo de formação de professores passe por 
uma completa revisão, dinamizado pela pesquisa 
pedagógica, torna-se intelectualmente mais rico e 
estimulante, e vá além da formação pré-serviço, 
para tornar-se uma contínua renovação profissional 
para todos os professores (Coombs, 1976, p.238).

 
Assim, ao sair da figura central cabe ao 

professor outros novos papéis o de planejador 
e orientador da aprendizagem daquele (s) aluno 
(s). Por certo que a tecnologia não é o remédio 
para todos os males e com o apertar de um 
botão se resolverá a educação do país, mas é 
necessário que o professor se conscientize que 
a tecnologia está aí e que é uma ferramenta 
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educacional que pode facilitar o modo de ensinar, 
pode atender uma gama enorme de alunos, 
integrando-os e propiciando uma rica parceria.

 
Para Milani (2001, p. 177): 
[...] é preciso saber como, quando, onde e por que 

utilizar o computador, estabelecendo-se estratégias bem 
claras e definidas, distinguindo-se as tarefas em que seu 
uso é fundamental daquelas em que a sua contribuição 

é pequena e circunstancial (MILANI, 2001, p. 177).

 
Os professores devem mudar sua forma 

de ver o ensino face essa nova ferramenta 
educacional que tem a sua disposição, 
devendo repensar a forma de educar.

 
A Tecnologia de informação não se trata de 

uma alegoria educativa, mas sim de um meio 
pedagógico posto à disposição do professor 
para que gerar e difundir conhecimentos e boas 
práticas, com o fim de dar uma maior autonomia 
ao discente. Como Almeida (2000, p. 9): 

 
Os computadores possibilitam representar e testar 

ideias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo 
abstrato e simbólico, ao mesmo tempo que introduzem 
diferentes formas de atuação e de interação entre 
as pessoas. Essas novas relações, além de envolver 
a racionalidade técnico-operatória e lógico-formal, 
ampliam a compreensão sobre aspectos sócio afetivos 
e tornam evidentes fatores pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos e epistemológicos (ALMEIDA, 2000, p. 9).

 
A internet está repleta de conhecimento 

pulsante pronto, para ser desbravado pelos 
alunos, e assim deverão ser incorporados a 
estratégia pedagógica do professor, sempre 
buscando uma reflexão crítica do aluno.
Como dito alhures, o professor deixa de 
ser a peça chave para ser mediador entre 
esse conhecimento pulsante e o aluno.

 
Assim tornam-se aluno e professor entes 

cooperativos, na busca e na forma de novos 
conhecimentos. Não basta que o professor 
detenha o conhecimento da tecnologia que 
tem em suas mãos, necessário é que ele 
selecione dentro daquela enorme gama de 
informações as mais ajustadas a sua aula. 

 

Penteado (1999, p. 311) pontua que: 

É preciso que o professor, desde a sua formação 
inicial, tanto nas Licenciaturas quanto nos cursos de 
Magistério, tenha a possibilidade de interagir com 
o computador de forma diversificada e, também, 
de discutir criticamente questões relacionadas com 
as transformações influenciadas pela Informática, 
sobretudo nos estilos de conhecimento e nos padrões 
de interação social (PENTEADO, 1999, p. 311). 

 
Além de adequação deve estar atento 

se ela lhe será produtiva como forma de 
aprendizado aos seus alunos. Por óbvio que 
nem todos os professores estão preparados 
para tão radical mudança de paradigmas, 
ou estão dispostos a sair de sua zona 
de conforto a muito tempo estabelecida.

 
Já que com o uso da tecnologia, 

invariavelmente a aula “foge do controle” 
planificado do professor, contendo “n” 
variáveis não planificadas, que poderão não 
ter respostas de pronto, o que demandar 
do docente uma forte preparação anterior.

 
O Crucial é educar para autonomia, onde 

cada qual busque seu ritmo de aprendizagem, 
e que todos cooperem, havendo uma 
interligação um intercâmbio de aprendizado 
e conhecimentos (MORAN, 2007, p. 176)

 
MATEMÁTICA E INFORMÁTICA
 
 
A matemática é de longe uma das matérias 

das quais os professores têm a maior dificuldade 
em fazer de que seus alunos gostem. Importante 
ciência que permeia toda atividade humana, 
responsável pelos avanços médicos e científicos, 
inclusive os próprios avanços tecnológicos.

 
De tradição o ensino da matemática baseia-

se preponderantemente em livros, que em 
via de regra em nada motivam o aluno em 
querer aprender, ao contrário desestimulam 
mais da importante ciência. Obviamente que 
os professores de matemática, tal qual os 
demais, devem saber trazer adequadamente, 
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a tecnologia para dentro do ambiente 
escolar, como uma forma de reforço visual 
e da própria importância do cálculo em si.

 
Modelos obsoletos não servem mais, 

devem ser substituídos por modelos que 
tenham significância para os alunos que 
estejam conectados com suas realidades 
com seus valores e com qualidade.

Ou os educadores adotam a teleinformática com 
absoluta normalidade, assim como o material impresso 
e a linguagem, ou serão atropelados no processo e 
inúteis na sua profissão. Procure imaginar um professor 
que rejeita os meios mais tradicionais: falar, ver, ouvir, 
ler e escrever. Lamentavelmente ainda há alguns que 
só praticam o falar! (D´AMBROSIO, 1998, p 60).

A tecnologia deve ser absorvida 
de forma inteligente e concatenada 
metodologicamente de maneira que 
haja ganhos de aprendizagem factíveis e 
mensuráveis. Importante que se ressalta, com 
base em Canavarro (1994) a utilização de 
elementos da Tecnologia de informação em 
matemática deve obedecer alguns critérios:

 
Critério da motivação: o interesse 

pelas aulas deve ser aumentado, caso 
contrário as aulas com tecnologia se 
tornam iguais as aulas sem tecnologias;

Critério modernização: a tecnologia, 
não é um modismo passageiro na 
sociedade, ela veio efetivamente para ficar, 
não só no ensino como na sociedade de 
um modo geral, faz parte do dia a dia;

 
Critério de facilitação: a tecnologia pode 

solucionar tarefas da rotina economizando 
tempo, ou ainda na construção da 
aprendizagem, como na construção das 
difíceis figuras geométricas, que poderão ser 
realizadas tridimensionalmente com facilidade;

 
Critério de mudança: cria novos meios de 

aprender e ensinar, que seriam impossíveis sem 
as novas tecnologias (CANAVARRO,  1994). 

 

Dentro das escolas, os próprios alunos já 
trazem consigo os elementos tecnológicos, 
celulares, máquinas fotográficas digitais, tablet, 
o que torna imprescindível o conhecimento 
por parte dos docentes destas tecnologias.

 
Tais tecnologias, no campo da matemática 

sem sombra de dúvida tornam, especialmente 
em geometria, mais fácil a aprendizagem, 
já que ali ele terá a visualização e a 
concretização do abstrato. O abstrato se 
materializa, fixando conceitos e fórmulas. 
Esse processo de visualização da 
matemática é de suma importância, pois 
traz um sentido, ao que se está aprendendo.

 
D’Ambrosio (1998, p. 69) esclarece que: 
É, sem dúvida, as dificuldades de implementação 

do uso de calculadoras e computadores nas escolas 
esbarram com insistência de se querer manter os 
conteúdos e os objetivos tradicionais: habilidade em 
operações e resolução de problemas-tipo. Calculadoras 
e computadores devem ser acompanhados por 
reformulações de conteúdo, deixando de lado coisas 
que só se justificam por estar no programa há muito 
tempo, e passando para coisas modernas, que 
não poderiam ser abordadas sem essa tecnologia. 
E o objetivo não é, naturalmente, ter alguém 
capacitado a repetir coisas desligadas da realidade 
de hoje, isto é, passar em testes e exames que são 
absolutamente artificiais (D’AMBROSIO,  1998, p. 69).

O conteúdo aprendido, torna-se uma realidade 
vívida e pulsante aos olhos do aluno. Dos conceitos 
e fórmulas, emergem experiências concretas: 

 
Um dos maiores problemas na educação decorre do 

fato que muitos professores consideram os conceitos 
matemáticos como objetos prontos, não percebendo 
que esses conceitos devem ser construídos pelos 
alunos... De alguma maneira os alunos devem vivenciar 
as mesmas dificuldades conceituais e superar os 
mesmos obstáculos epistemológicos encontrados pelos 
matemáticos... Solucionando problemas, discutindo 
conjeturas e métodos, tornando-se conscientes de suas 
concepções e dificuldades, os alunos sofrem importantes 
mudanças em suas ideias (VERGNAUD, 1990, p. 37).

Desta maneira, afasta-se da tradicional, 
pedagogia do treinamento, onde o aluno é 
levado à exaustão numa infinidade de exercício 
de fixação, que ao final o leva a exaustão 
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pois lhe parece não ter uma finalidade 
prática realizável. Gravina e Santarosa (1998, 
p. 75), “a aprendizagem da matemática 
depende de ações que caracterizem 
o ‘fazer matemática’: experimentar, 
interpretar, visualizar, induzir, conjecturar, 
abstrair, generalizar e enfim demonstrar”.

Novamente aqui, importa ressaltar que as 
tecnologias aplicadas à geometria permitem que 
o educando reconheça a tridimensionalidade 
de inúmeras figuras geométricas, impossíveis 
de serem feitas à mão com giz e lousa e até 
então só conhecidas bidimensionalmente.

 
Resulta, assim no crescimento de uma 

visão espacial nos discentes, que trarão a 
eles uma nova visão do mundo que os rodeia: 

 
Professor deve projetar desafios que estimulem o 

questionamento, a colocação de problemas e a busca 
de solução. Os alunos não se tornam ativos aprendizes 
por acaso, mas por desafios projetados e estruturados, 
que visem à exploração e investigação (RICHARDS, 

1991 apud GRAVINA; SANTAROSA, 1998, p. 6).

Reitere-se que a tecnologia sozinha não 
faz a educação, ela é o meio, não substitui 
o pensamento nem tão pouco o professor, 
todos caminham juntos, professores e alunos 
cooperam para construir um pensamento, 
para construir uma aprendizagem, 
adquirindo juntos conhecimentos e um 
novo pensamento (PONTE, 2008, p. 160).

 
Necessário que o professor esteja 

aberto para essas novas situações e 
prontos para o novo, e para a inserção 
das tecnologias que estão a caminho.

Deve ser dada uma grande ênfase a escolha do 
software, e especial, no campo da matemática, 
e que ele esteja atrelado pedagogicamente 
a proposta do professor, da escola: 

 
[...] para possibilitar ao aluno construir seu 

conhecimento, é preciso que o professor escolha 
um tipo de software adequado para isso. [...] é 
imprescindível que o professor tenha um profundo 
conhecimento do conteúdo que trabalhará e do 
software que adotará. Além disso, ele deve estar sempre 

interagindo com o aluno, questionando seus resultados, 
interpretando seu raciocínio e aproveitando os erros 
cometidos como forma de explorar os conceitos que 
não ficaram bem esclarecidos. Assim, esse professor 
estará, claramente, utilizando o computador como uma 
ferramenta inteligente, enquanto ele desempenha um 
papel de facilitador entre o aluno e a construção do 
seu conhecimento (CLAUDIO; CUNHA, 2001, p.174).

Deve ele conter as informações 
necessárias ao aluno, ajudar a construir 
conhecimentos desenvolver o raciocínio 
a reflexão crítica e a criação de soluções.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Autores como Falcão e Régnier (2000) 
apontaram que as abordagens qualitativas 
dependem de dados bem específicos sobre o 
tema para que aconteça uma análise interpretativa 
segura. Para tanto, este estudo foi otimizado 
para pesquisa uma revisão bibliográfica, sendo 
respaldado por arquivos eletrônicos, livros, 
estudos na área, revistas. Essa pesquisa tem 
o objeto de estudo dois públicos-alvo, sendo 
os professores de Matemática e alunos do 
Ensino Fundamental final e Ensino Médio.

A premissa da pesquisa é compreender 
o motivo que muitos professores ainda não 
aderiram o uso de tecnologias em ambiente 
escolar. Todo esse ensaio foi orientado por uma 
revisão de literatura, em que se dispuseram 
como referencial teórico a investigação 
científica frente ao tema, apresentando como 
descritores: Novas tecnologias; Educação; 
Ensino de Matemática. Os autores que 
embasaram o estudo foram: Scheffer, Bressan 
e Rovani (2009), Coombs (1976), D’Ambrosio 
(1998), Gravina e Santarosa (1998), Milani 
(2001), Moran (2007), Papert (1968), entre 
outros. Os estudos bibliográficos foram 
delineados em um suporte teórico, a fim de 
evidenciar a pesquisa qualitativa, sendo que 
o exame dos dados aconteceu por meio 
de reflexão do teor temático, idealizando o 
que foi sucedido nos últimos 40 anos, pois 
é sabido que o pensamento atual, vem se 
estabelecendo e se firmando ao longo do tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea consolidou o uso da tecnologia como seu agente transformador, 
seja nas relações interpessoais, seja nas relações entre os estados, seja nas relações do tra-
balho. O mundo encontra-se globalizado, com uma sociedade alerta ao que acontece. Para o 
enfrentamento deste novo mundo, a formação dos jovens que aqui estão devem ser diferentes 
daqueles de outrora, eles devem estar preparados para o que virá e não para o que passou.

 Assim, métodos e meios novos devem ser inseridos na sua educação, bem como, conheci-
mentos antigos, devem ser revisitados ou redescobertos, revestidos sobre uma nova roupagem. 
Imperioso se faz que desde cedo se crie o salutar hábito nos alunos de lidar como a alta gama 
de informação que tem a seu dispor com muito critério e discernimento. Urge necessariamente 
um novo tipo de educação que traga para dentro do meio escolar toda a possível gama de ele-
mentos tecnológicos disponíveis, como meios e elementos pedagógicos. 

Entretanto, tal observação sofre duas limitações. A primeira delas diz respeito aos docentes, 
que por uma lado ainda tem sua formação baseada no arcaico sistema, assim a formação do 
professor não lhe ensina a utilização das novas tecnologias de informação como meio de ensi-
no, portanto, se este docente não buscar o autoconhecimento, não se tornar um autodidata no 
assunto, continuará realizando as aulas tradicionais onde o aluno nada mais é que um ouvinte, 
um paciente que nada mais faz do que escutar, e no caso das aulas de matemática repete uma 
série de infindáveis exercícios de fixação, que para ele (aluno) parece sem nexo. 

Decorrente desta mesma premissa encontra a passividade a comodidade do professor que 
reluta em não sair da sua zona de conforto e não ir em busca do novo, de não se aventurar 
em desbravar o mundo da tecnologia e tentar suprir suas falhas. Pode-se ainda somar o medo 
que tais máquinas de informação trazem com a perda de emprego que podem causar, como já 
ocorreu em diversas outras carreiras. Não há também de se atribuir a culpa exclusivamente ao 
professor, de longe a escola é um lugar atrativo, com seu currículo inflexível não traz ao aluno 
qualquer vontade de estudar. Quando o assunto é a disciplina matemática, a situação tende a 
piorar, já que há um ranço estabelecido que se trata de uma matéria difícil de se aprender, des-
conectada com a realidade de cada um. 

Essa afirmação é falaciosa, já que a própria tecnologia da informação e seus avanços é fruto 
puramente da matemática, é isso que tem que explicar ao aluno. A ele deve ser dado a entender 
que seu celular não existirá sem a matemática que seu facebook, sua troca de mensagens, e 
seus bate papos, nada mais são que a combinação de uma série de algoritmos matemáticos. 
Obviamente que o início da tecnologia da informação nas aulas de matemática, tornará o mundo 
abstrato mais complexo, poderá se ver as seis faces de um cubo, o que não se consegue fazer 
com um giz e uma lousa.

A espacialidade é importante, cria uma ludicidade, amplia o interesse, aguça a percepção e 
muda a visão da disciplina. Óbvio que a tecnologia não fará isso sozinha, 
não bastará ligar o computador, dar um tablete a cada aluno e pronto, a 
mágica acontecerá, necessitará de que o professor conduza o aluno 
pelas descobertas, pelos caminhos do aprendizado, que cada um 
deles dentro de seu tempo e seu espaço, aprendam, cooperando 
um com o outro, interagindo e trocando as experiências, criando um 
aprendizado sólido conectado com a realidade, um conhecimento 
vivo dentro de um contexto mas real, criando uma inteligência mais 
crítica um saber mais voltado para o futuro e para as necessidades do 
que virá.
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RESUMO: Este artigo analisa algumas das relações estabelecidas entre os fatores como 
Economia, Saúde, Desigualdade e Educação Física. Em consonância com diversos auto-
res, consideramos que há uma intensa inter-relação entre esses conceitos. Considera-
-se ainda que o resultado dessa inter-relação, no contexto escolar e não escolar, vem ge-
rando diversos problemas como desinteresse pelas aulas de educação física nas escolas, 
por parte dos alunos e alunas, maior vulnerabilidade social do público atendido nas es-
colas, sedentarismo que se estende às famílias da comunidade escolar e maior incidên-
cia de doenças como, por exemplo, a obesidade – que já atinge boa parcela da popula-
ção brasileira como um todo. Acreditamos que se a política instituída não for guiada por 
e para a economia, mas sim para o desenvolvimento dos seres humanos, e se o percentu-
al de pessoas por elas atendidas fosse maior, dentre outros fatores, seguramente a Educa-
ção Física seria mais benéfica para a nossa sociedade, aumentando a saúde da população.

Palavras-chaves: Educação Física; Saúde; Desigualdade Social; Políticas Públicas; Políticas 
Econômicas.

EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E 
DESIGUALDADE
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INTRODUÇÃO

Vivemos um país onde crescem continuamente os índices de obesidade e doenças corre-
lacionadas. Por outro lado, o Brasil é também um dos países onde mais se consomem 
calmantes e poucos fazem atividades físicas: entre 55% e 70% da população é seden-

tária (MATSUDO, 2000 apud FERREIRA, p.5).
De acordo com o Governo Federal (2013), o percentual de pessoas com excesso de peso 

superou, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira. 
A pesquisa intitulada “Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico” (Vigitel 2012), do Ministério da Saúde, mostra também que 51% da popula-
ção acima de 18 anos está acima do peso ideal, sendo que, em 2006, esse índice era de 43%. 
Tal fato, segundo a pesquisa, atinge homens e mulheres em proporções muito parecidas (54% 
das mulheres e 48% dos homens).

É sabido, no entanto, que nenhuma realidade social existe por acaso, mas são produtos da 
ação dos seres humanos. E assim como não se formam, também não se transformam ao acaso, 
pois se somos nós quem produzimos a realidade, a tarefa de transformá-la é também nossa. 

Além disso, para Paulo Freire (1987) a conscientização da população lhe possibilita “inserir- se 
no processo histórico, como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação” 
(FREIRE, 1987, p.12.)

Desta maneira, o objetivo deste artigo é colaborar para a discussão sobre a importância da 
Educação Física para a população em geral e para alunos  das escolas básicas do nosso país. 

Para isso, analisamos algumas das relações estabelecidas entre os fatores como Economia, 
Saúde, Desigualdade e Educação Física, partindo do princípio de que há uma intensa inter-rela-
ção entre tais conceitos. 

Nossa hipótese considera que o resultado dessa inter-relação, no contexto escolar e não esco-
lar, gera problemas como desinteresse pelas aulas de educação física nas escolas, maior vulne-
rabilidade social, sedentarismo e maior incidência de doenças como, por exemplo, a obesidade, 
diabetes, problemas arteriais, e mesmo ansiedade e outros transtornos psíquicos. 

Acreditamos que se a política instituída não for guiada por e para a economia, mas sim para 
o desenvolvimento dos seres humanos, e se o percentual de pessoas por elas atendidas fosse 
maior. 

Dentre outros fatores, seguramente a Educação Física seria mais benéfica para a nossa so-
ciedade, aumentando a saúde da população e evitando o atual desinteresse demonstrado por 
alunos da educação básica em relação à disciplina Educação Física.

Assim, este estudo justifica-se pelo crescente agravamento de problemas de saúde pública 
que poderiam ser amenizados se a Educação Física fosse voltada para o desenvolvimento do 
ser humano, não para o crescimento da economia, e atingisse a mais pessoas, considerando a 
questão da desigualdade como um fator a ser superado.

Com o investimento na educação física da população, em pesquisas que busquem discuti-la 
e melhorá-la, certamente obteremos redução no número de mortes por doenças que poderiam 
ser amenizadas ou até mesmo evitadas com atividades físicas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE E 
DESIGUALDADE

Uma pesquisa realizada com turmas do 3º 
ao 5º ano do ensino fundamental em escolas 
municipais da cidade de Nova Friburgo (RJ), 
com o objetivo de identificar se as práticas 
pedagógicas dos e das docentes daquela 
unidade escolar vinha ou não contribuindo 
para a formação da cidadania de seus alunos 
trouxe revelações importantes. 

De acordo com os pesquisadores Neves 
e Ornellas (2015), foi possível concluir os 
professores e professoras atribuem grande 
importância à relação entre educação 
Física e Cidadania, entretanto, na prática, as 
aulas voltam-se mais para os esportes, sem 
estabelecer essa relação e “não levando o 
aluno a se apropriar do seu corpo, da cultura 
corporal e das relações sociais onde está 
inserido” (NEVES, ORNELLAS, 2015, 
p.6).

Nesse sentido, Lino Castellani Filho 
(1999) estabelece, em sua tese de 
doutoramento, uma relação entre 
economia e política educacional e, 
baseado em Frigotto, afirma que é o 
Banco Mundial quem define filosofias 
e valores das políticas educacionais em 
todo o mundo (CASTELLANI FILHO, 
1999, p. 49). Em concordância com Maria 
Clara Couto Soares, Castellani Filho aponta 
que a ação do Banco Mundial no campo da 
educação se dá 

menos pelo volume de recursos financeiros 
liberados — na medida em que, na maioria 
das vezes, como no caso brasileiro, prevaleceu 
o modelo de co-financiamento pelo qual o Banco não 
empresta diretamente, mas ressarcir o país pelos gastos 
antecipados (contrapartida) por conta do futuro crédito, 
de tal maneira que a parte nacional deve corresponder a 
50% do custo total do projeto — e mais pela sua presença 
sob a forma de assessoria, onde o principal elemento 
não é dinheiro mas sim ideias, as quais são oferecidas, 
obviamente, em embalagens comprometidas na forma 
e no conteúdo com o receituário político e econômico 
estabelecido hegemonicamente (CASTELLANI FILHO, 
1999, p. 50).

Ainda de acordo com o autor, essa concepção 
de política educacional que investe pouco em 
verbas, mas impõe fortemente uma ideologia, 
tem afetado o modelo de educação física nas 
escolas brasileiras com um  o modelo que 
estaria desprezando  as possibilidades afetivas, 
lúdicas e estéticas de entender o mundo e 
“submergindo no utilitarismo que transforma 
tudo em  mercadoria”.  Por seu turno: 

A intervenção da educação física, como não poderia 
deixar de ser, ajusta-se aos cenários socioeconômicos. 
Neste sentido, Max Weber (1997) ao escrever sobre 
“a ética protestante e o espírito do capitalismo”, 
desvendou um processo de racionalização, em 
meados do século XIX, que tem em seu bojo uma rija 
frugalidade ao invés da anterior atitude de lazer. O autor 
aponta que a concepção puritana de vocação influiu no 
estilo de vida capitalista e o comportamento ascético 
orientava todo o seu vigor contra a atitude de desfrutar 
espontaneamente a vida e tudo o que ela  
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tem para oferecer. Por esta razão, segundo Weber 
(1997), os puritanos sustentavam que o esporte tinha 
que ser útil a uma finalidade racional, à eficiência do 
corpo, mas não como meio de expressão espontânea 

ou diversão  (PALMA, 2001, p. 4).  

Palma, em sua tese de doutoramento  
enfatiza ainda, no sentido dessa visão da 
educação física via seu potencial voltado para 
a economia, que esse entendimento levou 
a educação física até algumas empresas e 
que as chamada “ginásticas laborais” podem 
realmente combater as chamadas LER “lesões 
por esforços repetitivos”, além de prevenir 
contra as doenças cardiovasculares, adiar de 
fadiga ou diminuir o estresse (PALMA, 2001, 
p. 5). Contudo, enfatiza o autor, para além dos 
muros das fábricas, a educação física nem  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

sempre chega, o que reflete e gera desigualdade, 
como ressalta a socióloga Daizy Stepansky 
(1999, p. 140 apud PALMA, 2001):

A estratificação faz transbordar para os espaços 
de reprodução (a vida social propriamente dita) as 
diferentes posições do processo produtivo, o que se 
traduz em grandes diferenças nas condições de vida e 
nos acessos aos benefícios. Em aparente contradição 
com os princípios de igualdade das modernas 
democracias ocidentais, os segmentos que mais 
desgastam o corpo no processo de trabalho são os 
que têm menores condições efetivas de compensação 
(STEPANSKY, 1999, p. 140 apud PALMA, 2001, p. 5).

Ao observamos as aulas de educação 
física na maioria das escolas, ou mesmo se 
recordarmos nosso próprio período escolar, 
compreendermos que essa concepção de 
educação física como algo útil e finalidade 
racional, em detrimento da expressão 
espontânea já fazia parte de nossas vidas 
enquanto discentes. Por outro lado, o que 
talvez se pudesse chamar de oposto: uma 
educação física menos diretiva e mais voltada 
para a vida social, a espontaneidade ou a 
diversão, também não tem funcionado como 
deveria. Como resultado, vemos, sobretudo em 
escolas de ensino médio,  aulas de Educação 
Física que se encontram esvaziadas, ou repleta 
de alunos e alunas ocupando um espaço 
denominado “periferia da quadra” (OLIVEIRA e 
DAOLIO, 2014).

Oliveira e Daolio (2014) observaram que nas 
aulas de Educação Física nas escolas 

determinados alunos não participam 
das atividade físicas, permanecendo 

não só à margem da quadra, mas 
também da aula. Segundo os autores esse fato 
gera o que denominaram como “periferia da 
quadra” e é reflexo de que a simples presença 
do professor não garante aprendizagem, 
dado que, via de regra, os alunos possuem 
limites que não superam por si mesmos, ou 
na simples convivência com seus pares, sendo 
necessária  uma intervenção que altere as 
estruturas postas. 
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Por sinal, para além ainda do sentido da 
Educação Física no trabalho e na vida como 
um todo, verificamos que na escola também 
há problemas e contradições, as quais são 
expressas dentro dos próprios PCN’s, como 
fatores a serem superados, como explicitamos 
no tópico a seguir.

EDUCAÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO E 
SAÚDE

Minayo (1992) afirma que Saúde é algo 
que  resulta “das condições de alimentação, 
habitação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso 
e posse da terra e acesso aos serviços de 
saúde”. Em suma, para este autor, a saúde seria 
“o resultado das formas de organização social 
da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida” (MINAYO, 
1992, p.10).

Para Freire (1984), temos um problema na 
educação (sobretudo aquela que ainda segue 
o modelo “bancário”) que tem a ver com a 
forma de apresentação da realidade:

Falar da realidade como algo parado, estático, 
compartimentado e bem comportado, quando não 
falar ou dissertar sobre algo completamente alheio 
à experiência existencial dos educandos vem sendo, 
realmente, a suprema inquietação desta educação. A 
sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como 
seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja 
tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos 
conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos 
da realidade desconectados da totalidade em que se 
engendram e em cuja visão ganhariam significação. A 
palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão 
concreta que devia ter ou se transforma em palavra 
oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja 
mais som que significação e, assim, melhor seria não 
dizê- la (FREIRE, 1984, p.33).

Ao que nos parece, 
nós, profissionais da 
Educação física, de certo 
modo a temos tratado 
deste modo: como 
uma realidade estática, 
compartimentada e 

completamente alheia à experiência dos 
educandos e educandas e, fora da escola, 
completamente alheia à experiência real de 
vida da população. Talvez seja este um fator 
que dificulta - e muito - a eficácia da educação 
física nas escolas e na sociedade em geral.

Por seu turno, retomando os próprios PCNs, 
se contrastamos a legislação com a realidade 
praticada no ensino de Educação Física, 
teremos um paradoxo, pois “a nossa prática 
pedagógica em pouco tem contribuído para 
a compreensão dos fundamentos, para o 
desenvolvimento da habilidade de aprender 
ou sequer para a formação da ética”, tendo 
como resultado, sobretudo no ensino médio, 
a evasão da disciplina. Desse modo, a saída 
para o problema poderia ser: 
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a real constatação de que o educando vem, 
paulatinamente, se afastando das quadras, do pátio, dos 
espaços escolares e busca em locais extra-escolares 
experiências corporais que lhe trazem satisfação 
e aprendizado como parques, clubes, academias, 
agremiações, festas regionais” (PAR METROS 
CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO, 
2000, p.33-34).

Desse modo, concordamos ser realmente 
necessário que, como propõe o documento, 
se busque a identidade da Educação Física 
como área de estudo fundamental para a 
compreensão e entendimento do ser humano, 
enquanto produtor de cultura, como bem 
aponta Minayo, para que se possam reduzir as 
desigualdades. 

O Ministério da Educação, para tanto, propõe 
que se leve em consideração os fatores 
estruturais que, no Ensino Médio, impõem 
aos professores turmas 
e x c e s s i v a m e n t e 
h e t e r o g ê n e a s 
no tocante a 
c a r a c t e r í s t i c a s 
motoras, afetivas e 
cognitivas. 

Da mesma maneira, é o próprio Ministério 
quem aponta:

As informações disponíveis na literatura demonstram 
uma estreita associação entre os níveis habituais de 
prática da atividade física e o índice de adiposidade e de 
desempenho motor. Isso indica que quanto mais ativa 
for a criança e o adolescente, no seu dia a dia, menor 
será sua tendência ao acúmulo de gordura. A incidência 
cada vez maior de adolescentes e jovens obesos, com 
dificuldades oriundas da falta de movimento, com 
possibilidades de acidentes cardiovasculares e com 
oportunidades reduzidas de movimento, leva-nos a 
pensar na retomada da vertente voltada à Aptidão Física 

e Saúde (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000, p.33-34).

Assim, ao aceitarmos que uma boa educação 
física realmente tem impactos positivos na 
redução da desigualdade e aumento do bem 
estar social, é preciso, então, que a direcionam 
também para a saúde. De acordo com o 
Ministério da Educação, se pretendemos 
prestar serviços à educação social dos alunos, 
se pretendemos “contribuir para uma vida 
produtiva, criativa e bem sucedida, a Educação 
Física encontra na orientação pela educação 
da saúde, um meio de concretização das 
suas pretensões”. Tal qual diversos autores 
enfatizam, sobretudo a respeito da conquista 
da Aptidão Física e Saúde pelas crianças e 
adolescentes.
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DESIGUALDADE, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Como bem apontou Palma, a pobreza, a saúde e a educação se inter-relacionam numa 
rede de interações. Isso significa que os baixos salários, a educação ruim, a dieta restrita, a 

habitação e as condições de higiene insalubre, além do vestuário inadequado se influenciam 
mutuamente (NAVARRO, 1998; ROSEN, 1994 e PRATA, 1994 apud PALMA, 2001, p. 8).

 

A observação dos dados do Relatório do Desenvolvimento Humano pode indicar como as 
desigualdades socioeconômicas se unem às condições de saúde e educação.

Nesse sentido, diversos outros autores, ressalta Palma, confirmam a forte associação entre sedentarismo, 
baixo nível educacional, baixo nível socioeconômico e menor índice de atividades físicas (BENNETT, 

1995; MESINSK, LOOSE e OOMEN, 1997; BOLTANSKI, 1989).

As questões que Palma levanta, e com as quais concordamos, giram em torno de uma adequada 
política instituída, preferencialmente que não seja guiada por e para a economia, mas sim para 
o desenvolvimento dos seres humanos. Questiona-se ainda o baixo percentual de pessoas 

beneficiadas por essas políticas e, ainda, a baixa atenção dada aos fatores que tendem 
a interferir  no acesso e bom desenvolvimento da educação física, como por exemplo 

o foco na atividade física e o “esquecimento” de diversos outros fatores, como os 
(sociais, econômicos, culturais, educacionais, dentre outros).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como propósito analisar relações postas entre Economia, Saúde, Desigualda-
de e Educação Física, considerando que há uma intensa inter-relação entre tais conceitos. As-
sim, de acordo com os autores e autoras citados, incluindo aqui os próprios documentos oficiais 
do Ministério da Educação, parece ser fato que o resultado dessas inter-relações tende a, diale-
ticamente, gerar e ser gerado por problemas como vulnerabilidade socioeconômica, maior inci-
dência de doenças, desinteresse dos alunos pela educação física nas escolas e sedentarismo.

Vimos que, uma vez que uma boa educação física tem impactos positivos na redução da de-
sigualdade e aumento do bem estar social e que  é preciso que a direcionam também para a 
saúde. Desse modo, seguramente estaremos colaborando para a redução do uso de medica-
mentos contra stress em nossa população, bem como, com a redução do índice de obesidade 
e de morte por doenças associadas ao aumento de peso e ao stress.

Por fim, com relação à Educação Física nas escolas, vale retomar os dizeres do mestre Paulo 
Freire, para quem a prática da liberdade fundamenta-se na educação do desejo e, desta maneira, 
no caso da educação física na escola, é necessário fazer com que os alunos e alunas ampliem 
seus desejos e/ou conheça-os melhor (FREIRE, 2002, p.78), possibilitando uma diminuição e 
quem sabe a finalização do fenômeno “periferia das quadras”. Dado que nossa responsabilida-
de, nossa presença enquanto educadores e educadoras físicas tanto pode ser auxiliadora como 
pode virar perturbadora da busca inquieta dos educandos e educandas. Ou seja, na escola e 
fora dela, podemos simplesmente reproduzir o esquema excludente posto ou, quem sabe, ajudar 
a superá-lo.
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RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica cujo tema aborda as práticas em Artes 
Visuais no contexto da Educação Infantil. Para tanto, temos como objetivo geral desta pesquisa 
apresentar alguns aspectos e características do trabalho e Artes na escola e apresentar alguns 
aspectos legais que corroborem para tais práticas. A justificativa para esta pesquisa se deve ao 
fato da importância do ensino de Artes nesta faixa etária, devido as suas especificidades e as 
peculiaridades da primeira infância. De acordo com os documentos norteadores da educação 
infantil o ensino de artes se baseia em três dimensões: Arte como linguagem, como expressão 
da cultura e como conhecimento. A Arte como linguagem no sentido de realizar leituras e es-
tabelecer sentidos interpretando as relações da mensagem artística; a Arte como expressão 
da cultura no sentido da preocupação com a influência cultural, observar a arte em sua relação 
com a cultura, melhor entendendo as obras artísticas; a Arte como conhecimento no sentido de 
entendê-la como qualquer outra área do conhecimento, vivenciado e refletido pelas crianças.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Artes Visuais; Educação Infantil; Legislação.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS PRÁTICAS EM 
ARTES VISUAIS
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INTRODUÇÃO

Com a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 ficou instituída a Educação Artís-
tica no currículo reunindo todos os diferentes tipos de linguagem, a referida lei ainda não 
previa a formação e a qualificação dos professores. O processo de elaboração da LDBEN 

9394/96 durou cerca de oito anos desde a sua proposta inicial até chegar ao documento final que 
traz em seu texto: Art. 26, § 2º: O ensino de Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

Discutir a criança, a infância e a Educação Infantil para nós é como estabelecer relações com o meio 
em que vivemos, e, dessa forma, estabelecemos vínculos com autores que estudam e pesquisam 
esse assunto de forma contextualizada. Kramer (1999) destaca, em relação a esse período da vida 
escolar da criança, que vai de 0 a 6 anos, denominado Educação Infantil, que uma nova concepção 
de educação para essa faixa etária vem sendo pensada com base em um novo olhar sobre a infância.

Segundo o RCNEI  (BRASIL, 1998) os educadores devem contemplar todas as mo-
dalidades artísticas, assim promoverá a diversificação de ações, contribuindo para que 
as crianças explorem e experimentam diferentes materiais, além da exploração do espa-
ço e de seu próprio corpo. O desenho contribui para a construção das mais variadas lin-
guagens então se torna essencial no trabalho com artes na escola de educação infantil. 

O professor deverá garantir que a criança possa compreender e conhecer a di-
versidade das produções artísticas com a apreciação e a manipulação de diferen-
tes materiais O ensino da arte na escola precisa de propostas que despertem o 
imaginário infantil, as diferentes formas de linguagem e o trabalho com diversos 
materiais e suportes para que a criança possa se manifestar criativamente e diferentes formas.

O ensino da arte em espaços educativos precisa de propostas pedagógicas e ativida-
des que estimulem a criatividade e o imaginário infantil, para que a criança explore a lin-
guagem visual, musical e corporal em suas diferentes possibilidades de criação, com di-
ferentes materiais e suportes, e diferentes formas de produzir, entender e ler imagens.

O educador deve respeitar os pontos de vista de cada criança, estimulando e de-
senvolvendo suas leituras as suas produções individuais. Os momentos de con-
versa e troca de experiências entre as crianças também são ricos momentos de 
aprendizagem e o prazer lúdico torna-se o gerador do processo de produção.
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APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO 
INFANTIL: HISTÓRICO

A escola é um lugar onde se aprende a conduzir 
a existência, tendo em vista o interesse comum, 
e não apenas os desejos e interesses individuais. 
Na Educação Infantil, os espaços possibilitam o 
exercício da ação coletiva e da autonomia dos bebês 
e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua 
descoberta de si e dos outros e no conhecimento 
do mundo. Estar nesse espaço educativo possibilita 
aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com 
autoria e protagonismo. É um tempo para identificar 
os seus sentimentos e desejos, construir um estilo 
pessoal frente ao mundo, aprender a compreender as 
pessoas e a diversidade de seus modos de ser e estar, 
fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais 

e significações sociais (SÃO PAULO, 2019, p. 23).

Segundo o RCNEI (1998) a maneira como a sala 
de aula é organizada e a disposição dos locais 
nos quais estarão os materiais, é extremamente 
importante nesse processo de aprendizagem. 
O local deve ser amplo e agradável para o 
desenvolvimento das atividades e os materiais 
devem estar de fácil acesso para as crianças. 

Quando a criança começa a desenhar ela 
trabalha sobre a hipótese de que o desenho serve 
para imprimir tudo o que ela sabe sobre o mundo, 
expressando suas percepções e sentimentos, 
observando diferentes objetos simbólicos e as 
imagens que cria. Na fase de simbolização, 
a criança vai incorporando as regularidades 
e os códigos que representam as imagens 
que a cercam e aprende a considerar que o 
desenho serve para imprimir aquilo que ela vê: 

Desde a primeira infância a criança utiliza o desenho 
para a representação da realidade. Desenhar, pintar ou 
construir constitui um processo complexo em que a criança 
reúne diversos elementos de sua experiência, para formar 
um novo e significativo todo (LOWENFELD, 1977, p. 13).

De acordo com a Constituição de 1988, 
as instituições de educação infantil, expres-
sa como parte dos deveres do Estado com a 
Educação, onde trata-se de uma formulação 
almejada por aqueles que, a partir do final da 
década de 70, lutaram e ainda lutam pela im-
plantação de creches e pré-escolas que res-
peitem os direitos das crianças e das famílias.

Durante o período do regime militar no Bra-
sil, caracterizado por um período de genera-
lizações dos movimentos sociais, muitas ma-
nifestações foram realizadas em busca de 
melhores condições de qualidade de vida. 
Dentre elas, os operários e toda classe tra-
balhadora lutavam pelas categorias profis-
sionais, inclusive da classe dos professores.

As pessoas envolvidas na educação infantil 
nesse período levantavam questões sobre a 
Pedagogia aplicada como também o Serviço 
Social da Psicologia para os profissionais que 
trabalhavam na creche. Podemos afirmar que 
as creches foram um dos resultados dessas 
manifestações de luta. Com o passar do 
tempos as instituições de educação infantil são 
vinculadas a um projeto educacional, antigamente 
tinham um caráter extremamente religioso. 

Na Alemanha, surge a educação da primeira 
infância com a fundação dos jardins de infância. 
As primeiras intenções com função pedagógica 
na educação infantil surgem no século XVIII e 
a metodologia utilizada era a visualização de 
conteúdos, tendo como objetivo evitar o ócio 
nas crianças enquanto os pais trabalhavam.

A educação da criança passou de um 
sentido em que a preocupação era o bom 
comportamento para um sentido de apoio 
à sabedoria valorizando o conhecimento 
em função do comportamento desejado 
para a criança. Surgem então as teorias 
de desenvolvimento infantil influenciando 
a educação escolar da infância.

Neste contexto que a educação passou 
a ser vista como o oposto da assistência, a 
creche que antes era vista como depósito 
de crianças, exclusivamente para mães 
trabalhadoras, passa a ter um olhar voltado à 
educação e não apenas ao assistencialismo.

Com a Constituição de 1988 teve início 
ao reconhecimento da educação infantil, 
depois em 1990, com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA, Lei federal 
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8069/90), que dentre os direitos estava o 
de atendimento em creches e pré-escolas 
para as crianças até os 6 anos de idade.  

ASPECTOS LEGISLACIONAIS SOBRE O 
ENSINO DE ARTES
 
A valorização da expressão infantil em artes 

passa a ser sinalizada com a semana da 
Arte Moderna em 1922 onde os modelos de 
educação técnica voltados para o trabalho com 
desenho clássico e geométrico são contestados. 
Mário de Andrade em seu curso de filosofia 
e história da arte na Universidade do Distrito 
Federal contribuiu para que as produções das 
crianças fossem vistas com novos critérios sob 
a ótica da filosofia e da arte e em seus artigos 
de jornal contribuiu para a valorização das 
atividades artísticas da criança como linguagem.

O Decreto 19.890 de 1931, instituiu o 
ensino de Canto Orfeônico como disciplina 
obrigatória nos currículos escolares nacionais, 
permanecendo de 1930 a 1950. O Decreto 
Lei 4.993, de 26 de novembro de 1942, 
instituiu o Conservatório Nacional de Canto 
Orfeônico (CNCO). Essa medida expandiu o 
movimento para outros lugares do país, antes 
disso, os cursos eram concentrados no Rio de 
Janeiro e na Universidade do Distrito Federal.

Durante os anos 1960 ocorreram mudanças 
na organização da educação nacional, o 
ensino de Artes foi incluído e iniciou-se 
com a deliberação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei Federal 
nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961), 
que propôs, no artigo 38, § 4º, Atividades 
complementares de iniciação artística.

Durante o governo militar acontece a 
reforma educacional no Brasil que depois 
consta na Lei Federal 5.692, de 11 de agosto 
de 1971. A partir dessa Lei, é inserida a 
Educação Artística nas séries iniciais do 
ensino fundamental. De acordo com o artigo 
7º: Será obrigatória a inclusão de Educação 
Moral e Cívica, Educação Física, Educação 

Artística e Programa de Saúde nos currículos 
plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus.

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
5692/71 a Educação Artística foi instituída 
no currículo reunindo todos os tipos de 
linguagem, porém esta lei não previa a 
formação e a qualificação dos professores.

Com a Reforma Educacional de 1971 foi 
estabelecido a prática da polivalência no 
ensino de artes. A partir desta reforma, as 
artes plásticas, a música e as artes cênicas 
deveriam ser ensinadas conjuntamente por um 
mesmo professor da 1ª à 8ª séries do 1ª grau. 
Foram criados os cursos de licenciatura em 
educação artística com duração de dois anos 
para preparar esses professores polivalentes.

De acordo com Saviani (2007) para 
compreender os movimentos que aconteceram 
na educação brasileira no período das 
reformas educacionais, é preciso resgatar 
a história sobre esse cenário chegando até 
a escola. Nas primeiras décadas do século 
XX, ocorreram os debates com ideias liberais 
que pretendiam universalizar os processos 
de escolarização, compreendendo tais 
processos como políticos, o que se buscava 
era um ensino laico e gratuito para todos. 

A partir da LDBEN 9394/96 fica estabelecido 
em seu Art. 26, § 2º: O ensino de Arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis de educação básica, de forma a promover 
o desenvolvimento cultural dos alunos.

A Lei 15.892 de novembro de 2013 estabelece 
o ensino obrigatório de Música na Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo, trazendo 
em seu texto a seguinte redação: Art. 2º: Fica 
estabelecida, em conformidade com o disposto 
na Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 
2008, a inclusão do ensino de Música em todas 
as unidades educacionais da Rede Municipal 
de Ensino, como conteúdo obrigatório, mas 
não exclusivo, do componente curricular Arte.
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Com a Constituição de 1988 se inicia 
o reconhecimento da educação infantil, 
posteriormente outros documentos começam 
a serem escritos como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei federal 8069/90), que 
dentre os direitos elencados encontrava-se o 
atendimento em creches e pré-escolas para 
as crianças até os 06 anos de idade. Era a 
primeira vez que uma lei fazia a referência 
a direitos específicos das crianças, sem 
estarem vinculados a direitos da família, era 
a primeira vez também que eram definidos 
de maneira clara os direitos das crianças 
como dever do Estado, mencionando o 
atendimento em pré escola e creches. 

Com toda essa mudança na legislação, 
a educação infantil passa a ser considerada 
como a primeira etapa da educação básica e 
abrange as crianças de 0 a 6 anos, passando de 
um caráter meramente assistencialista para um 
caráter educacional e pedagógico, considerando 
a criança em toda a sua especificidade. 

A APRENDIZAGEM EM ARTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Ayres (2012) a função do segmento 
escolar compreendido como Educação Infantil 
deve estar configurado de uma forma que se 
componha de instrumentos adequados que 
possam oferecer às crianças suporte suficiente 
para o seu desenvolvimento biopsicossocial 
completo. A disponibilidade destes 
instrumentos deve ter por meta a atuação 
profissional qualificada para que se constitua 
como elemento propiciador de técnicas 
preventivas as dificuldades de aprendizagem 
e desenvolvimento na infância que possam 
ocasionar a defasagem na aprendizagem escolar. 

Segundo Andrade (2009) o ensino da 
arte em espaços educativos terá êxito com 
a implantação de propostas pedagógicas 
que explorem a linguagem visual, musical e 
corporal nas milhares possibilidades de criar 
com diferentes materiais e suportes e diferentes 
formas de produzir, entender e ler imagens.  

De acordo com Duarte Júnior (1981) o 
professor não deve impor seus gostos ou 
questões estéticas de bonito ou feio, certo ou 

errado sobre a produção de seu aluno, pois 
assim o adulto estará interferindo no trabalho 
da criança com questões que para ela não 
faz tanto sentido. Antes de criar obras bem 
acabadas visualmente ou belas a criança 
busca se comunicar, se expressar, pensar 
sobre seu mundo. O professor não deve criticar, 
mas sim auxiliar para que a produção infantil 
possa desenvolver cada vez mais o potencial 
criador, expressivo e reflexivo da criança, 
dessa forma ela permanecerá interessada 
na produção e apreciação de trabalhos 
artísticos e da aprendizagem em Artes.

Com a questão da avaliação em Artes Visuais, 
segundo o RCNEI (1998), surge inevitavelmente 
a discussão sobre a possibilidade de realizá-la, 
posto que as produções em artes são sempre 
expressões singulares do sujeito produtor e, 
sendo assim, não seriam passíveis de julgamento.

Neste caso, temos que o processo avaliativo 
em artes visuais, deve ocorrer durante o 
processo de aprendizagem, no sentido de 
analisar e refletir sobre todas as produções 
das crianças. A avaliação deve considerar os 
avanços e conquistas da criança nas mais 
diferentes etapas do processo de criação 
artística e o professor deve buscar meios para 
que tais produções sirvam de subsídio para a 
revisão e reformulação das práticas para assim 
adequá-las para um melhor aprendizado. 

Os trabalhos de recorte, colagem e aplicação 
propiciam à criança dos primeiros anos escolares o 
aperfeiçoamento de conteúdos de coordenação motora, 
criatividade e desenvolvimento da sensibilidade, noções 
de espaços e superfície. O primeiro interesse da criança, 
ainda pequena, é no recorte puro, sem a intenção de 
formar figuras. À medida que ganha segurança no 
domínio da tesoura sobre o papel, surge a ideia de 
transformar pedaços de papel em figuras significativas 
e de utilizá-las a fim de compor cenas. A partir daí, 
ela vai manifestando preferências dentro da atividade, 
distinguindo papéis e possibilidades de recortes, 
colagens e aplicações. Revistas, jornais, papéis de 
diferentes texturas e pequenos objetos passam a ser 
vistos como fonte de pesquisa (SILVA, 2010, p.102).

De acordo com Lowenfeld (1977) enquanto 
cria, a criança seleciona, interpreta e reformula 
as suas hipóteses e esse processo é de extrema 
importância nesse processo de criação. O 
trabalho artístico parte dos sentimentos e das 
emoções do sujeito e a liberdade para se 
expressar é muito importante para que ele consiga 
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utilizar a arte como uma forma de expressão. 

Ao final do seu primeiro ano de vida, a criança já é 
capaz de, ocasionalmente, manter ritmos regulares e 
produzir seus primeiros traços gráficos, considerados 
muito mais como movimentos do que como 
representações. É a conhecida fase dos rabiscos, das 
garatujas. A repetida exploração e experimentação do 
movimento amplia o conhecimento de si próprio, do 
mundo e das ações gráficas. Muito antes de saber 
representar graficamente o mundo visual, a criança já o 
reconhece e identifica nele qualidades e funções. Mais 
tarde, quando controla o gesto e passa a coordená-
lo com o olhar, começa a registrar formas gráficas e 
plásticas mais elaboradas (BRASIL, 1998, p. 91).

O professor deve estar atento para oferecer 
as crianças diferentes suportes e materiais, 
quando tratar-se de atividades de desenho 
ou pintura, permitindo que a criança consiga 
expressar-se, tenha liberdade nos seus 
gestos e possam trabalhar individualmente 
e em grupos. A diversidade de materiais, 
diversidade de objetos e suportes variados 
são de fundamental importância para que 
a criança consiga deixar as suas marcas, 
explorando o espaço e os recursos.

As histórias e os fatos que ocorrem no 
cotidiano das crianças podem ampliar o 
repertório de temas para a expressão das 
crianças em artes e as intervenções educativas 
devem ter como objetivo a ampliação do 
repertório e da linguagem pessoal das 
crianças contribuindo para o enriquecimento 
de seus trabalhos e de suas produções. 

As intervenções que o professor realiza, 
a seleção dos temas e a forma como se 
desenvolve o trabalho com as Artes Visuais 
pode ser um fator enriquecedor das práticas 
de aprendizagem, quando se tem definidos 
os objetos e os materiais a serem utilizados, 
o percurso de criação das crianças será 
melhor desenvolvido. É preciso pensar sobre 
a programação de atividades para as crianças 
que as permitam criar e a partir de suas próprias 
ideias, estimular o pensamento e a imaginação.

As crianças podem manusear diferentes materiais, 
perceber marcas, gestos e texturas, explorar o espaço 
físico e construir objetos variados. Essas atividades 
devem ser bem dimensionadas e delimitadas no 
tempo, pois o interesse das crianças desta faixa etária 
é de curta duração, e o prazer da atividade advém 

exatamente da ação exploratória. Nesse sentido, a 
confecção de tintas e massas com as crianças é 
uma excelente oportunidade para que elas possam 
descobrir propriedades e possibilidades de registro, 
além de observar transformações. Vários tipos de tintas 
podem ser criados pelas crianças, utilizando elementos 
da natureza, como folhas, sementes, flores, terras de 
diferentes cores e texturas que, misturadas com água 
ou outro meio e peneiradas, criam efeitos instigantes 
quando usadas nas pinturas (BRASIL, 1998, p. 97-98).

É importante proporcionar às crianças a 
apreciação de figuras, ao contato com os 
personagens de uma história já conhecida e 
partindo desta apreciação o professor poderá 
trabalhar com esses personagens e com 
jogos e brincadeiras, com dramatizações e 
encenações, utilizando recursos disponíveis em 
sala de aula e aproveitando diferentes materiais.  

A exposição das produções e dos trabalhos 
infantis permitem que a criança reconheça 
o seu trabalho colaborando para a sua 
autoestima e o seu processo criativo, além de 
dar visibilidade aos familiares as produções 
infantis. Poder observar o seu trabalho e permitir 
que outras pessoas apreciem a sua produção 
é importante para a criança e favoreça o seu 
crescimento aumento a sua autoconfiança.

Também é de fundamental importância que o 
professor respeite os pontos de vista de cada 
criança, estimulando e desenvolvendo suas 
leituras singulares e produções individuais. Os 
momentos de conversa e troca de experiências 
entre as crianças também são ricos momentos 
de aprendizagem e o prazer lúdico torna-
se o gerador do processo de produção.

A Arte na educação infantil pode ser vista de 
diferentes pontos de vista, para a criança a arte 
é uma forma de expressão onde ela é capaz 
de utilizar o lúdico e o imaginário como fontes 
de inspiração e o professor deve estar atento 
para fornecer os elementos e as condições 
necessárias para auxiliar as crianças em suas 
criações, realizando as intervenções necessárias.

Com isso, o professor estará criando 
possibilidade para que as crianças 
desenvolvam relações entre as representações 
visuais e suas vivências, enriquecendo seu 
conhecimento do mundo e contribuindo para 
o desenvolvimento das linguagens artísticas.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta 
reflexiva voltada ao tema Artes Visuais nas práticas de 
educação infantil. A pesquisa bibliográfica busca descobrir 
aquilo que já foi escrito e produzido de maneira científica por 
outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com 
novas descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa 
na Internet e em bases de dados que possuem credibilidade 
científica, é muito utilizada como mecanismo de busca 
para localização do material bibliográfico e contamos 
com este recurso para a elaboração de nossa pesquisa. 

Para atingir os objetivos deste estudo utilizamos as 
contribuições de Silva (2010), Lowenfeld (1977) e do Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) que 
abordam as principais temáticas pertinentes ao tema de estudo. 

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, 
documentários, teses e outros trabalhos científicos que 
discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem 
contribuir para uma maior compreensão da temática 
apresentada neste artigo e foi possível constatar que a 
intervenção do professor, os temas abordados e a maneira 
como é desenvolvido o trabalho com as Artes Visuais podem 
ser um recurso interessante desde que sejam observados 
seus objetivos e função no desenvolvimento do percurso 
de criação pessoal da criança. É preciso, no entanto, ter 
atenção quanto a programação de atividades para as 
crianças para que ela seja capaz de criar e partir de suas 
próprias ideias, estimulando o pensamento e a imaginação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem em artes visuais requer trabalho e informação sobre os conteúdos, as experi-
ências, os materiais, técnicas, etc., para isso é preciso que a escola colabore para que os seus 
alunos tenham acesso a um conjunto de experiências significativas de aprender e aprender a 
criar, utilizando a imaginação, a sensibilidade e o conhecimento. Os alunos devem ser convida-
dos a transformar o conhecimento em Arte, percebendo as diversas formas, as relações entre 
os objetos e elementos, levantando hipóteses e possibilidades.

O educador deve proporcionar o conhecimento ao aluno dando significado aquilo que a crian-
ça aprende, incluir a Arte no currículo escolar, não garante que a criança aprenda, é necessário 
integrar o ensino de Artes com as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a criança 
aprenda e compreenda o seu conteúdo de forma relevante e significativa.

As práticas pedagógicas em Artes não podem ser simplificadas em atividades mecanizadas, 
de pintura ou desenho, devem estar contextualizadas nas aprendizagens oferecidas, outra práti-
ca equivocada é considerar o trabalho com Artes como simples ilustrações de datas comemora-
tivas ou temas específicos não deixando lugar para a criação e criatividade das crianças. 

O educador deve conduzir o processo educativo dando significado aquilo que a criança apren-
de, incluir a Arte no currículo escolar, não é suficiente para a garantia de aprendizado, a Arte 
deve estar integrada as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a criança aprenda 
e compreenda o seu conteúdo de forma relevante e significativa. 

Uma das tarefas da educação infantil é ampliar os contextos comunicativos das crianças por 
meio de suas falas e o professor deve propiciar o contato com o maior número possível de situa-
ções comunicativas ampliando as condições da criança se comunicar e estabelecer relações de 
aprendizagens significativas. O trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil deve respeitar 
as peculiaridades das crianças e o seu nível de desenvolvimento, favorecendo o processo de 
criação das mesmas. 
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RESUMO: A burocracia dentro dos processos escolares pode ser considerada o autoritarismo, 
aprisionando os indivíduos no exercício da racionalidade instrumental e em contraposição à 
tendência de rigidez o movimento das relações humanas, que esforçou-se para definir um per-
fil de gerentes mais sensíveis às necessidades dos empregados, resultantes de circunstâncias 
especiais, com o desenvolvimento da democracia, mas, diante da visão de eficiência e produ-
tividade, os pressupostos e procedimentos são simplesmente transportados para o ambiente 
escolar e aplicados com satisfação em razão do planejamento preciso e ajustado, aos objetivos 
mensuráveis e ao controle sistemático e minucioso da qualidade para recrutamento e seleção 
de docentes, misturando os termos burocracia e democracia dentro do ambiente escolar.

Palavras-chaves: Burocracia;  Democracia;  Educação.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A BUROCRACIA
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INTRODUÇÃO

Mesmo com tantos paradigma educativos envoltos sobre a gestão democráti-
ca, ainda se é possível ver que dentro da escola o termo fica confuso, mui-
tos ainda comparam com a burocracia, como um ato exagerado, sem trazer efei-

tos totalmente produtivos na educação escolar com base para a aprendizagem dos alunos. 

O trabalho tem como justificativa a observação de muitas gestões que confundem muitos termos, 
entretanto carregam uma bagagem de experiências e vivências escolares que consideram verda-
des, não percebendo que na contemporaneidade ocorreram mudanças e desafios para uma abor-
dagem voltada para uma maior participação comunitária e maior foco na aprendizagem dos alunos.

O objetivo geral do trabalho é abordar a gestão democrática com a democracia e ob-
jetivos específicos analisar os termos burocracia e dentro da gestão escolar; verificar 
as exigências dentro do âmbito escolar e abordar questões de uma gestão democrá-
tica.Diante disso, como o gestor pode trabalhar de modo democrático e organizado?

A primeira seção trata de abordagens que foi tratada a burocracia dentro das organizações, 
adaptado ao conteúdo escolar, abordando no segundo capítulo como o gestor age diante das 
exigências burocráticas e no último trata da postura de um gestor com democracia e organização.

A metodologia do trabalho é bibliográfica, de artigos, livros, com autores 
como. Tandeiro, Andrade e Araújo (2015), Teixeira e Ribeiro (2017) entre outros.
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GESTÃO ESCOLAR E BUROCRACIA

A burocracia dentro dos processos escolares 
pode ser considerada um ato de organização 
e por outro lado, ser considerado falta de 
democratização, pois muitas vezes aparece 
em forma de ordem da gestão, não se 
preocupando com os processos envolvidos.

Dentro das escolas públicas é possível 
conhecer muitas posturas da gestão, desde 
mais autocrática até uma mais flexível, 
entretanto, ainda é possível ver a gestão escolar 
no contemporâneo preocupado mais com a 
burocracia do que o fundamento da escola.

De acordo com Teixeira e Ribeiro (2017) 
relata que dentro de uma abordagem estrutural, 
destaca-se o modelo burocrático organizacional, 
caracterizado pela burocratização e autoritarismo 
firmado na maioria das organizações do século 
XX, principalmente por ter se desenvolvido 
na era industrial, marcada pela criação do 
funcionalismo público, em que o poder 
designado ao funcionário estava diretamente 
ligado ao cargo ocupado, e não a pessoa 
designada, tinha como características principais 
caráter legal das normas e dos regulamentos 
das instituições, hierarquia da autoridade, rotina 
e procedimentos padronizados, entre outros.

O ato de administrar, na sua forma mais 
tradicional, pautado em uma visão objetiva” que 
atua sobre a realidade equivale a comandar 
e controlar, voltando o olhar para a escola 
percebe-se que o processo educacional é 
amplamente burocrático, pode-se citar vários 
exemplos do contexto da escola, como as 
avaliações, os critérios de seleção e de 
promoção, os programas, também questões 
de secretaria e prestações de contas, que 
a escola precisa respeitar e se organizar 
seguindo algumas normas e leis. (SCALABRIN; 
SAUER; GHIDINI, 2015, p. 29846).

A Gestão não é apenas uma terminologia a substituir 
administração, intrinsecamente ligada à concepção de 
organização burocrática, porém, é mudança radical de 
orientações e posturas. Assim, um novo conceito de 
organização educacional é proposto, superando as 
limitações da administração, redimensionando-a, dando-
lhe um significado mais abrangente e transformador 
(SCALABRIN; SAUER; GHIDINI, 2015, p. 29851).

Deste modo, a gestão passa assumir uma 
postura de pensamento social, interligado 
com a comunidade escolar e a sociedade, 
pensando como foco, aprendizagem 
dos alunos e sua inserção social.

Conceitos burocráticos são advindos 
pelos estudiosos, com rastros históricos 
e sociológicos. Borba (1998) coloca que 
é nesta dimensão política (ou dinâmico-
histórica) do conceito que situa-se todo o 
temor weberiano da ascensão deste poder 
nas sociedades modernas, e a sobre análise 
da modernidade, aponta para a difusão deste 
poder sobre todas as estruturas sociais, desde 
o aparato do Estado até as empresas privadas 
e demais organizações, o qual funcionaria 
como tentáculos sobre a sociedade, 
aprisionando os indivíduos no exercício da 
racionalidade instrumental e com isso fazendo 
desaparecer todo “encantamento do mundo: 

O problema colocado para Weber é de como 
justificar a democracia diante das condições das 
sociedades modernas. De saída, para ele, deveriam 
ser descartadas as soluções elaboradas a partir do 
contratualismo, ou seja, a democracia não poderia ser 
mais justificada a partir da ideia de um acordo moral 
fundado na lei natural ou nos direitos naturais, devido a 
grande quantidade de valores e a sua incompatibilidade 
nas sociedades contemporâneas (BORBA, 1998, p. 3).

Deste modo, o autor colocou que Weber já 
mencionava a democracia sendo como uma 
saída para o modo instrumental. Belle (2011) 
coloca que em contraposição à tendência de 
rigidez o movimento das relações humanas, 
que esforçou-se para definir um perfil de 
gerentes mais sensíveis às necessidades dos 
empregados, resultantes de circunstâncias 
especiais que ocorreram durante a primeira 
metade do século XX, com vistas a humanizar 
a administração, amenizando práticas 
mecanicistas, hoje se tornou questionável.

As descontinuidades das políticas 
educacionais produzem efeitos perversos para a 
gestão democrática, acomodando professores 
e gestores à realização dos trabalhos 
burocráticos que não surtem efeitos positivos 
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nas práticas pedagógicas e, mais ainda, fazendo 
com que eles mesmos tenham atitudes como 
“donos” de suas salas de aula e, junto com 
seus colegas, como “donos” da escola, não 
aceitando, muitas vezes, responsabilidades 
que lhe são impostas devidamente. 
(SCALABRIN; SAUER; GHIDINI, 2015).

Deste modo, é traduzido a democracia de 
uma forma como bagunça, sem respeito, 
sem ordem, no qual se confunde com uma 
organização atendendo a uma demanda social: 

A visão patrimonialista da gestão escolar ainda 
precisa ser superada, pois ainda hoje presenciamos 
nas escolas a participação privilegiada dos diretores, 
professores e funcionários nos fóruns colegiados no 
campo da gestão. A comunidade escolar ainda não 
se apropriou do poder dos processos participativos, 
pelo contrário, ainda vê a escola como “propriedade 
do governo ou do pessoal que nela trabalha”. Alguns 
professores, por sua vez, comportam-se como donos 
“do seu cargo, dos alunos e de suas classes”, reforçando 
a distorção, “o diretor funciona como guardião dessa 
concepção, evitando interferências de servidores e de 

pais” (SCALABRIN; SAUER; GHIDINI, 2015, p. 29852).

Desta forma, a comunidade também ainda 
não entende o conceito de democracia como 
participação, como opinar por gastos, por 
exemplo, mudanças dentro da escola, compras 
para escola, modo de aprendizagem, entre outros.

Logo, Belle (2011) coloca que por estas razões, 
no Brasil, mesmo com ideologias democráticas, 
os modelos possuem características altamente 
normativas, contrastam com o modelo 
burocrático, possuem grupos específicos 
e valores definidos, os órgãos de gestão 
são constituídos por representação formal 
e com base em procedimentos eleitorais em 
colegiados e, portanto, vinculados a interesses 
conflitantes, conceitos institucionais que 
ainda permanecem no modelo burocrático.

Uma escola com visão produtiva que acentua 
a importância na adequação dos resultados 
aos objetivos, à eficácia, e ao uso adequado 
de recursos, à eficiência não constitui lócus 
de desenvolvimento da democracia, mas, 

diante da visão de eficiência e produtividade, 
os pressupostos e procedimentos são 
simplesmente transportados para o ambiente 
escolar e aplicados com satisfação em razão 
do planejamento preciso e ajustado, aos 
objetivos mensuráveis e ao controle sistemático 
e minucioso da qualidade para recrutamento 
e seleção de docentes, de funcionários e de 
gestores que atuarão na forma de multiplicadores 
desta imagem de escola, a burocrática, 
mostrando-se como democrática (BELLE, 2011).

A Escola como Democracia somente se faz presente 
pela observância das práticas da escola, de sua 
autonomia, da participação efetiva de todos os seus atores, 
diretores, professores, pessoal administrativo, alunos, 
pais e comunidade, mas, tudo será reflexo do modelo de 

sociedade que se pretende formar (BELLE, 2011, p. 147).

Logo, uma escola com perfil democrático 
surge nas práticas de autonomia de 
organização, porém, sem efeito de desordem. 
Belle (2011) coloca que uma escola gerida 
a partir de concepções de globalização e 
na chamada sociedade do “conhecimento”, 
pressupõe a adoção de medidas e 
construções que objetivam o alargamento 
do conceito de escola, do reconhecimento e 
reforços em sua autonomia e associação entre 
escolas e sociedade, mas isto não significa 
o afastamento das normas e orientações. 

A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E AS 
EXIGÊNCIAS

De acordo com Santos (2016) a formação 
de gestores e líderes não é necessário de um 
amparo pedagógico de novas oportunidades 
para o profissional da educação, nos quais 
vão desempenhar diversos papéis, adquirindo 
sempre novas posturas. Conforme a autora, 
a prática educativa do profissional de 
pedagogia no contexto escolar exige ações 
que podem ser previstas ou não na função.

Em seu cotidiano profissional acaba assumindo 
múltiplas tarefas, muitas das quais estão ligadas 
somente às atividades do dia a dia, sobretudo 
questões burocráticas, problemas de indisciplina 
etc. (SANTOS, 2016, p. 108). Logo a escola 
está ligada a muitos problemas emergentes, 
criando uma demanda para educação:

Desta forma, a sociedade se torna pedagógica 
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na medida em que ela demanda e fornece 
conhecimento utilizando os fluxos comunicacionais e 
informacionais por ela gerados a partir da renovação 
dos próprios conhecimentos que alimentam 

essas novas redes (SANTOS, 2016, p. 170).

Ao entendermos a escola como um 
microcosmo, que está inserida dentro de 
uma sociedade excludente, poderemos 
compreender o motivo de tantos problemas 
que nos assolam na atualidade. (TANDEIRO; 
ANDRADE; ARAÚJO, 2015, p. 37). Desta 
maneira, as autoras trazem o consenso 
do que é uma escola democrática, no 
enfrentamento dos problemas educacionais 
e sociais, trazendo vários elementos de 
uma justiça democrática dentro da escola:

Trabalhar de forma democrática dentro da escola é 
uma busca por um caminho que enfrente o autoritarismo 
e as formas violentas de resolução de conflitos, (algo 
que sempre fez parte da realidade de muitos) partilhando 
com todos os atores sociais as responsabilidades 
referentes às questões atitudinais e espaciais, além de 
construirmos novos alicerces culturais, embasados na 
justiça, igualdade, diálogo, equidade e solidariedade, 
possibilitando que as novas gerações participem de 
forma ativa na sociedade, ciente de seu poder e de seus 

direitos. (TANDEIRO; ANDRADE; ARAÚJO, 2015, p. 38).

Gracindo (2009) coloca que a gestão no 
contexto da gestão escolar democrática, 
cujas exigências indicam a necessidade de: 
participação de todos os segmentos da escola 
e da comunidade local nas decisões que afetam 
o processo escolar; autonomia escolar, tanto no 
sentido institucional, como na dimensão pessoal 
dos diversos segmentos escolares; aceitação 
das diferenças que marcam os sujeitos sociais 
envolvidos no processo educativo; prestação 
de contas das ações desenvolvidas pela escola, 
à sociedade, dada sua dimensão pública, 
ou seja, dentro das demandas escolares 
atribui a democracia no ato de decisões.

Brasil (2008) coloca que com o avanço na 
legislação e nas proposições governamentais, 
seja em nível federal seja no estadual, verifica-
se, ao mesmo tempo, que as escolas ainda 
estão longe de construir uma prática interna 

realmente democrática, mas, a própria 
legislação vem produzindo uma demanda 
para o aperfeiçoamento profissional na área 
gestão escolar, colocando aspectos, por si 
só, indicativos da relevância do tema e da 
necessidade de ampliar o debate sobre o assunto.

A necessidade de indicação de um diretor para 
um estabelecimento de ensino correspondia 
à organização do currículo escolar, com 
oferta de várias turmas, as quais chamavam 
de cadeiras, e várias disciplinas diferentes, 
com a finalidade de ministrar a educação 
popular, fundamental e profissionalizante. 
(BRASIL, 2019). Entretanto, novas exigências 
foram atribuídas a gestão escolar, em todos 
os âmbitos de funções, não diminuindo 
sua responsabilidade, mas compartilhando 
suas decisões em função de transformação.

GESTÃO: ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
DEMOCRÁTICA

De acordo com Almeida e Soares (2012), 
o repensar da função do pedagogo não se 
faz de uma forma isolada, pois é parte do 
processo da reformulação da escola como um 
todo, as finalidades, estratégicas, metodologias 
de ensino, definição de conteúdo, formas e 
instrumentos de avaliação e a organização da 
gestão escolar. Desta forma, a escola como 
instituição inserida no contexto brasileiro, 
ainda de acordo com as autoras, passou 
a buscar a construção de uma forma de 
organização democrática de todos que 
participam do processo ensino-aprendizagem.

De acordo com Almeida e Soares (2012), 
o papel do pedagogo como supervisor 
escolar passa de uma função controladora, 
fiscalizadora, individualista e burocratizada 
para uma função de acompanhamento, 
apoio e suporte pedagógico calcada na 
organização coletiva do trabalho escolar.
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A preocupação com uma escola que se volte aos 
interesses da maioria da população trouxe significativas 
alterações para o entendimento da função social 
da escola e do papel dos profissionais, que nela 
atuam, redimensionando o compromisso político-
pedagógico com a qualidade de ensino, na perspectiva 
de contribuir para a construção de uma sociedade 

justa e igualitária (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 39).

Dessa forma, Tandeiro, Andrade e Araújo 
(2015) coloca que a escola, enquanto um 
microcosmo dentro do organismo social, 
seja necessário intervir e agir, eliminando 
a seletividade e democratizar as relações 
que acredita que ela, consciente de seu 
papel político-social, deve transformar-
se internamente e a partir daí, transformar 
o entorno, fornecendo aos educandos a 
base para a entrada no mundo adulto e 
propiciando às crianças embasamento crítico 
para o entendimento das suas contradições:

A elaboração de uma Pedagogia Progressista Crítico-
Social dos Conteúdos prevê a elaboração de modelos 
de ensino voltados para a interação do conteúdo e a 
realidade social, articulando ações pedagógicas às 
ações políticas. Entendemos assim, que democratizar as 
relações dentro da escola é um ato pedagógico e político, 
que atende as demandas e necessidades das classes 
trabalhadoras e propõe transformação real na vida de 

crianças (TANDEIRO; ANDRADE; ARAÚJO, 2015, p. 27).

Logo, a organização democrática da escola 
deve atender dentro das práticas pedagógicas 
aprendizado para a criança, atendendo as 
demandas sociais, propondo transformação na 
educação das crianças, nos quais, segundo 
Tandeiro, Andrade e Araújo (2015), o papel 
do supervisor escolar, em quase todos 
os movimentos de crítica e propostas de 
transformação da educação ao longo da história, 
vem sendo discutido no sentido de superação 
da autoridade hierárquica e construção de 
uma figura profissional democrática que 
pode contribuir para exigências educacionais.

Rangel (2009) coloca que a mediação 
das questões pela supervisão e orientação 
educacional, atua diretamente com pais, 
alunos, professores, propiciando a superação 
dos problemas e contribuindo na ação-reflexão-
ação conjunta, tornando como estudo temas 
como dificuldades, os possíveis conflitos, 
aproximando todos em torno do mesmo 
objetivo: “a aprendizagem do conhecimento, 

que é direito e valor da vida cidadã, pelo qual a 
escola, no seu conjunto integrado de pessoas 
e serviços, elabora seu projeto e organiza a 
sua ação pedagógica” (RANGEL, 2009, p. 11):

A gestão responsabiliza-se pela qualidade da 
educação, entendida como mediação de conhecimento 
e como prática social da formação humana de cidadãos. 
A gestão democrática da educação necessita assegurar 
uma educação comprometida com a sabedoria de viver 
junto respeitando as diferenças (RANGEL, 2009, p. 37).

A gestão democrática, segundo Rangel (2009), 
é uma prática articulada de administradores, 
supervisores educacionais e orientadores com 
a equipe docente e a comunidade, nos quais 
as ações gestoras estarão comprometidas 
com a formação humana em todas as 
dimensões da sua integralidade, envolvendo o 
coletivo de todos profissionais da educação: 

Os processos de gestão escolar e de gestão 
democrática são fortemente influenciados pelo 
tensionamento entre os processos burocráticos 
pautados na impessoalidade, na técnica e nas 
leis, e a influência da cultura política brasileira 
personalista, clientelista e patrimonialista presente 
nas instituições escolares e nos sistemas de ensino 

(SCALABRIN; SAUER; GHIDINI, 2015, p. 29846).

No Brasil o processo de gestão educacional 
é tema de intensas discussões, muitas vezes 
não consensuais, entre os profissionais da 
educação, gestores e professores, bem como, 
alunos, pais e representantes da comunidade, 
nos quais os gestores e estudiosos afirmam 
reconhecer que o modelo ideal de gestão.

 
E, em tempos modernos, é aquele norteado pelos 

princípios democráticos, com entendimento de 
significados para o modelo de democracia restrito, 
desconhecido ou ignorado e, como consequência, 
o que se pratica pode revelar contradições com 
reflexos na formação de seus estudantes e em 
suas atividades profissionais (BELLE, 2011):

Assim, há que se duvidar sobre o modelo de 
profissional que se pretende formar. Isto é, se o produto 
depende do meio, pleitear um egresso com capacidade 
para atuar com fundamentos em princípios democráticos, 
quando, durante toda a sua formação, praticou os 
princípios da burocracia, seria no mínimo uma visão 
equivocada. As influências do sistema educacional 
influenciam diretamente na vida das pessoas e em suas 

condutas profissionais (BELLE, 2011, pp. 132-133).
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Logo, o gestor contemporâneo que se 
pretende ter dentro dos espaços escolares é 
fundamentado em princípios democráticos, 
entretanto, este profissional em suas 
experiências e práticas advindas de um 
sistema burocrático, vinda de diretrizes rígidas. 

A escola que se pretende, denominada Democrática, é 
aquela que assume como ponto de partida a participação 
autônoma e colegiada, tendo uma base organizacional 
oposta àquela definida pelo modelo burocrático. Porém, 
embora haja uma forte corrente defensora do modelo 
de escola democrática há organizações que preferem 
adotar os modelos mais rígidos, como é o caso de 
escolas que adotam princípios militares, com o apoio 

irrefutável de pais e de alunos (BELLE, 2011, p. 134).

Logo, conforme Brasil (2016) a gestão 
escolar tem a função de organizar todos 
os elementos que, direta ou indiretamente, 
influenciam no trabalho pedagógico, ou seja, 
os aspectos ligados aos profissionais da 
educação e suas funções, aos espaços e aos 
recursos, garantindo a legalidade de todas 
as ações e primando pelos processos de 
ensino-aprendizagem de todos os estudantes:

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, 
inciso VI, estabelece “a gestão democrática do ensino 
público na forma da lei” (Brasil, 1988), determinação da 
qual decorre o imperativo da participação da comunidade 
escolar nos processos de gestão da escola. Professores, 
agentes educacionais I e II, estudantes, seus pais e/
ou responsáveis devem, portanto, estar presentes nas 

estratégias de gestão da escola (BRASIL, 2016, p. 1).

Dessa forma, a democracia é um direito 
dentro da escola, como um ato público, 
conforme Scalabrin, Sauer e Ghidini (2015) 
as experiências de trabalho nas escolas 
evidenciam que as próprias equipes gestoras 
e os professores têm fragilidades em relação 
ao trabalho coletivo, que é um desafio para 
a gestão democrática, pois exige de todos 
os participantes a integração, o respeito às 
diferenças de opiniões, a capacidade de 
colaborar para o consenso e o engajamento 
na execução das ações planejadas. 

Logo, conforme Scalabrin, Sauer e Ghidini 
(2015) a participação é uma das esferas a ser 
melhorada para uma efetiva gestão democrática 
nas escolas públicas, pois, é possível afirmar 
que muitas escolas se utilizam da participação 
da comunidade, de pais e de alunos para 

legitimar decisões que foram previamente 
tomadas ou para envolver a comunidade em 
tarefas que precisam ser realizadas, como 
cortar a grama, pintar o muro, arrecadar dinheiro 
para complementar a merenda escolar, fazer 
limpeza ou pequenos consertos, entre outras, 
assim, a participação se reduz a um trabalho 
voluntário, esvaziando o seu sentido político. 

Desse modo, pode ocorrer uma democracia 
pela abertura da gestão, pelo projeto político 
pedagógico, em função da organização escolar:

Considera-se, aqui, que, ao elaborar o Projeto Político 
Pedagógico da escola, todos os envolvidos tenham 
partido da realidade diagnosticada na comunidade 
atendida para propor ações e estratégias que pretendam 
atingir objetivos claros e específicos, uma vez que o 
que se espera é que a ação transformadora da escola 
seja sentida na comunidade e não o inverso, e em 
comunidades com alta vulnerabilidade social, é onde mais 
se espera sentir o efeito escola (FERREIRA, 2019, p. 67).

Deste modo, é um projeto que visa concepção 
de toda comunidade, não apenas um cumprimento 
político.

Os profissionais da gestão (supervisor, orientador, 
diretor) precisam ter consciência de que tem um 
papel importante, dentro de uma perspectiva de 
gestão democrática na escola, não podendo mais 
pensar em gestão da educação, principalmente 
nas escolas, ligado apenas na figura do diretor, 
sendo preciso, no entanto, rever concepções e 
buscar, com o coletivo da escola, novas propostas 
pedagógicas que visem atender as necessidades 
atuais, as quais exigem que a escola cumpra sua 
função social, desenvolvendo ações voltadas para a 
humanização e a transformação da realidade atual. 
Ferreira (2019) considera como fator importante é 
o compartilhamento de responsabilidades. Dividir 
tarefas e responsabilidades é uma estratégia 
importante para o gestor escolar. Na medida 
em que a responsabilidade acerca das decisões 
educacionais e dos projetos pedagógicos é 
compartilhada, o corpo escolar se sente parte 
desse universo e contribui para a sua melhoria. 

Logo, conforme Ferreira (2019) a comunicação 
é o elo que une todos esses pontos no fazer 
educacional. Para isso, o gestor escolar precisa 
sempre incentivar o diálogo aberto e contínuo, 
com todos que compõem a comunidade escolar. 
Diante de possíveis tensões e conflitos, inerentes 
ao universo educacional, investir em uma boa rede 
de comunicação e relações interpessoais não 
só amplia a organização social da escola, como 
também centraliza os objetivos comuns em torno 
da aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a escola no contemporâneo deve ter gestores para uma organização escolar 
mediante os processos escolares, porém, compartilhando decisões de forma democrática com 
a comunidade local, sendo um direito social a participação pública, uma escola de qualidade e 
o direito de aprender.

O gestor deve lembrar que não é mais um líder autocrático, visto em épocas anteriores, mas 
um formador social com suas contribuições. o modelo burocrático organizacional é marcado 
dentro da era industrial e hoje administrar exige uma visão objetiva com a realidade, focando no 
compromisso de aprendizagem. Entretanto, as políticas públicas cobram bastante de forma bu-
rocrática os gestores, como uma demanda produtiva ainda de fábrica, com um olhar tecnicista.

Logo, as mudanças deve ocorrer de todos os lados, no qual o gestor não precisa refletir uma 
postura rígida, mas de acordo com a realidade local, pensar em transformações sociais. A ges-
tão responsabiliza-se pela qualidade da educação, entendida como mediação de conhecimento 
e como prática social da formação humana de cidadãos.

A função de diretor, orientador, supervisor, a função de gestor escolar, deve se preocupar com 
andamento da escola em função de transformações sociais, agindo com caráter democrático.
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RESUMO: Este artigo discorre sobre a gestão democrática na educação, com ênfase na  qua-
lidade social e na participação dos indivíduos no que se refere à tomada de decisões. No 
decorrer do trabalho, serão evidenciados alguns conceitos como cooperação, participação e 
autonomia. Tem como principal objetivo demonstrar os efeitos positivos da aplicação de as-
sembleias escolares para oportunizar a discussão e reflexão de diversos temas no âmbito da 
escola, constituindo assim, em um ambiente sócio moral cooperativo. Dessa forma, abri-se um 
campo para reflexão da importância de se trabalhar com essa ferramenta, visando o auxílio aos 
indidíduos, professores/alunos, alunos/alunos e professores/professores, que permitirá a vi-
vência em um ambiente mais justo, favorecendo o diálogo e o desenvolvimento da autonomia.

Palavras-chaves: Gestão democrática; Autonomia; Cooperatividade; Assembleia escolar; As-
sembleia de classe
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade cujo o termo democracia é utilizado com muita frequência. 
Em épocas de eleições políticas, essa palavra é citada diversas vezes pela mídia, pelas 
pessoas, expostas em cartazes e faixas.  Nas ruas, durante manifestações, o termo tam-

bém é bastante utilizado. Mas afinal, o que é democracia? E, além de estar presente na vida das 
pessoas e na sociedade como um todo, como a democracia está presente no âmbito escolar? 
De que forma podemos incluir esse assunto na rotina da escola?

Respondendo à essas questões, trataremos de expor a importância das assembleias na es-
cola, seguindo diversos autores, nos quais abordam suas experiências em inúmeras escolas 
espelhadas pelo Brasil, além de estabelecer sintonia com nosso suporte legal, ou seja, as Leis 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e a Conferência dos Direitos Humanos. Ademais será exposto um relato de 
experiência pessoal.

A partir dessas questões, esse artigo tem como objetivo proporcionar uma reflexão  a respeito 
do assunto, além de abrir portas para possibilidades de utilização da democracia no âmbito es-
colar através de algumas ferramentas.
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ENTENDENDO A DEMOCRACIA

Para Lenzi, 2018, democracia é um 
regime político onde o poder está nas 
mãos do povo, ou seja, todos os cidadãos 
participam das decisões de forma igualitária. 

Está presente em grande parte dos países 
ocidentais e foi se desenvolvendo ao longo 
da história (GUERRA, 2018).  Dentro de 
um sistema social, a democracia tem como 
fundamentos: a liberdade de expressão; a 
igualdade de direitos políticos; oportunidades 
igualitárias de pronunciamento; e a liberdade 
de opinião (LEONARDO & FARACO, 2018).

Quando se pensa em democracia, se pensa 
politicamente, independente do meio. Ao se 
pensar politicamente, pensamos no que é justo e 
necessário, o que deve ser mantido e o que deve 
ser modificado em nossa sociedade, que  se 
modifica e se transforma ao longo dos tempos. E, 
é através das necessidades que novas atitudes 
vão sendo tomadas, transformando o meio em 
que vivemos (RESPEITAR É PRECISO, 2015).

Assim, ressalta-se a corroboração do 
exposto na Conferência de Direitos Humanos, 
realizada em Viena no ano de 1993: “A 
democracia, o desenvolvimento e o respeito 
pelos direitos do homem e pelas liberdades 
fundamentais são interdependentes e 
reforçam-se mutuamente” (CONFERÊNCIA 
DE DIREITOS HUMANOS, VIENA, 1993).

Quando pensamos em democracia, 
pensamos em algo polêmico. Tal fato ocorre 
desde a sua origem até os dias atuais, mesmo 
que seu sentido vem se modificando ao longo 
dos tempos, devido às mudanças naturais 
que ocorrem na sociedade, no modo de ver 
e estar no mundo. Hoje, podemos considerar 
que há um consenso sobre o seu significado, 
pois entende-se que a democracia acontece 
quando a convivência em sociedade ocorre 
de forma respeitosa e harmônica, onde não 
há restrições devido a enorme diversidade 
religiosa, cultural, política, gêneros, raças. 

Portanto, quando ocorre a capacidade de as 
pessoas conviverem com tais diversidades, 
onde todos podem se incluir no processo 
de tomada de decisões, cuidando para que 
prevaleça o bem comum, ocorre a união 
da democracia e do democrático. Conclui-
se, portanto, que o processo democrático 
é inclusivo em sua totalidade (PUIG, 2000).

Mas, e quando nos referimos à democracia 
no âmbito escolar, de que maneira ela funciona, 
atua ou deveria estar presente? De acordo com 
o Art. 206 da Constituição Federal de 1988, o 
ensino será ministrado com base em alguns  
princípios, dentre eles: VI - gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei (BRASIL, 1988). 
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1996 (LDB/96) estabelece: a participação dos 
profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola e a participação 
das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (LDB, 1996 - Art. 14). 

Em uma escola há um poder instituído, 
hierárquico que expressa níveis de 
responsabilidade educativa, e a escola 
não pode erradicar isso. Para os cargos e 
funções mais altas na estrutura hierárquica 
ficam as maiores responsabilidades, não 
pressupondo que sejam mais importantes, 
mas no sentido de sua abrangência, 
mesmo porque deve haver a prestação de 
contas à sociedade (PUIG, et al, 2000).

Já na sala de aula, hierarquicamente o 
professor é a autoridade. A existência de 
regras e limites está presente no contexto 
escolar, familiar ou profissional. Na sociedade, 
em diversas esferas, vamos encontrando 
hierarquias, normas e padrões de conduta. 
Porém, na sala de aula, o fato de o professor ser 
o líder, conforme nos mostra Mônica Nogueira 
Soares, em publicação realizada no site “Com 
Regras” em 2017,   [...] não deve ser interpretado 
de modo a pensarmos em padrões de 
submissão, mas antes uma forma de os alunos 
desde cedo desenvolverem a capacidade de 
lidar com o poder desigual (SOARES, 2017). 
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Ainda, segundo a autora, tal fato faz parte da 
vida, ou seja, são situações que as crianças 
irão enfrentar quando adultas, seguindo 
regras, submissões e o contrário também. 
Na sala de aula, cabe ao professor um bom 
relacionamento com os alunos, compreensão 
e comunicação, mas nunca a falta de liderança. 

Dessa forma, uma gestão democrática 
na educação tem o dever de nunca permitir 
a discriminação, erradicando a exclusão e, 
ofertando à todos, iguais oportunidades de 
aprendizagens, respeitando as necessidades, 
dificuldades e subjetividade de cada um, em 
um ambiente que seja próprio para enfrentar 
os desafios que cada ser carrega consigo.

Porém, para conquistarmos a “oportunidade 
e igualdade para todos”, há de se haver a 
inclusão e a consideração por indivíduos 
“diferentes”, com necessidades e experiências 
individuais, oferecendo as mesmas condições 
para uma educação de qualidade. Arantes 
(2003) defende que “um dos princípios 
fundamentais da ética comunicativa é que 
ninguém pode ser excluído, a priori, do 
diálogo por meio do qual os participantes 
pretendem resolver os seus problemas”.

A colaboração do autor citado acima reforça 
a importância de uma participação ativa de 
todos os personagens envolvidos no sistema 
educacional, incluindo os que possuem 
dificuldades e são afetados pelos decorrentes 
problemas de inclusão ainda encontrados, 
infelizmente, em nossa sociedade. Isso nos 
abre uma reflexão a cerca da importância de 
um processo democrático, que se inicia com 
o saber ouvir o OUTRO, compreendendo-o 
e considerando-o em sua totalidade.

Para a mobilização de pessoas se faz 
necessária uma gestão democrática, com 
diálogos e transparências, garantindo e 
enfatizando a qualidade social da educação 
pois, além de dar importância aos aspectos 
afetivos das relações entre os indivíduos, 
propicia o respeito pelas individualidades, a 

autonomia, o senso de coletivo, entre outros. 
Para que uma gestão democrática de fato 
ocorra, são necessários três elementos 
importantes: a legitimidade, a autonomia 
e a representatividade (ARAÚJO, 2015).

Uma das formas de garantir uma autonomia 
e mobilização no âmbito escolar, é construção 
coletiva do Projeto Político Pedagógico da 
escola, quando as tomadas de decisões são 
feitas de forma que todos os envolvidos possam 
participar, opinar, discutir e discordar. Dessa 
forma, mobiliza-se as pessoas, garantindo o 
alcance dos objetivos e cumprindo metas que 
atendam o interesse de toda a comunidade.

Estamos nos referindo a uma gestão 
democrática participativa e integradora, onde 
as decisões são tomadas lentamente e de 
forma cautelosa, pois faz-se necessária a 
integração e interação de diversos pontos de 
vista, definição de compromissos e prioridades, 
não esquecendo de um “OLHAR O OUTRO”, 
garantindo que nenhum parceiro saia prejudicado 
por não ter tido a oportunidade de expor suas 
necessidades, princípios, dificuldades, etc.

Para tanto, é crucial criar condições para que 
os envolvidos encontrem um ambiente próprio, 
que haja a possibilidade de dialogar de forma 
livre, definindo suas posições diante dos 
problemas em questão. A aprendizagem e o bom 
desempenho educacional não são as únicas 
importâncias de uma gestão democrática. 
Deve-se considerar, além disso, a construção 
da cidadania plural e a capacidade de conviver 
com o outro (com toda a sua subjetividade).

ASSEMBLEIAS ESCOLARES

A escola é um espaço que congrega pessoas, 
saberes, viveres e práticas. Seja ela pública 
ou privada, é na escola que encontramos 
uma grande variedade de princípios, modos 
de ser e estar no mundo, uma gigantesca 
diversidade. Isso ocorre para além do 
currículo escolar, ou seja, há um conjunto 
de experiências individuais que torna esse 
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espaço um excelente ambiente para trabalhar 
com conteúdos valorativos. Mas não podemos 
negar que, na atualidade, existem desafios 
para os profissionais da educação no que diz 
respeito ao trabalho com os valores morais na 
escola, promovendo uma dificuldade em se 
manter uma ambiente sócio moral mais justo. 

Derivada de uma sociedade que estipula 
grupos de pessoas que convivem entre si, a 
palavra “sócio” também sugere uma convivência 
com regras próprias e com uma moral, que são 
elaboradas socialmente e guiam a vida de todos 
os envolvidos, ou seja, torna-se possível uma 
vida em sociedade. Já a “moral” é um conjunto 
de regras que orientam as ações humanas. Um 
ambiente sócio moral favorável é decisivo para 
o desenvolvimento de uma moral autônoma. 
Luck (2005) nos mostra que a escola é um 
ambiente sócio moral pois, segundo o autor, 
nela (a escola) proporciona aos alunos um 
aprendizado sobre comportamentos a serem 
seguidos que trazem benefícios à todos.

Portanto, a escola deve ser um ambiente 
que apoia o desenvolvimento dos 
indivíduos, auxiliando no estabelecimento 
de relações interpessoais, incluindo as 
mais diversas relações: aluno/aluno; 
aluno/professor; professor/professor; 
alunos e professores/demais funcionários; 
todos/comunidade externa à escola.

Para tanto, é necessário à escola, que a 
mesma construa um espaço sócio moral que 
seja favorável, abrindo literalmente suas portas, 
permitindo o mútuo e contínuo respeito ao 
OUTRO, proporcionando o encorajamento de 
novas experiências e estimulando a cooperação. 
E, diante disso, as assembleias tem um papel 
fundamental na construção desse processo.

De acordo com Tognetta (2011), a 
assembleia escolar é um fator que permite ao 
professor conhecer melhor os seus alunos e, 
estes, consequentemente, conhecer melhor os 
seus professores. Permite ainda, a discussão 
de conflitos, a negociação de soluções, 

vivenciam a democracia e constroem a 
noção de respeito mútuo, que é o princípio 
norteador das relações interpessoais.

A assembleia escolar tem como 
responsabilidade regulamentar as 
relações interpessoais e a convivência 
nos espaços coletivos. Todos devem 
participar, ou seja, todos os segmentos 
devem contribuir nesse ato, buscando a 
discussão de assuntos diversos (horários 
de chegada, saída, intervalos), espaço físico 
(organização, mobilidade, limpeza), relações 
interpessoais, entre outros (ARAÚJO, 2002).

É o momento em que a coletividade se 
faz presente, reunindo todos para a reflexão, 
tomada de decisões e de consciência (de si), 
para a transformação e/ou permanência de 
tudo aquilo que os participantes considerem 
pertinentes. Torna-se um momento organizado, 
onde os alunos, professores e demais 
funcionários, podem dialogar sobre assuntos 
que merecem atenção, visando a melhoria do 
trabalho e da convivência escolar (PUIG, 2000).

ASSEMBLEIAS DE CLASSE 

Na sala de aula, a assembleia é um 
dispositivo de gestão, onde os alunos, de 
forma coletiva, organizam uma gestão de 
seus próprios assuntos, ou seja, torna-
se possível a mediação de conflitos e a 
resolução de problemas organizacionais e 
também interpessoais que, muitas vezes, os 
alunos não dão conta de resolver de forma 
autônoma. É um dispositivo que não serve 
apenas à mediação pois, em diversas relações 
de conflitos, o grupo age com árbitro, tendo 
o poder da decisão. Já em outras situações, 
ocorrem discussões sobre questões que nada 
tem a ver com conflitos propriamente ditos. 

As assembleias de classe promovem 
discussões de assuntos que envolvem 
geralmente o espaço específico de cada 
sala de aula. Nesse ato, participam um 
professor e todos os alunos de uma turma. 
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Tem como objetivo a regulamentação da 
convivência e das relações interpessoais 
no âmbito de cada sala (LUIZ, 2010).

Nas assembleias de classe, diversas 
vezes, são tratados assuntos relativos à 
gestão curricular, podendo proporcionar a 
discussões a cerca do trabalho coletivo e 
à avaliação. Para Freinet (2001), esse tipo 
de prática pedagógica estabelece relações 
interpessoais que são fundamentais para 
o desenvolvimento e aprendizagem e, 
os grupos pedagógicos dão lugar à uma 
aprendizagem de cidadania democrática.

Ainda, segundo o autor, é importante que 
a participação dos alunos na construção 
do conhecimento não seja apenas trazida 
pelo professor, ou seja, é necessária a 
participação coletiva através do diálogo e 
reflexão na solução dos problemas, tornando 
a escola um espaço propício para a vivência 
democrática. Existem diversas maneiras de 
ensinar e a assembleia de classe é uma delas, 
é uma prática que busca a integração do 
conhecimento e à formação para a democracia.

Os conflitos existem em todas as esferas 
da sociedade e, esses, devem ser discutidos 
também no cotidiano escolar. Segundo Arantes 
(2003), os conflitos no âmbito escolar devem 
ser considerados com situações a serem 
dialogadas e refletidas, para se conseguir 
um ambiente democrático e cooperativo. A 
solução dos problemas pode ocorrer por meio 
da democracia, através de estratégias como 
grêmios estudantis, assembleias escolares, 
promovendo a participação dos alunos e, 
consequentemente permitindo a aprendizagem 
da cidadania, promovendo a igualdade de 
direitos, deveres e respeito às diferenças.

Além disso, não só aos alunos a assembleia 
torna-se importante, mas também ao 
corpo docente e gestão, pois permite um 
momento de reflexão, de re (pensar) a prática 
pedagógica na escola, na sala de aula. Para 
todos, a assembleia também é percursora de 
um sentimento de pertencimento ao grupo.

Os momentos de assembleia não se 
configuram apenas para a resolução de 
conflitos pois, segundo Araújo (2004), isso 
traria um sentimento de tensão e não seria 
prazeroso. É também um momento para 
expor fatos positivos, felicitar conquistas 
pessoais e do grupo e também para se discutir 
projetos que poderão ser realizados no futuro. 

Tanto as assembleias escolares, quanto as 
de classe objetivam uma maior participação 
dos envolvidos, aproximando os alunos 
entre si, como também dos professores, 
podendo garantir a melhoria das relações, 
um dos fatores importantes para a 
conquista de uma educação de qualidade.

A INTRODUÇÃO DE ASSEMBLEIAS NA 
ESCOLA

O trabalho de introdução das assembleias 
escolares é um processo complexo que 
necessita de empenho político, pessoal e de 
grupo já que envolve mudanças em todos 
os âmbitos da vida escolar. Para tanto, todos 
os envolvidos devem ter consciência de 
seus possíveis significados e das inevitáveis 
consequências tanto na organização, quanto 
nas relações interpessoais visando o bem 
estar do grupo. É fundamental o conhecimento 
teórico dos pressupostos das assembleias, 
dos aspectos metodológicos e da resolução 
de conflitos, garantindo a construção de 
práticas democráticas e justas à todos.

Podemos encontrar inúmeras experiências 
sobre esse tema, mas cada grupo escolar 
se utiliza de técnicas próprias, seguindo 
suas necessidades e realidade. Porém, 
independente da diversidade encontrada, 
todas devem seguir um objetivo comum: a 
formação de cidadãos críticos, autônomos 
e conscientes, garantindo o exercício da 
cidadania e o papel político e social para uma 
convivência justa e harmoniosa em sociedade.

Dessa forma, com as diferentes formas de se 
trabalhar com as assembleias, também não há 
uma regra fechada para dar início à essa prática. 
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Normalmente as assembleias ocorrem com um 
professor e os seus alunos e, com o tempo, vai 
sendo disseminado para toda a escola. Aquino 
(2003) sugere, como situação ideal, que as 
assembleias sejam decididas no âmbito dos 
espaços democráticos onde já se consolidou, 
geralmente previstos nos conselhos de escola.

A mudança das relações dentro da escola e 
dentro das salas de aula não é uma tarefa fácil. 
Pressupõe aprender outras formas de resolver 
e enfrentar conflitos, onde deve-se aprender 
também a ouvir o OUTRO, se controlar diante 
dos impulsos autoritário e confiar no grupo. É 
um momento de regular as relações coletivas, 
o que se consegue através do diálogo e da 
participação de todos. Nessa tarefa, muitas 
mudanças pessoais são inevitáveis, tendo 
cada indivíduo a missão de respeitar o tempo 
de cada um nos processos de transformação 
que estão presentes nas assembleias. 

Há pontos que merecem muita atenção, 
como a obrigatoriedade aos docentes a 
fazerem algo que não acreditam ou que ainda 
não estejam preparados a enfrentar. Isso pode 
atrair a apatia, protestos explícitos, fofocas de 
bastidores, pondo por água a baixo todo um 
trabalho que deveria obter resultados contrários: 
pertencimento ao grupo, coletividade, 
melhorias, entre outros (ARAÚJO, 2002). 

Assim, fica evidente que as assembleias 
devem ser construídas através de um processo 
democrático, que se consolida ao longo do 
tempo, considerando inúmeras necessidades: 
psicológicas, profissionais, pessoais. É 
condição fundamental conhecer os profissionais 
envolvidos nesse processo, compreendendo 
seus receios, medos, resistências, desejos e 
vontades, para que assim a implantação de uma 
proposta como essa busque de fato a melhoria 
do espaço escolar, do seu cotidiano e permita 
a democratização das relações (id, 2002).

A REALIDADE DE UMA ASSEMBLEIA 
DE CLASSE

Por alguns anos foi possível acompanhar, 
em uma Escola Municipal de Ensino 
Fundamental de São Paulo, a realização 
de assembleias de classe com os alunos e 
professores. Tal atividade ocorria da seguinte 
maneira: a cada bimestre, todas as salas 
realizavam assembleias com os seus alunos. 
Cada professor organizava e planejava sua 
assembleia. Em um cartaz, os alunos escreviam 
ao longo de um tempo (pré estabelecido, 
geralmente durante 15 dias) sugestões de 
melhorias, assim como, reverenciavam o 
que estava dando muito certo na escola.

Primeiramente, os alunos eram orientados 
quanto a importância de se realizar assembleias, 
garantindo a participação de todos nas tomadas 
de decisões. Aos poucos, foram apresentados 
à todos, situações onde a democracia era 
utilizada, como no sistema eleitoral brasileiro, 
as assembleias de condomínios, e até 
mesmo na rotina desses alunos que, sem ao 
menos perceber, de certa forma utilizavam ou 
não a democracia no seu dia a dia. Diante 
disso, passaram a entender melhor o que 
realmente significava a tal democracia tão 
falada e proclamada em diversos âmbitos. 

Muitos alunos perceberam que em suas 
brincadeiras muitas vezes aplicavam a 
democracia sem se darem conta. Logo, vários 
deles se manifestaram e começaram a expor suas 
experiências (implícitas) em jogos, por exemplo. 
Foi gratificante acompanhar o entusiasmo 
das crianças ao perceberem a importância 
da democracia para haver justiça, coerência, 
para atender ao bem comum. Perceberam  
que eles mesmos podiam ditar regras em 
um grupo e, desde que todos estivem em 
acordo, a atividade aconteceria de forma justa. 

Dessa forma, ao longo do tempo, os alunos 
foram consolidando a importância de se aplicar 
a democracia, principalmente em um ambiente 
de enorme diversidade, como é a escola. 

Após apresentar aos alunos a importância 
da democracia e mostrar-lhes o quanto ela 
está presente em nosso dia a dia, foi-lhes 
apresentado a dinâmica dessa atuação dentro 
da escola. Como dito anteriormente, os alunos 
tinham um prazo para se manifestar nos 
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cartazes (cada um em uma sala de aula), todos 
os pontos que mereciam ser “aplaudidos” 
por serem muito bons e todos os pontos que 
necessitam de uma mudança ou mesmo de 
uma erradicação. A atividade era facultativa 
e não tinha limites. Poderia o aluno se 
manifestar quantas vezes achasse necessário.

Passado o prazo para manifestação, a sala 
era organizada em círculo, um professor era 
responsável pelas anotação em uma ata e um 
outro professor era o responsável por realizar 
a assembléia, garantindo assim que tudo 
ocorresse bem. Nesse momento, aos alunos 
eram passadas as informações de quanto é 
importante o respeito à opinião do outro, o 
respeito à fala do outro. O saber esperar para 
falar, o saber enxergar o ponto de vista do outro.

Iniciava-se com a leitura dos pontos que 
clamavam por mudanças ou erradicações. 
Como o cartaz exposto na frente dos alunos, 
o professor lia um item e pedia comentários 
sobre tal. Dessa forma, seja o autor ou 
qualquer outro aluno se manifestava a respeito 
do não querer mais determinada situação ou 
o motivo de querer a mudança de algo. Aos 
outros alunos, sempre respeitando sua vez 
para falar, abria-se espaço para discordar ou 
não daquela situação. Por fim, o que a maioria 
decidisse era formalizado. Por exemplo: em 
certa situação, houve a manifestação (no 
cartaz) como algo a ser retirado, a respeito 
do jogo de pebolim presente no pátio da 
escola. No momento da assembleia abriu-se 
espaço para dialogar sobre o assunto. A aluna 
autora desse pedido argumentou que, durante 
o recreio, o uso de pebolim pelos alunos a 
atrapalhava, pois o barulho era muito grande. 
Contudo, o restante da sala se manifestou ao 
contrário, ou seja, não achavam justo a retirada 
do jogo, argumentando eles que se tratava 
de algo prazeroso e muito utilizado por quase 
todos os alunos da escola. Dessa forma, esse 
item, diante do desejo da grade maioria, não 
poderia ser retirado. Foi explicado à todos a 
importância do debate, de ouvir os argumentos 
dos dois lados. Ao final, ficou combinado que 
procurariam (os jogadores) evitar os gritos de 
empolgação e que o manuseio da mesa do 
jogo seria de forma mais delicada, colaborando 
para uma harmonia durante o recreio.

Curiosidades também ocorriam. Por diversas 
vezes foi encontrado no campo de desejos 
a oferta de picolés no recreio e até mesmo 
uma piscina para os alunos utilizarem. Eis que 
aparece um ponto de muita dificuldade, que  
era a questão de entender que nem tudo o 
que se quer é possível de se alcançar, ou seja, 
desejos pessoais que não eram pertinentes ou 
aceitos pelo grupo todo, não eram possíveis 
de serem atendidos. Esse entendimento aos 
poucos foi se consolidando, e passaram (os 
alunos) a compreenderem que as decisões 
eram tomadas focando o coletivo, o que era 
bom para o grupo e não apenas para uma 
pessoa ou um pequeno grupo de pessoas.

Ao término das assembleias, as atas eram 
entregues à equipe gestora que analisava 
os fatos e o que poderia ser feito dentro das 
possibilidades. Passando alguns dias, a gestão 
realizava uma reunião com os representantes 
de cada sala (2 alunos eleitos pela própria 
turma), informando-lhes da realização ou não 
de algum pedido, assim como seus motivos 
(verbas, espaço físico, equipe, etc). Também 
propunha substituir algumas coisas que não 
eram possíveis de serem realizadas, como 
o caso do sorvete: por se tratar de algo que 
foge do alcance da equipe interna da escola, 
pois o cardápio chega pronto para cada 
unidade educacional, a gestão sugeria uma 
aula de culinária por mês para a fabricação de 
picolés, geladinhos (trabalhando os estados 
físico e gasoso), bolos (trabalhando pesos e 
medidas), além de fortalecer o projeto horta já 
existente na unidade. Dessa forma, mostrava 
aos alunos que nem sempre conseguimos 
tudo o que queremos, mas podemos 
encontrar alternativas para diversas situações. 

Tais fatores são importantes na formação 
da criança, já que passam a compreender 
que em uma sociedade deve-se priorizar 
o coletivo, fatores que vão influenciar na 
vida de todos e melhorias que devem 
ser priorizadas em detrimento de outras. 

Muitas sugestões foram dadas pelos alunos 
e aceitas. Muitas delas despercebidas no 
cotidiano, mas aflorada com a manifestação 
das turmas, o que fez abrir olhares e 
reflexões sobre organização e gestão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do trabalho foi possível verificar a importância da pratica democrárica nas escolas. 
Assim sendo, as assembleias escolares tornam-se uma ferramenta muito importante para colo-
car no cotidiano algo tão fundamental no desenvolviemento do ser cidadão e de pertencimento 
ao grupo. 

Aos professores fica um aprendizado de grande valor, pois algumas vezes, com tantas ques-
tões a serem resolvidas, metas a serem cumpridas, vários pontos são esquecidos ou não rece-
bem tanta importância. Pontos esses, por vezes dados como insignificantes que, para os alunos 
fazem enorme diferença, e torna as relações interpessoais muito mais justas e harmoniosas, 
tendo como consequência uma melhoria geral na qualidade da educação. 

Por fim, podemos perceber que o caminho é longo, mas deve ser cuidadosamente trilhado. 
Quando bem estruturado, o resultado é positivo, contagia o grupo e incorpora novos atores. 
Pessoas felizes num ambiente harmonioso.
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RESUMO: O presente trabalho apresenta a prática do Tênis de Mesa na Educação Física Es-
colar. Para tal, foi realizada uma revisão literária que teve como foco investigar quais são os 
benefícios do Rugby aplicado na Educação Física Escolar, bem como mostra-lo não somente 
como uma prática voltada para o desempenho, mas como ferramenta para promover sociali-
zação, valores, e, além de tudo, saúde. Através desta análise, apresenta-se a importância do 
incentivo ao esporte, seus benefícios enormes no desenvolvimento dos jovens. Na escola, o 
objetivo principal em se tratando de esportes, deve ser o de formar cidadãos e não atletas, e os 
profissionais do ramo devem atentar-se a isso. O atual estudo tem por objetivo refletir sobre a 
seriedade da introdução do Rugby no conjunto escolar demonstrando o quão o desporto for-
nece para a concepção do aluno e sua grande importância para o acréscimo integral da crian-
ça respeitando a personalidade dos praticantes, levando a eles valores essenciais para a vida.

Palavras-chaves: Desenvolvimento; Jovens; Rugby; Socialização.

PRÁTICAS DO RUGBY APLICADAS A 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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INTRODUÇÃO

Atualmente inúmeros estudos têm discutido sobre os objetivos do esporte com relação ao 
processo pedagógico, sociocultural, de ênfase esportiva ser uma realidade na educação 
física brasileira (DARIDO, 2001),      mesmo sabendo que dentre todas as manifestações 

da cultura corporal do movimento humano que devem ser trabalhadas na educação física - cada 
uma com sua própria contribuição para o processo de aprendizagem - (GAYA, 2008), o esporte 
possui um papel fundamental no desenvolvimento completo dos estudantes, desde os anos ini-
ciais até o ensino médio (BRASIL, 1998).

Muito mais do que uma simples atividade de descontração e lazer, a prática de esporte deve 
ser considerada um instrumento pedagógico tão importante quanto outras áreas do conhecimen-
to. Isso porque ele é capaz de contribuir, de forma significativa, na formação social e intelectual 
dos estudantes, pois possibilitam experiências práticas que exercitam as habilidades de se tra-
balhar em grupo, e também, habilidades individuais. 

Além de todas as experiências, as crianças e jovens que são contemplados com aulas dire-
cionadas para o esporte durante a Educação, são estimuladas a desenvolver, ainda mais, as 
capacidades intelectuais e físicas, uma vez que promove o exercício do corpo combinado com 
as estratégias que precisam ser elaboradas para se jogar.

O esporte é capaz de desencadear sensações de prazer, emoção e adrenalina nos alunos. 
Isso faz com que eles se sintam incentivados a participar das atividades propostas, uma vez que 
a sensação de bem-estar que aquela atividade promove é automaticamente identificada pelo 
cérebro. Não bastasse isso, a prática do esporte nas escolas também contribui para o processo 
de integração social, onde cada criança começa a identificar, desde cedo, o seu papel diante de 
uma realidade e aprende a conviver com os demais, respeitando os limites e diferenças de cada 
um de seus colegas de sala.

O esporte é capaz de desenvolver assim, as competências comunicativas, sociais e técnicas, 
ensinando, na prática, a lidar com as necessidades dos outros e também com a sua própria 
necessidade. Nesta perspectiva, é observado que grande parte dos conteúdos da educação 
física escolar são voltados para as práticas esportivas. Por outro lado, também se observa que 
durante todos os anos escolares as atividades realizadas na escola tendem a ter o mesmo ob-
jetivo, centrado no aprendizado da técnica e táticas de jogo, geralmente dos esportes coletivos 
tradicionais (PEREIRA, 2008). Em alguns estudos observacionais da educação física escolar 
notamos que esta estrutura física ainda mais nítida nos anos do ensino médio (DARIDO, 1999; 
PEREIRA, 2008; HINO, 2012).

Com relação à educação física neste período dos anos escolares, os professores tendem a 
estruturar sua prática pedagógica a partir do esporte que possuem mais afinidade. Por vezes o 
aluno pode escolher qual modalidade irá praticar e cada professor da escola fica encarregado 
de uma modalidade. Neste caso, geralmente o aluno escolhe a modalidade que se sente mais 
à vontade para praticar, em algumas situações o determinado esporte pode ter sido escolhido 
porque a maioria dos amigos escolheu.  Este tipo de estrutura oferecida é apontado como um 
dos fatores para a evasão escolar da educação física (CHICATI, 2008; MARTINELLI, 2006), pois 
o fato de não possuir uma sistematização dos conteúdos que serão desenvolvidos durante o ano 
letivo tende a levar os alunos a uma insatisfação com as aulas.

 Ainda, parte dos alunos chega ao ensino médio com as habilidades motoras pouco desen-
volvidas – ou estimuladas – muitas vezes ainda, tendo pouco conhecimento sobre os esportes 
e com um estilo de vida totalmente sedentário (TENÓRIO, 2010; SILVA, 2009), esta falha é acu-
mulada através de todos os anos escolares. 

Sendo assim no momento em que apenas uma, ou talvez duas modalidades são oportuniza-
das, os alunos com poucas habilidades nestas modalidades, ou quem não tem o biótipo “ade-
quado” para a prática acabam não se sentindo à vontade para realizá-la. Muitos destes senti-
mentos por parte dos alunos, tanto dos que deixam de fazer educação física na escola quanto 
os que fazem, são taxados ao longo do tempo pelo fato de que outros domínios do esporte não 
são trabalhados com a devida intensidade que merecem.
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PROCEDIMENTO DIDÁTICO - 
PEDAGÓGICOS ADOTADOS NO 
ESTUDO

POR QUE O RUGBY?
 
 
Historicamente o Rugby sempre foi cercado 

por histórias de praticantes e sobre suas 
conquistas alcançadas no esporte. Desde o 
marcante e folclórico ato de William Web Ellis, 
primeiro homem a correr com uma bola nas 
mãos, até o jogo entre França e Escócia, pós 
Primeira Guerra Mundial, onde os jogadores 
das duas equipes selaram a paz em um grande 
banquete, após a partida (GARCIA, 1964). 

 

As histórias deste esporte se estendem pelo 
mundo, tendo a história de Nelson Mandela 
com Rugby como um dos principais marcos 
históricos da humanidade. No entanto, para 
que se entenda os princípios pregados pelo 
Rugby é necessário que se entenda a essência 
deste esporte, começando pelo ato de que o 
Rugby é um esporte em que o contato físico é 
intenso e as regras do jogo permitem que um 
jogador utilize a força para se sobrepor 

 
ao adversário. Logo, durante uma partida 

ocorrem inúmeras situações em que uma 
simples atitude desleal por parte de um 
jogador pode trazer graves riscos à saúde do 
seu adversário. 

 
Baseado nesta essência que o Rugby 

exige de seus jogadores um   “código moral” 
para que o jogo deixe marcas positivas no 
desenvolvimento esportivo e pessoal dos 
praticantes. 

 
O chamado “espírito do Rugby” deriva 

da exigência de virtudes morais, como 
condição básica para o envolvimento com 
essa modalidade esportiva. Uma atitude 
indispensável a um jogador de Rugby, em virtude 
do espírito do Rugby e também imposta pelas 
regras do jogo, é o sentido de cooperação. O 
aspecto coletivo do jogo permite que cada um 
dos jogadores tenha grande importância para 
o êxito da equipe, ressaltando suas virtudes no 
cumprimento de uma função específica.

 
 A dimensão ética e moral do Rugby foi 

descrita em um documento da Rugby Football 
Union (RFU) da Inglaterra em 2010. Nesse 
documento, está descrito o “espírito do Rugby” 
em forma de código, onde os praticantes desta 
modalidade devem seguir criteriosamente:
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CÓDIGO DO RUGBY 
 
Espera-se que qualquer pessoa envolvida 

no Rugby na Inglaterra, seja como jogador, 
treinador, árbitro, dirigente, pai ou espectador, 
apoie os valores nucleares do nosso esporte: 
Espírito de equipe, respeito, divertimento, 
disciplina, esportividade. 

 
Jogar para ganhar – mas não a qualquer 

preço. Ganhar com dignidade, perder com 
elegância. Cumprir as Leis e regulamentos do 
jogo. Respeitar adversários, árbitros e todos os 
participantes. Rejeitar batota, racismo, violência 
e drogas. Valorizar voluntários bem como os 
agentes profissionais. 

 
Divertir-se com o jogo. Isto é Rugby, outra 

peculiaridade com grande potencial formativo 
do Rugby, que não está explicitada nas suas 
regras formais, mas apresenta-se como 
ritualização do espírito do Rugby é o chamado 
terceiro tempo.

 
 Esse ritual “obrigatório” é uma espécie de 

confraternização, onde todos os jogadores 
envolvidos com o jogo, das duas equipes se 
reúnem para comer, cantar e se divertirem 
ao final da partida, em um ambiente de muito 
respeito e companheirismo. 

 
A equipe local deve oferecer o terceiro tempo 

ao visitante, como forma de agradecimento 
à visita. A grandeza deste ato pode ser 
compreendida quando repetimos sobre o 
encontro citado anteriormente entre França 
e Escócia após a primeira guerra mundial 
(RUGBY FUTBALL HISTORY).

 

UMA MODALIDADE ESPORTIVA 
PEDAGÓGICA

A partir do conhecimento do Rugby em sua 
totalidade, pode-se afirmar que desde a sua 
criação o Rugby foi utilizado como um esporte 
construtor de caráter, onde os aspectos 
formativos e educativos são mais valorizados 
do que a competição em si e estes aspectos 
dialogam diretamente com o que se deve ser 
pregado pela escola, formação do caráter, 
formação do ser humano (BRASIL, 1998; 
GUIMARÃES, 2001).

 
Muito do que se trabalha com o Rugby 

extrapola as barreiras que separam as 
disciplinas dentro da escola, o trabalho com 
Rugby pode ser feito multidisciplinarmente 
formando e educando o aluno como um todo, 
como cidadão.

 
O professor é a peça fundamental para 

a formação do aluno como ser humano, o 
esporte é apenas uma ferramenta reforçar os 
valores sociais e humanos através dos temas 
transversais e sua importância no cotidiano 
escolar. 

O Rugby está sendo muito utilizado nas 
aulas de educação física escolar, pois sua 
dinâmica valoriza o trabalho psicomotor, a 
aceitação de valores humanos, aprendizado 
da agressividade positiva como instrumento de 
busca de objetivos em sua vida cotidiana. 

O esporte bem estruturado, bem orientado, 
com conteúdos programáticos e unidades de 
aulas adequadamente elaboradas e baseadas 
em conhecimento científico comprovado, pode 
sim contribuir para o desenvolvimento lúdico 
da criança. 

Assim como influenciar diretamente na 
formação do perfil social, intelectual, mental e 
psicológico:
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OBJETIVOS 

Difundir o esporte entre os alunos, pais, 
comunidade e todos os envolvidos nesse 
projeto;

Propiciar através do Rugby uma alternativa 
de esporte universal, focado para o lazer, a 
educação de pessoas como um todo ou a 
competição qualificada;

Inserir uma modalidade que propicia ao 
desenvolvimento da motricidade, da percepção, 
disciplina e concentração;

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DO RUGBY

Todo e qualquer tipo de esporte e atividade 
física desenvolve e melhora o metabolismo, os 
sistemas cardiovascular, cardíaco e respiratório 
e traz benefícios à saúde quando aplicado 
de maneira correta e apropriada a cada faixa 
etária.

Incentivar a participação e promover 
o divertimento, independentemente da 
capacidade da criança, são formas positivas 
para dar os primeiros passos significativos 
no sentido de desenvolver um estilo de vida 
saudável.            Participação em esportes 
de equipe, em particular, incentiva a inclusão 
e a interação. Contribui para a autoconfiança 
e autoestima, desenvolve a camaradagem 
e amizade que são únicas para o esporte e 
valores como a integridade, solidariedade e 
respeito, entre outros que são característicos 
do Rugby.

Através da participação e do treinamento 
estruturado, o Rugby desenvolve as habilidades 
mentais fundamentais de autocontrole, 
concentração, disciplina, tomada de decisão 
e liderança. Tais habilidades são importantes 
uma vez que transcendem todos os aspectos 
da vida diária.

HURRA!

Ministrar a capacitação inicial dos professores;

Realizar palestras e clínicas aos alunos;

Disponibilizar materiais de Rugby Tag de 
acordo com o trabalho;

Realizar visitas de apresentação, 
implementação e acompanhamento das aulas 
de Rugby Tag na Unidade Escolar, sendo:

Três visitas para aulas no turno;

Mínimo de três e máximo de oito visitas no 
contra turno.

Organizar as Olimpíadas Estudantis de Rugby 
Tag.
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UNIDADE ESCOLAR

Garantir que o professor faça a capacitação 
inicial de Rugby Tag;

Criar cronograma para as palestras e clínicas 
junto ao educador hurra;

Zelar pelo material entregue;

Professor deve apresentar o planejamento 
de como aplicará o Rugby Tag na Unidade 
Escolar;

Disponibilizar tempo ao professor para 
formação técnica;

Participar das Olimpíadas Estudantis de 
Rugby Tag.

1.3 - ARTICULAÇÃO COM O PROJETO 
PEDAGÓGICO

O Projeto “Rugby em parceria com a 
Associação “HURRA!”, terá suas atividades 
desenvolvidas em consonância com as 
diretrizes educacionais do “Programa Mais 
Educação São Paulo” e do “Projeto Político 
Pedagógico”.

Os conteúdos descritos anteriormente 
serão abordados valorizando e estimulando o 
protagonismo jovem e o trabalho em equipe. 
As práticas e vivências do Rugby incentiva-
los na vivência de uma nova modalidade e 
procurarão desenvolver os aspectos afetivos, 
sociais e cognitivos. 

DESENVOLVIMENTO

O Projeto Rugby em parceria com a 
Associação HURRA! foi desenvolvido e 
implantado oficialmente em 2015. Os alunos 
que participaram do projeto tiveram a vivência 
da prática do Rugby, obtiveram à melhora do 
raciocínio lógico, agilidade mental, potencializar 
as funções cognitivas, da inteligência lógica e 
da resolução de problemas, colaborando para 
o desenvolvimento da criatividade, agilidade, 
da memória e da autoestima.   

  
A prática do Rugby desenvolve habilidades 

motoras gerais como locomoção, coordenação, 
domínio da bola, manipulação e equilíbrio, através 
de movimentos específicos, identificando e 
valorizando as regras e características básicas 
do esporte, e assim como outras modalidades 
coletivas promovendo a socialização dos 
praticantes e o desenvolvimento do espírito de 
equipe.

 O rugby é uma atividade rica em situações 
imprevistas, às quais o aluno que joga tem 
que responder. Assim sendo, os jogadores 
inicialmente devem resolver situações de jogo 
que, dadas as mais diversas configurações, 
exigem uma elevada adaptabilidade e 
especificidade no que respeita à dimensão 
táctico-cognitiva.

Sendo o jogo de rugby fértil em acontecimentos 
imprevisíveis, requer, por parte dos seus 
intervenientes, uma permanente atitude táctico-
estratégica.

 
Dentro do enquadramento pedagógico, o 

Rugby apresenta uma especificidade própria, 
o Confronto Físico. Esta noção é fundamental 
logo à partida, como refere Nerin (1996). 

 
O ato motor está inicialmente condicionado 

pela personalidade do jovem, nas dimensões 
motora, afetiva e cognitiva. Neste sentido, 
a aprendizagem inicial deve primeiramente 
resolver os problemas que vão surgindo no 
plano afetivo, em vez de uma aprendizagem 
estereotipada analítica e técnica.
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 Rocha e Cordovil (1995), referem que a 
concepção do ensino e aprendizagem do Rugby 
aponta no sentido de criar condições para que 
o jovem praticante se aproprie ativamente do 
Rugby, identificando os “porquês” antes dos 
“como “, a táctica antes da técnica.

 
Este problema de abordagem (técnica e/ou 

táctica) nas fases iniciais de aprendizagem é 
também, no Rugby, diferenciado por vários 
treinadores e técnicos quanto à sua duplicidade 
de abordagem.

 
Uma das consequências mais evidentes tem 

sido a obsessão pelos aspectos do ensino/
aprendizagem centrados na técnica individual 
Bonnet, (1993). Desde os anos 60, que a 
didática dos jogos desportivos coletivos 
repousa numa análise formal e mecanicista de 
soluções pré-estabelecidas.

 
René Deleplace (1996) sugere um trabalho 

de formação de jogadores que implique 
globalmente os jogadores em equipa 
contra equipa, subgrupo contra subgrupo, 
considerando também nesta categoria todos 
os efeitos de oposição possíveis, a partir de 6 
contra 6 ou de 1 contra 1.

 
O modelo metodológico ideal de iniciação 

e formação de jogadores de 
Rugby na atualidade não existe, 
o modelo desejável é por si 
só flexível. Existe, no entanto, 
atualmente alguma unanimidade 
entre técnicos e formadores para as 
vantagens na utilização da oposição durante 
a formação de jogadores, bem como do 
jogo global para o específico em função da 
estruturação e lógica do jogo moderno.

ACOMPANHAMENTO
 
Pelo desenvolvimento do profissional de 

Educação Física 

Mobilização dos jovens, pais e comunidade 
nos eventos esportivos e de interferência no 
entorno.

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS:

O espaço a ser utilizado será a sala de 
LEITURA, INFORMÁTICA e a QUADRA. 

Necessitamos dos seguintes recursos 
materiais:

- Bola de Rugby, Cones, Coletes, Tags 

- Vídeos, filmes e livros sobre o Rugby

- Recursos audiovisuais como TV e 
computadores com caixas de som e internet 
(Vídeos com o histórico do esporte).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada aluno terá uma ficha individual de acompanhamento de presença e desempenho/apro-
veitamento durante as etapas de projeto, atualizada constantemente pelo professor. 

A avaliação será contínua com base na observação, testes escritos e orais, realização de tra-
balhos individuais e em grupos, pesquisas, e desempenho em torneios e campeonatos. 

Espera-se que os alunos incorporem valores, atitudes e conhecimentos relacionados ao Rugby
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RESUMO: O ensino da história nem sempre atendeu essa demanda educacional, pois esteve 
ancorada por muitos anos em bases curriculares que contavam uma história única sobre fa-
tos ocorridos no passado. Nesse modelo pedagógico, os professores apenas atuavam como 
transmissores de fatos narrados nos livros e apostilas.  Nesse sentido, a atuação do professor 
de história em sala de aula não proporciona a formação de alunos críticos, pois não motiva 
questionar a história, apenas existe uma transmissão de conceitos e passagens históricas, 
como verídicas e únicas. A inquietação que cerca esse trabalho de pesquisa é identificar como 
deve ser a atuação do professor de história em sala de aula para a formação de um aluno 
crítico em relação aos fatos históricos ocorridos no passado? Como foi citado anteriormente 
conhecer a história proporciona ao indivíduo uma série de capacidade de olhar a socieda-
de com um olhar diferente, nesse aspecto essa disciplina ocupa uma elevada importância 
dentro do processo de ensino aprendizagem. Assim, devido a importância desse tema para 
a formação do educador o presente trabalho de pesquisa se justifica frente a relevância e 
atualidade dessa temática. O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo geral de abordar 
a importância do papel do professor de história em sala de aula para a formação de alunos 
críticos e conhecedores da história. De maneira mais específica esse trabalho pretende re-
fletir sobre o ensino da história no Brasil, apresentando possibilidades pedagógicas em sala 
de aula para a formação de um aluno crítico e que domine os principais fatos históricos. Para 
atingir os objetivos dessa pesquisa foram feitas buscas em livros e artigos de autores que 
já se debruçaram sobre esse tema no passado contribuindo com conhecimento científico. 
Após essa busca inicial foi realizada uma seleção dos autores, restando apenas aqueles que 
mais se aproximavam do tema, caracterizando essa como uma obra de revisão bibliográfica.

Palavras-chaves: Aluno;  Aprendizagem;  Professor.

ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA 
EM SALA DE AULA E A FORMAÇÃO DE UM 
ALUNO CRÍTICO
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INTRODUÇÃO

Conhecer a história, seja ela regional ou de um país é importante para a forma-
ção do indivíduo, pois por intermédio dela que é possível refletir sobre os ca-
minhos percorridos pela sociedade. Esse conhecimento sobre o passado pro-

porciona compreender as características de uma sociedade na atualidade e estabelecer 
olhares e caminhos que podem ser seguidos no futuro, dimensionando estratégias de um povo. 

 
Entretanto, o ensino da história nem sempre atendeu essa demanda educacional, 

pois esteve ancorada por muitos anos em bases curriculares que contavam uma his-
tória única sobre fatos ocorridos no passado. Nesse modelo pedagógico, os profes-
sores apenas atuavam como transmissores de fatos narrados nos livros e apostilas. 

 
Nesse sentido, a atuação do professor de história em sala de aula não proporciona a forma-

ção de alunos críticos, pois não motiva questionar a história, apenas existe uma transmissão 
de conceitos e passagens históricas, como verídicas e únicas. A inquietação que cerca esse 
trabalho de pesquisa é identificar como deve ser a atuação do professor de história em sala de 
aula para a formação de um aluno crítico em relação aos fatos históricos ocorridos no passado? 

 
Como foi citado anteriormente conhecer a história proporciona ao indivíduo uma sé-

rie de capacidade de olhar a sociedade com um olhar diferente, nesse aspecto essa 
disciplina ocupa uma elevada importância dentro do processo de ensino aprendiza-
gem. Assim, devido a importância desse tema para a formação do educador o pre-
sente trabalho de pesquisa se justifica frente à relevância e atualidade dessa temática.

 
O presente trabalho de pesquisa tem o objetivo geral de abordar a importância do pa-

pel do professor de história em sala de aula para a formação de alunos críticos e conhe-
cedores da história. De maneira mais específica esse trabalho pretende refletir sobre 
o ensino da história no Brasil, apresentando possibilidades pedagógicas em sala de 
aula para a formação de um aluno crítico e que domine os principais fatos históricos. 

 
Para atingir os objetivos dessa pesquisa foram feitas buscas em livros e artigos de autores 

que já se debruçaram sobre esse tema no passado contribuindo com conhecimento científico. 
Após essa busca inicial foi realizada uma seleção dos autores, restando apenas aqueles que 
mais se aproximavam do tema, caracterizando essa como uma obra de revisão bibliográfica. 
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ENSINO DA HISTÓRIA NO BRASIL 

A educação escolar no Brasil, pode-se dizer 
que teve início com a chegada dos Jesuítas em 
1549, sendo eles os primeiros responsáveis 
pelo que se pode ser chamada de educação. 
Segundo Penteado (2001) os jesuítas apenas 
tinham o objetivo de catequização dos povos 
indígenas e escravos que viviam em terras 
brasileiras, não existia uma preocupação de 
ensino baseado em currículos organizados. 

No entanto, esse modelo educacional no país 
durou mais de dois séculos, mais exatamente 
até 1759, quando os Jesuítas foram expulsos 
pelo Marquês de Pombal. O motivo da expulsão 
dos Jesuítas está ligado a uma possível 
resistência dos índios ao Governo Português 
incentivada pelos jesuítas (PENTEADO, 2001). 

Ficaram apenas alguns colégios particulares 
e de outras companhias religiosas, e esse 
cenário perdurou até a chegada da família real 
na primeira década do século XIX.  Barbosa 
(1990, p. 40) assevera que “Foi D. João VI o 
criador de nossas primeiras escolas de técnicas 
e científicas, numa tentativa de superar a 
propensão discursiva do nosso intelectual, pelo 
incremento das profissões liberais e técnicas”. 

Como é possível perceber, inicialmente não 
havia aqui em terras brasileiras nenhuma 
preocupação com o ensino, apenas as 
contribuições dos jesuítas que buscam a 
catequização dos escravos e índios. Com a 
expulsão dos jesuítas a educação teve uma 
evidente piora, pois eram esses padres que 
atuavam como professores na maioria das 
escolas no Brasil. 

Dentro desse contexto, Carvalho (2006, p.3) 
assevera que: 

A sociedade brasileira, até a década de 20, estava 
estruturada em um sistema econômico, político e 
sócio-cultural que não fugia aos moldes europeus, aqui 
instalados desde o descobrimento do país. Assim, estes 
fatores atuantes na organização do ensino mostram que 
a educação seguia esta ordem estrutural atendendo às 
exigências mínimas da sociedade (CARVALHO,  2006, 
P.3). 

Então na sociedade brasileira bastava a força 
de trabalho, não existia uma preocupação e 
nem necessidade na época de formação de 
indivíduos, com habilidades e conhecimentos 
para atuar na sociedade. Nesse sentido, pouco 
assunto é encontrado na revisão de literatura 
sobre o ensino da história na educação 
brasileira. 

Os primeiros vestígios de história no Brasil, 
são encontrados no Primeiro Regulamento do 
Colégio Pedro II, que em 1838, inseriu em seu 
currículo os chamados na época de “estudos 
históricos” (NADAI, 1993). Entretanto, essas 
iniciativas foram exclusividades de alguns 
colégios, não fazia parte de um sistema 
organizado no ensino de história. 

Segundo Barbosa (1990) o ensino escolar até 
a década de 1920 seguia o modelo europeu, 
pois a elite brasileira tinha forte ligação com 
países estrangeiros, inclusive enviavam seus 
filhos para estudarem na Europa. “Assim, a 
história inicialmente estudada no país foi a 
História da Europa Ocidental, apresentada 
como a verdadeira História da Civilização” 
(NADAI, 1993, 146). 

Entretanto, como muitos brasileiros, filhos de 
fazendeiros foram estudar na Europa e voltaram 
para o Brasil com mais e melhor conhecimento, 
iniciaram discussões em torno da educação 
brasileira. Segundo Barbosa (1990) a Semana 
de Arte Moderna realizada em 1922, foi um 
evento importante para mudanças na educação 
brasileira. Carvalho (2006, p. 6) complementa 
que: 

O contexto histórico deste período dos anos 
20/30 foi marcado por uma crise generalizada, 
e as discussões nacionais sobre a educação 
se pautaram na escola única diferenciadora, 
que resolveu ao mesmo tempo dois problemas, 
primeiro o do ensino democrático e segundo o 
da seleção por mérito (CARVALHO, 2006, P. 6).
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A partir desse período aumentaram as 
discussões no cenário brasileiro em relação 
a educação brasileira, se apontava para a 
necessidade de uma estruturação da educação 
escolar no país. Nadai (1993) lembra que nessa 
mesma época, mais especificamente em 1932 
surge um movimento chamado Manifesto dos 
Pioneiros. 

Em síntese, a educação no Brasil desde o 
início até a década de 1920/30 praticamente 
não existiu, não havia nenhuma preocupação 
de organizar currículos. Apenas organização 
em escolas específicas com objetivo de atender 
alunos, filhos da nobreza, que não precisam 
ir estudar na Europa, cenário que começou 
a mudar com o Manifesto dos Pioneiros, 
apresentado a seguir. 

 MANIFESTO DOS PIONEIROS  

A educação brasileira sempre atravessou 
por sérios problemas desde a chegada dos 
jesuítas em 1549, logo após o descobrimento 
do Brasil, passando por diferentes regimes 
políticos, o acesso a educação escolar era 
um privilégio de poucos, e isso se propagou 
após a Proclamação da República em 1889. 
No entanto, a partir da segunda década do 
século XX, educadores e intelectuais da época 
inquietos com essa situação da educação 
brasileira começaram a organizar esforços 
para pedir mudanças e melhorias no sistema 
educacional brasileiro (XAVIER, 2004).

 
Foi lançado então em 1932 o chamado 

“Manifesto dos Pioneiros” redigido por 
Fernando de Azevedo e contava com 26 
professores e intelectuais, entre eles Anísio 
Teixeira, Heitor Lira, Cecília Meireles, etc. 
Segundo Xavier (2004) o manifesto tinha 
o objetivo de trazer mudanças ao sistema 
educacional brasileiro, no qual basicamente 
o Estado assumisse a responsabilidade pela 
elaboração de estratégias que atenderam a 
todos os indivíduos até 18 anos de idade, com 
a criação de fundos de investimento para a 
educação  (XAVIER, 2004).

 Esse manifesto gerou uma série de debates 
na educação brasileira, entre educadores e 
intelectuais que defendiam essas mudanças 
e também por aqueles que não aceitaram e 
se manifestaram contra muitos quesitos que 
constava nesse manifesto.  No entanto, esse 
documento se tornou o mais importante 
registrado ao longo da renovação e mudanças 
do sistema educacional brasileiro  (XAVIER, 
2004).

O manifesto apresentou uma nova maneira 
de pensar a educação brasileira, através de 
um sistema de valorização dos professores, 
investimentos em estruturas físicas e 
pedagógicas, para melhorar a educação 
de maneira geral. No entanto, todas essas 
propostas de mudança e criação de um novo 
sistema educacional ainda não se realizaram, 
mas se mostraram como algo promissor 
no começo, que sim, delimitaram um novo 
caminho a ser seguido em relação ao sistema 
educacional brasileiro  (XAVIER, 2004).

Segundo Zeferino (2015) é inegável que o 
Manifesto dos Pioneiros trouxe significativas 
mudanças e melhorias a educação brasileira, 
pois diante de uma série de medidas 
apresentadas no manifesto que mesmo de 
forma lenta foram sendo estruturadas dentro 
do sistema educacional brasileiro. Além 
disso, o Manifesto dos Pioneiros contribuiu 
para a criação de um Capítulo direcionado 
para a educação na Constituição de 1934, 
que constam reivindicações apresentadas no 
manifesto. 

“A Constituição Federal de 1934 se mostrou 
um importante documento para a construção de 
uma educação de qualidade no país” (SOUZA, 
2016, p.1). Nela ficaram estabelecidas que a 
educação passaria a ser organizada em regime 
de integração entre todos os governos, além de 
passar a ser um direito de todos os brasileiros. 
Isso fica evidenciado no Artigo 149, que cita:
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A educação é direito de todos e deve ser ministrada, 
pela família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a 
estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes 
fatores da vida moral e econômica da Nação, e 
desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana (BRASIL, 1934, p.1).

Como é possível observar o Manifesto 
dos Pioneiros norteou um novo rumo para a 
educação brasileira, com a presença de um 
capítulo voltado para as obrigações do estado 
e família em relação a educação escolar. 
Logo, o manifesto pode ser entendido como 
um divisor de águas no Brasil, não sendo algo 
que revolucionou a educação escolar pois 
isso também depende de outros indicativos 
como é o caso de cumprimento de políticas 
governamentais e sistemas de governo, porém 
trouxe significativas mudanças a educação 
brasileira.

 
Após mais de 80 anos do Manifesto dos 

Pioneiros se observa que ele ainda é atual em 
relação a muitas reivindicações, e no que diz 
respeito a uma educação para todos, além da 
valorização dos profissionais da educação. 
No entanto, esse manifesto apresentou 
muitas mudanças que impactam na educação 
atual, como é o caso da obrigatoriedade de 
acesso a educação para todos, a formação 
de professores, a necessidades da educação 
ser uma obrigação de todos. Machado (2007, 
p.17) lembra que:

Portanto apesar de a educação brasileira 
ainda ter um longo caminho a ser percorrido 
em relação a uma escola de qualidade para 
todos, esse manifesto impactou em diversas 
frentes, surgindo como um divisor de águas 
na educação escolar brasileira. E as ideias 
contidas nesse documento ainda servem para 
a educação brasileira atual, que apesar dos 
avanços necessita de muitas melhorias. 

 
Após a realização desse trabalho sobre o 

Manifesto dos Pioneiros fica claro que ele foi 
um marco importante dentro da história do 
Brasil, sendo algo que modificou a maneira de 
ver a educação nacional. Apesar da educação 
brasileira ainda ter muito a melhorar em relação 
a investimentos e políticas educacionais, se 
observa que o manifesto apresentou um avanço 
em relação a um caminho a seguir (NÓVOA,  
1995).

 
Nesse sentido, é possível concluir que 

o manifesto ainda pode ser usado como 
parâmetro norteador para continuar caminhando 
em relação ao fortalecimento do sistema 
educacional nacional. Compreendendo que a 
educação não é feita de fórmulas prontas e 
acabadas, mas necessita sim de muita pesquisa 
e reflexão sobre a demanda da sociedade e 
melhorias em geral (NÓVOA,  1995).

Costa (2012, p.3) complementa que “com a 
criação em 1930 do Ministério da Educação 
e Saúde Pública e a Reforma Francisco 
Campos, acentuou-se o fortalecimento do 
poder central do Estado e o controle sobre o 
ensino”. Para finalizar, é possível compreender 
que o ensino da disciplina de História em sala 
de aula acompanha as outras disciplinas e os 
movimentos do sistema de educação brasileira. 

 

A preocupação dos pioneiros com a formação 
dos professores e as reformas implementadas 
por Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira 
nos diversos estados brasileiros, comprovam 
que, dentro da “Reconstrução Educacional” 
que reivindicavam para o país, inclui também a 
reforma universitária. Não bastava a formação 
puramente “profissional”, era necessário que o 
professor recebesse uma formação unificada, de 
cunho pedagógico (MACHADO,  2007, P.17).
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO 
PROFESSOR REFLEXIVO 

A educação vem passando por transformações 
nas últimas décadas, de fato isso não é uma 
novidade contemporânea, já que a educação 
sempre acompanhou as mudanças ocorridas 
na sociedade ao longo do desenvolvimento 
da humanidade. Porém essas mudanças 
são geradoras de debates, críticas, opiniões 
contraditórias, entre professores e estudiosos 
da educação brasileira, além disso a uma 
evidente dificuldade de promover mudanças 
em relação a atuação do professor em sala de 
aula (NÓVOA,  1995).

O professor está adaptado a um sistema de 
ensino no qual ele é o centro das atenções, 
com aulas expositivas e os alunos assumem 
um papel passivo, com conteúdos que não 
apresentam ligação com a realidade do 
educando. Porém essa transformação do papel 
do professor encontra barreiras no sistema 
educacional que sobrecarrega o docente de 
conteúdos referentes as bases curriculares, no 
próprio educador que não está propenso as 
mudanças.

Nas últimas décadas as novas tecnologias 
têm motivado muitas mudanças na sociedade, 
profissões deixaram de existir e outras foram 
criadas, com os sistemas computacionais e a 
internet muitas tarefas que envolviam tempo 
passaram a serem facilitadas. Todas essas 
mudanças atingem também a área educacional, 
pois o conhecimento que antes se encontrava 
apenas nos livros e com os professores que 
eram incumbidos de fazer essa transferência 
de saberes, atualmente estão disponíveis na 
internet. 

No entanto, a sociedade sempre sofreu 
transformações e isso é aceitável, porém nas 
últimas três décadas essas modificações 
aconteceram de maneira mais acelerada. Nunca 
antes na história, aparelhos e ferramentas 
foram criadas e se tornaram obsoletas em 
poucos anos, tudo isso devido a globalização 

e disputas pelos mercados consumidores que 
movem as empresas investirem em pesquisas 
e novos produtos a cada ano (NÓVOA,  1995).

Segundo Nóvoa (1995) a área educacional 
também começa a assinalar mudanças, 
porém o que se observa que ela ainda ocorre 
de maneira lenta e com muita resistência de 
parte do meio docente. Porém a sociedade 
tem feito pressão para que ocorra mudanças 
na educação, não somente em relação a 
postura educacional do docente, mas também 
no sentido que aconteça uma valorização dos 
profissionais de ensino. 

Dentro desse contexto de mudanças, muito 
se tem debatido em relação a uma nova postura 
dos professores em sala de aula, que deixa para 
trás a ação padronizada e exige um processo 
reflexivo diante de cada realidade educacional. 
Nesse sentido, Freire (1996) lembra que “a 
reflexão crítica sobre a prática se torna uma 
exigência da relação Teoria/Prática sem a qual 
a teoria pode ir virando blablablá e a prática, 
ativismo”.

Portanto o professor necessita realizar uma 
reflexão crítica inicialmente sobre a realidade 
que seus alunos estejam inseridos, e também 
sobre a sua prática diária em sala de aula. 
Essa reflexão crítica do educador vai de 
encontro com a necessidade de formação 
continuada dos professores para que atendam 
as demandas educacionais que se apresentam 
em constantes mudanças na sociedade 
contemporânea.  Pimenta e Ghedin (2002, 
p.23) asseveram que:

O ensino como prática reflexiva tem se estabelecido 
como uma tendência significativa nas pesquisas em 
educação, apontando a valorização dos processos 
de produção do saber docente a partir da prática e 
situando a pesquisa como um instrumento de formação 
de professores, em que o ensino é tomado como ponto 
de partida e de chegada da pesquisa. Concordando 
com a fertilidade dessa perspectiva, cabe, no entanto, 
indagar: que tipo de reflexão tem sido realizada pelos 
professores? As reflexões incorporam um processo de 
consciência das implantações sociais, econômicas e 
políticas da atividade de ensinar? Que condições têm 
os professores para refletir? (PIMENTA E GHEDIN, 
2002, P.23). 
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Como é possível observar na citação 
acima a reflexão é usada como ferramenta 
na aprendizagem docente, porém deve ser 
destacado as inquietações dos autores em 
relação a que tipo de reflexão tem sido realizada 
pelos professores na atualidade. Além disso, 
vale lembrar que nem sempre é oportunizado 
aos professores condições para que realizem 
essa reflexão crítica com possibilidade de 
mudanças (PIMENTA E GHEDIN, 2002, P.23). 

“Entretanto a relação dos docentes com 
os saberes não se reduz a uma função de 
transmissão dos conhecimentos já constituídos. 
Sua prática integra diferentes saberes, com 
os quais o corpo docente mantém diferentes 
relações” (TARDIF, 2002, p. 36). Logo, a 
educação é algo complexo, que envolve 
múltiplos saberes, e o educador precisa 
articular todos os fatores para que consiga 
atingir os objetivos dentro do processo de 
ensino aprendizagem. 

Pimenta e Ghedin (2002) lembram que esse 
protagonismo do professor dentro do processo 
de mudança na prática pedagógica não está 
relacionado com ele ser o centro do ensino, 
mas sim de ser o sujeito capaz de realizar 
mudanças em relação as metodologias de 
ensino. “Percebe-se, assim, a importância do 
papel do educador, o mérito da paz com que 
viva a certeza de que faz parte de sua tarefa 
docente não apenas ensinar os conteúdos, 
mas também ensinar a pensar certo” (FREIRE, 
1996, p. 15).

Fica claro que a escola precisa de professores 
que motivem o aluno a pensar de maneira 
crítica e reflexiva, dentro da sua realidade 
e necessidade educacional, para que seja 
possível formar indivíduos preparados para 
modificar a sua realidade e também contribuir 
com a sociedade. Porém como é possível 
realizar essa formação de educadores críticos e 
reflexivos nas universidades? Além disso a qual 
é a importância de uma formação continuada 
para os docentes? (FREIRE, 1996, p. 15).

O Brasil nunca tratou a educação como 
prioridade, as mudanças de sistemas políticos 
na história recente do país, como é o caso 
da Ditadura Militar e depois a Democracia 
sempre foram acompanhadas de mudanças na 
legislação que norteia a educação no Brasil. A 
falta de formação dos professores tenha sido 
de fato um dos mais graves problemas que o 
sistema educacional brasileiro enfrentou nas 
últimas décadas (FREIRE, 1996, p. 15).

Ainda hoje é comum encontrar nas escolas 
professores que não são formados em suas 
respectivas áreas de atuação, e no passado 
esse problema foi ainda mais grave, com 
muitos professores atuando sem qualquer tipo 
de formação pedagógica. Segundo Nóvoa 
(1995) o Brasil sempre tentou estratégias 
desesperadas para a formação de professores, 
com licenciaturas de um ano, cursos de 
magistério, e criação de leis que permitem na 
falta de professor formado que qualquer outro 
indivíduo lecione aquela disciplina. 

Analisando o momento atual da educação 
brasileira é possível compreender que práticas 
semelhantes ainda são usadas, como é uma 
Resolução do Ministério da Educação que 
permite a formação na segunda licenciatura em 
um ano. Então discutir a qualidade da formação 
dos professores no Brasil é uma tarefa difícil, 
pois fora dos grandes centros ainda falta 
professores formados, o país sofre para atrair 
estudantes para cursos de licenciaturas devido 
a desvalorização que a profissão de professor 
tem no país. 

 Nóvoa (1995) complementa que muitas vezes 
os professores aprendem na prática, sendo 
exposto a sala de aula, buscam juntamente 
a outros professores técnicas de ensino para 
desenvolver em suas aulas. Além disso, vale 
lembrar que a prática docente necessita uma 
constante atualização e formação continuada 
para que o professor acompanhe as mudanças 
ocorridas na sociedade. 
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Charlot (2005) sugere que o educar esteja 
sempre atento em relação as necessidades 
de aprendizagem do aluno, e busque refletir 
sobre a sua atuação dentro do processo de 
ensino aprendizagem. Esse processo reflexivo 
envolve a pesquisa e análise da situação que 
envolve aluno e professor e as necessidades 
de aprendizagem do educando, e qual 
metodologia que deve ser usada para que 
consiga atingir o máximo desenvolvimento do 
aluno. 

Freire (1996, p. 16) assevera que:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 
Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. 
Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. 
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 
e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso 
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, P. 16).

Logo é possível compreender na citação acima 
que o educador necessita constantemente fazer 
reflexões sobre a sua atuação pedagógica, 
que é um processo complexo, onde se envolve 
diferentes realidades. Então a uma necessidade 
de formação contínua, para que o educador 
atenda a demanda educacional de novas 
realidades e necessidades que se apresentam 
dentro do campo educacional. 

No entanto, Pimenta e Ghedin (2002) fazem 
duras críticas as políticas públicas em relação 
à formação professores reflexivos, no sentido 
que esses conceitos ficam apenas na teoria 
e discurso. Na prática não são oferecidas 
condições para que os professores tenham 
estabilidade de trabalho na mesma escola, 
tempo para a realização de pesquisas e oferta 
de cursos para ampliar a formação pedagógica. 

Tardif (2002) complementa que a 
desvalorização do professor impede que ele 
busque essa formação continuada, pois muitos 
perdem o entusiasmo de procurar novos 
saberes. Além disso, é comum professores 
que trabalhem de manhã, tarde e noite em 

diferentes instituições para ganhar um salário 
maior, acumulando funções, e restando pouco 
tempo para buscar essa reflexão e formação 
continuada. 

Pimenta e Ghedin (2002, p.45) complementam 
que:

A tese que defendemos é a de que a apropriação 
generalizada da perspectiva da reflexão, nas reformas 
educacionais dos governos neoliberais, transforma 
o conceito professor reflexivo em um mero termo, 
expressão de uma moda, à medida em que o despe de 
sua potencialidade dimensão político-epistemológica, 
que traduziria em medidas para a efetiva elevação do 
estatuto da profissionalidade docente e para a melhoria 
das condições escolares, à semelhança do que ocorreu 

em outros países (PIMENTA E GHEDIN, 2002, P.45). 

Portanto o que temos é um discurso distante 
da prática, onde as políticas governamentais 
tecem promessas que não são cumpridas, 
e com o passar do tempo se observa que a 
prática pedagógica evolui lentamente. Tardif 
(2002) lembra que esses termos “professor 
reflexivo” e “formação continuada” tem feito 
que professores busquem por sua conta 
fazer cursos de pós-graduação muitas vezes 
pressionados pela cultura que se cria na 
sociedade.

 
Porém Sacristán (1999) sugere que os 

professores não fiquem com esse discurso 
de desculpa por não serem apoiados pelas 
políticas governamentais, e busquem melhorar 
a sua formação pedagógica. Assim a escola 
juntamente com a comunidade escolar tem mais 
força para buscar juntamente aos governantes 
investimentos em toda área educacional. 

Assim, se observa que no Brasil existe um 
discurso em torno do professor reflexivo, no 
entanto, na prática isso não se confirma, pois as 
políticas educacionais e organização das bases 
curriculares atuam em um sentido que dificulta 
a formação desse professor reflexivo. Logo, 
ainda falta um longo caminho a ser percorrido 
inclusive pelas instituições formadoras, 
que continuam com currículos e métodos 
tradicionais na formação dos professores. A 



919

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

prática de formação pedagógica necessita unir 
a teoria e prática, para que o educador tenha 
o conhecimento científico e ao mesmo tempo 
consiga fazer essa ligação com sua realidade 
educacional. “Teoria e prática só se realizam 
como práxis ao se agir conscientemente de 
sua simultaneidade e separação dialética” 
(PIMENTA E GHEDIN, 2002, p. 133). 

“Como professor preciso me mover com 
clareza na minha prática. Preciso conhecer 
as diferentes dimensões que caracterizam a 
essência da prática, o que me pode tornar mais 
seguro no meu próprio desempenho” (FREIRE, 
1996, p.35). Sacristán (1999) complementa 
que o processo de ensino aprendizagem é 
algo complexo, e nesse sentido o educador 
necessita buscar o contato com diferentes 
realidades, para que seja possível obter 
distintas experiências, que tornam a atuação 
docente mais consistente. 

Portanto a formação do professor na 
atualidade deve estar ancorada tanto na teoria 
como na prática, pois a primeira oferece os 
conhecimentos acadêmicos, e a segunda 
coloca tais saberes em prática para que seja 
possível uma aproximação da realidade. Logo, 
a formação prática pedagógica envolve a teoria 
e prática, no qual o educador reflete sobre a 
sua atuação profissional e busca respostas 
também na teoria  (SACRISTÁN,  1999).

Porém alguns autores estudados destacam 
que é preciso que cada educador busque sua 
formação continuada baseada em uma reflexão 
das suas metodologias de ensino. Para que seja 
possível através da prática pedagógica realizar 
uma reflexão sobre a sua atuação no ambiente 
escolar, e com criticidade fazer mudanças com 
o objetivo de melhorar a aprendizagem dos 
alunos e também aperfeiçoar seus próprios 
saberes.Assim é preciso que o professor 
faça constantemente uma avaliação da sua 
atuação no ambiente escolar, para identificar 
erros e acertos dentro processo de ensino 
aprendizagem com o objetivo de melhorar 
suas estratégias em sala de aula, corrigindo 

aquilo que não deu certo. No entanto, essa 
atuação deve ser baseada no conhecimento 
prático e teórico, pois não é possível que um 
aconteça sem o outro, no mesmo sentido que 
a busca de novos saberes deve estar ancorada 
em conhecimentos científicos (SACRISTÁN,  
1999).

Outro ponto destacado pelos autores 
estudados é a importância de uma atuação 
diversificada em sala de aula, com diferentes 
metodologias de ensino, pois essa prática 
amplia os conhecimentos do professor. Além 
disso, frente à diversidade cultural que existe 
hoje na sociedade é uma necessidade que 
o docente domine distintos conhecimentos, 
e vivencie diferentes experiências para que 
consiga (SACRISTÁN,  1999).

 PROFESSOR DE HISTÓRIA E A SALA 
DE AULA 

A prática docente está passando por 
transformações, existe uma teoria centrada 
em um processo da prática pedagógica que 
privilegia o aluno e a maneira de aprender. No 
passado, o centro do processo educativo era 
o professor que por meio de aulas expositivas 
transmitia conhecimentos prontos e acabados 
para os alunos. 

Bittencourt (2018) fala que no passado o 
professor de história era um transmissor de 
fatos e datas, por meio de livros e apostilas 
se transmitia uma história linear e com 
acontecimentos definidos, a chamada história 
única. Entretanto, essa abordagem muito 
pouco significava para os alunos, que eram 
receptores de conceitos prontos e acabados, 
por meio dos quais precisavam memorizar e 
ao final de um período passar por um processo 
de avaliação. 

A história única como o próprio nome já 
sugere é transmitir ou conhecer uma única 
história sobre uma determinada situação, 
povo, ou qualquer coisa, com isso apenas 
conhecemos um lado da história ou aquele que 
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os outros querem que conheçamos. A história 
única é criada por um determinado povo, que 
tem o poder político, financeiro e cultural sobre 
outros povos e perpetua seus conhecimentos 
(COSTA, 2012).

 
Dentro desse contexto a história única do 

continente africano pode ser vista aqui no Brasil, 
na escola até pouco tempo atrás era abordado 
em sala de aula a escravidão dos negros. 
Entretanto, não existia nenhuma abordagem 
em torno da cultura africana, os costumes, 
lendas e quem eram seus principais líderes 
e heróis, em síntese o continente africano era 
desprovido de qualquer manifestação cultural 
(CARVALHO, 2006). 

Então é preciso repensar a maneira de 
trabalhar a história em sala de aula, não 
apenas transmitindo uma história única para 
os alunos, mas sim levando a um processo 
reflexivo. Que permita aos alunos desenvolver 
um pensamento crítico sobre os temas que 
marcaram o passado da humanidade e que 
são importantes para a formação das novas 
gerações. Bento (2018, p. 3) assevera que:

Dessa forma, para se pensar o ensino de história hoje; 
temos que vencer o desafio de criar novas maneiras 
de formar e capacitar às novas gerações de nossa 
sociedade, considerando que é necessário trabalhar 
com as mentalidades de diferentes grupos sociais e 
com múltiplas informações que permeiam a vida social 
em uma época profundamente marcada pelo impacto 
de novas tecnologias que aceleram e dinamizam 
as relações entre pessoas, grupos e instituições, 
possibilitando um acesso múltiplo e variável a fontes 
diversas de informação que também ajudam a compor 
a consciência histórica de grupos e de indivíduos 
(BENTO (2018, p. 3).

Dentro desse contexto, na atualidade da 
prática docente é preciso guiar o aluno 
em um processo de reflexão crítica sobre 
os acontecimentos históricos e que são 
significativos para a formação dos educandos. 
“Os conteúdos tratados no ensino de 
História interferem nos valores e crenças dos 
estudantes diante das questões do mundo 
atual”.(FERNANDES, 2018, p.151). 

Segundo Bento (2018, p.2) “nesse sentido 
podemos analisar que mesmo com diversas 
mudanças, a educação e o ensino de história 
atualmente têm muitos aspectos que podem 
ser mais bem trabalhados”. Logo, é preciso que 
o professor de história reflita sobre sua prática 
docente, busque uma formação continuada de 
acordo com as necessidades dos educandos. 

Carvalho (2016) lembra que as bases 
curriculares não podem apenas privilegiar 
alguns conteúdos e excluir outros, o educador 
precisa ter autonomia em sala de aula para 
trabalhar a diversidade de conteúdos e de 
maneiras diferentes. “Os professores em grande 
parte se tornam reféns das dificuldades, pois 
trazem de sua formação bagagens a serem 
transpostas na sala de aula, e não recebem 
os devidos meios a serem utilizados” (BENTO, 
2018, p.3). 

Para Bittencourt (2018) o professor de 
história não tem sua formação apenas pautada 
no ensino dos fatos e acontecimentos, mas 
sim ela é mais ampla. Pois envolve as Ciências 
Humanas, e ligadas a outras disciplinas como 
é o caso da Filosofia e Sociologia, e precisa 
atuar em um campo mais complexo. “Nesse 
contexto observa-se que o professor de História 
tende a se preocupar não somente com a 
sala de aula e seus alunos, mas com o que o 
envolve socialmente perante os desequilíbrios 
presentes em sua vida.” (BENTO, 2018, p.3). 

Portanto, o ensino de história em sala de aula 
requer uma atuação crítica do professor, mas 
requer uma ruptura com o ensino tradicional, 
é preciso adotar novas metodologias de 
ensino. Na atualidade, existem um leque de 
possibilidades para trabalhar em sala de aula, 
novas tecnologias que permitem pesquisas 
de maneira mais rápida, entretanto, um ponto 
importante é levar ao aluno um processo de 
reflexão crítico dos fatos históricos (BENTO, 
2018, p.3). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização desse trabalho de conclusão de curso é possível considerar que o ensino 
de história é importante para a formação de alunos críticos. Pois é por meio dessa disciplina 
que os educandos têm acesso aos fatos que construíram a sociedade e somente é possível 
compreender as características e fatores que compõe a sociedade contemporânea por meio do 
estudo de sua história. 

Entretanto, essa pesquisa evidenciou que ensinar história não é apenas transferir ou narrar 
fatos como são apresentados nos livros didáticos, é preciso fazer com que os alunos reflitam 
sobre esses acontecimentos que marcaram a trajetória da sociedade. Provocar a reflexão sobre 
a história é uma possibilidade que traz aprendizagens para os alunos, pois, somente decorar 
datas e fatos históricos em nada acrescenta para a formação do aluno.  

Nesse sentido, essa pesquisa mostrou que os professores de história no passado atuavam 
com uma metodologia com aulas expositivas, na qual o aluno tinha um papel passivo, que absor-
via apenas os fatos históricos. No entanto, com as mudanças ocorridas no âmbito escolar nas 
últimas décadas se exige um professor crítico, com suas ações pedagógicas focadas no aluno 
e em suas necessidades de aprendizagem. 

Cabe então que o professor de história organize sua prática pedagógica baseada nas neces-
sidades de aprendizagem dos alunos, de acordo com suas características. O professor deve ser 
na atualidade um provocador de aprendizagens nos alunos, motivando e guiando o processo de 
ensino aprendizagem, para que se alcance a aprendizagem significativa em relação aos conte-
údos da história. 
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RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica na qual o tema busca abordar os temas 
Leitura e Literatura voltado as práticas escolares significativas. Podemos definir como objeti-
vo geral para esta pesquisa refletir sobre as práticas leitoras proporcionadas no ambiente de 
aprendizagem e como tais práticas podem contribuir para a formação de leitores conscientes 
e capazes de atuar nas práticas letradas da sociedade atual. Temos como justificativa para 
este estudo, a importância do tema para a aprendizagem significativa e para proporcionar às 
crianças o acesso as práticas de letramento na sociedade atual. No atual contexto de nossa 
sociedade é preciso rever as práticas buscando significar as ações pedagógicas promovendo o 
acesso a diferentes materiais para que o indivíduo inserido na era tecnológica, possa ter con-
tato com os mais variados portadores textuais na escola, passando do simples cumprimento 
do currículo escolar para práticas que despertem o interesse e o prazer pela leitura, tanto 
na escola como fora dela. O educador é o responsável em propor atividades para a refle-
xão das crianças e para a construção de conhecimentos significativos, mediados pela leitura.

Palavras-chaves: Literatura; Leitura; Aprendizagem.

PRÁTICAS ESCOLARES EM LEITURA E 
LITERATURA: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
FORMAÇÃO DE ALUNOS LEITORES
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objetivo geral refletir sobre as práticas leitoras pro-
porcionadas no ambiente de aprendizagem e como tais práticas podem con-
tribuir para a formação de leitores conscientes e capazes de atuar nas práti-

cas letradas da sociedade atual. Diante deste propósito, dividimos este estudo em dois 
capítulos, o primeiro aborda a importância da Leitura e das práticas significativas que acon-
tecem neste contexto e no segundo capítulo apresentamos alguns aspectos sobre a Litera-
tura e as suas contribuições para a formação de leitores e o despertar do gosto pela leitura. 

 
O ambiente escolar torna-se um local para estabelecer uma relação entre literatu-

ra, leitura, aprendizagem significativa e criança, e o educador é o responsável em 
proporcionar atividades que despertem a curiosidade e a reflexão dos futuros lei-
tores e escritores. O contato com os livros e com o ambiente letrado pode ocorrer de ma-
neira dirigida com uma intencionalidade explícita em uma atividade programada e com ati-
vidades livres, em que as crianças possam escolher e manusear os materiais livremente. 

 
Um dos propósitos do ensino da leitura é a compreensão e o processo de letramento e alfabeti-

zação busca auxiliar as crianças na compreensão daquilo que leem ou escrevem, o ato de ler e a 
compreensão da leitura são fatores distintos, nem sempre a compreensão está atrelada a decodi-
ficação dos símbolos por meio da leitura. É preciso que tais práticas ocorram para que os proces-
sos de leitura e entendimento se complementam e proporcionam uma aprendizagem significativa. 

 
A leitura e o ato de ler deve estar relacionado ao sentido e ao significado que se almeja 

com as práticas de leitura, sejam elas voltadas para as práticas sociais, comunicação, pra-
zer e gosto pela leitura ou pela aprendizagem em si. A leitura precisa ser significativa e ter 
os seus objetivos claramente definidos contribuindo para que as situações de aprendiza-
gem sejam significativas e possam ser utilizadas no meio social e nos contextos escolares.

 
A escola e os seus educadores têm o dever de ensinar aos seus alunos a ler e a compre-

ender, não somente decifrar códigos, as palavras e as histórias em seus diferentes contex-
tos, devem representar algo de significativo para o leitor e o trabalho com as crianças pe-
quenas contribuem para a familiarização de tais conceitos. O acesso a ambientes letrados 
e a livros deve ser estimulado não somente na escola mas em outros contextos do meio 
em que a criança está inserido. Caso a criança não tenha acesso a estes materiais em ou-
tros contextos, cabe à escola suprir essa necessidade e proporcionar a ela este acesso. 
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PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS E A 
IMPORT NCIA DA LEITURA NA 
ESCOLA

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o ensino fundamental de 9 (nove) anos MEC 
(2011), apontam que os três anos iniciais 
do Ensino Fundamental devem assegurar 
a alfabetização e o letramento. Nesta 
perspectiva, os alunos devem ter acesso as 
diferentes linguagens e as diferentes formas de 
expressão, envolvendo as diferentes disciplinas 
do currículo escolar:  

Com base nas ideias de Grispino (2002) é 
preciso que a escola, tenha previsto em seu 
projeto e organização curricular e pedagógica, 
momentos em que a leitura e a literatura 
sejam promovidas e vistas como um fator que 
corrobora para a qualidade do ensino. Desta 
forma, a escola deve promover atividades com 
o intuito de intensificar tais práticas, pensando 
nos espaços, nos momentos de leitura, em seu 
acervo pedagógico e nos diferentes materiais 
que possam contribuir para a prática da leitura 
no ambiente escolar.

Quando pensamos em uma nova abordagem 
de ensino para a leitura e a escrita, temos a 
proposta construtivista e o letramento, baseados 
na perspectiva de que o ler, o falar 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. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997): 

A organização do trabalho educativo na 
escola, é necessária para que se possa 
alcançar os objetivos propostos para o ensino 
da leitura na escola, destacando entre eles, o 
da formação de cidadãos críticos, capazes de 
compreender os diversos materiais escritos 
e gêneros textuais que fazem parte do meio 
social no qual o aluno está inserido. 

O interesse e o hábito pela leitura iniciam-se 
desde muito cedo na própria família, quando a 
criança observa as práticas de leitura em seu 
ambiente familiar e depois passa a ter acesso 
a essas práticas na escola, percebe que 
todas as relações são mediadas pela leitura 
e pela escrita. O adulto acaba por se tornar 
um exemplo leitor para as crianças e podem 
despertar a curiosidade e o gosto pela leitura, 
desde bem pequenas.  De acordo com Sousa 
(2010)

Compreender a linguagem como forma de 
interação entre os sujeitos têm implicações 
diretas na maneira de organizar o processo 
de aprendizagem. Se reconhecido como 
discursivo, as implicações são óbvias: 
alfabetizar também precisa acontecer em um 
espaço discursivo, ou seja, em um processo 
no qual se produza linguagem, interaja-
se e comunique-se por meio das práticas 
sociais similares àquelas que se realizam nos 
contextos públicos, expandindo-se o espaço 
comunicativo para além do escolar (SÃO 
PAULO, 2019, p.67).

A leitura é o processo no qual o leitor realiza 
um trabalho ativo de construção e significado 
do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de 
tudo o que sabe sobre a língua: características 
do gênero, do portador 1, do sistema de 
escrita, etc. Não se trata simplesmente de 
extrair informação da escrita, decodificando-a 
letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 
uma atividade que implica, necessariamente, 
compreensão na qual os sentidos começam a 
ser constituídos antes da leitura propriamente 
dita (BRASIL, 1997, p.53).
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Explorar o contexto, esmiuçar o texto, ver o 
vocabulário, ler trechos da obra, mostrar a linguagem, 
falar sobre a vida do autor, fazer um resumo do conteúdo 
da obra, levar textos que falam sobre (leram) a obra; 
fazer uma peça, ver um filme são várias das estratégias 
apresentadas pelos professores para aproximar os 
alunos dos textos literários. E muitas vezes, surte um 
pouco de efeito. Muitas vezes o professor tem que pegar 
o caminho inverso, recorrendo a outras linguagens mais 
próximas dos alunos (SOUSA, 2010, p. 9).

Despertar no aluno o hábito da leitura é um 
dos objetivos almejados pelos educadores é 
um termo muito citado na atualidade quando 
nos referimos a aprendizagem da leitura e a sua 
importância para a formação do indivíduo. Nos 
dias atuais a escola deve promover práticas 
diferenciadas e o acesso a diferentes materiais 
para que o aluno inserido na era tecnológica, 
possa ter contato com outros portadores 
textuais no seu dia a dia na escola, não apenas 
com a função de cumprir o proposto nos 
programas escolares mas também pelo prazer 
da leitura em si. De acordo com Solé (1998): 

Com base em Grispino (2002) o modelo de 
ensino de português deve ir além dos livros 
didáticos e o aluno precisa apreciar diferentes 
textos, dos literários aos mais comuns, contato 
com jornais, revistas e até mesmo com manuais 
de instrução, partindo desta afirmação da 
autora, o ambiente letrado e o acesso aos 
diferentes materiais escritos utilizados na 
sociedade tornam-se ferramentas importantes 
no processo de aprendizagem e aquisição de 
conhecimentos voltados às práticas sociais de 
leitura e escrita.

A leitura não deve ser incentivada apenas nas 
atividades em sala de aula ou em momentos 
pré-determinados pela rotina escolar, o aluno 
pode ter acesso a portadores de textos e 
materiais escritos em momentos distintos, 
tornando o hábito de ler uma atividade que 
faz parte de seu cotidiano, contribuindo para a 
formação de alunos leitores. 

Temos algumas definições da palavra leitura 
e o ato de ler, segundo alguns autores: 

Martins (1994):

[...] o conceito de leitura está geralmente restrito à 
decifração da escrita, sua aprendizagem, no entanto 
deve estar atrelada a formação global do indivíduo 
(MARTINS, 1994, p. 22).

Freire (1994): 

[...] a leitura do mundo precede a leitura das palavras 
[...] a compreensão do texto é alcançada por sua leitura 
crítica (FREIRE, 1994, p. 14).

Antunes (2007): 

[...] a leitura verdadeira é quando a gente pensa 
sobre o que está lendo e entende o que a leitura nos 
traz (ANTUNES, 2007, p.42).

Baseando-se nas ideias dos autores citados 
acima, é possível afirmar que a leitura e o 
ato de ler deve estar atrelado ao sentido e 
ao significado que se pretende com a leitura, 
seja ela voltada para as práticas sociais, 
comunicação, prazer e gosto pela leitura. 

No ensino da leitura só se aprende a ler 
lendo, e que o leitor deve estar em contato 
com os mais diversos tipos de textos que se 
utiliza no dia a dia, mostrando para a criança 
o que precisa ser construído no aprendizado 
da leitura, neste sentido é fundamental que a 
criança tenha acesso a diferentes portadores 
e gêneros textuais, dentre eles, aqueles que 
despertem o interesse e a curiosidade das 
crianças, destacando a literatura infantil (SOLÉ, 
1998, p. 34).
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A leitura precisa ter significado para quem lê e 
ter definido objetivamente qual é o seu propósito 
e a sua importância no contexto em qual está 
inserida esta situação de aprendizagem.

Com base nas ideias de Zilberman, Lajolo 
(2001), que tratam do contexto histórico sob o 
qual a leitura foi inserida no Brasil, é possível 
afirmar que nos tempos antigos a leitura 
era privilégio de uma pequena parcela da 
sociedade e estava atrelada aos momentos de 
lazer.

 Conforme as autoras, os protestantes, 
ao lerem a bíblia e difundirem a formação 
moral também contribuíram para difundir a 
importância da leitura. Para Souza (2010) uma 
das funções da escola, a alfabetização e o 
ensino da leitura, confronta-se com a ideia do 
prazer da leitura, neste caso, a autora afirma 
que: “espera-se sempre que esse trabalho 
resulte em encantamento: faça o aluno gostar 
de ler, sentir-se apaixonado pela leitura” (p.9).

 trabalho do professor abordando um gênero 
literário nem sempre, vai trazer encantamento 
ou um prazer imediato aos alunos, o que se 
torna possível quando o professor atua como 
um modelo leitor para o aluno, aproximando o 
aluno do gosto pela leitura.

A LITERATURA E OS CONTEXTOS DE 
APRENDIZAGEM 

Na segunda metade do século XVIII e início 
do século XIX os livros se propagaram a todas 
as classes sociais, fazendo com que o número 
de leitores crescesse, desde as cidades até as 
zonas rurais dos países europeus. Na zona rural 
à leitura se fortaleceu com os contos populares 
e da literatura de cordel aos modos tradicionais 
de narrar, de tipo oral, fundada na experiência 
vivida, de sentido comunitário e enraizados no 
meio rural.

A circulação da literatura para todos as 
classes sociais, eleva a leitura a novos 
patamares, dando chance do leitor, mesmo 
analfabeto, buscar o livro como uma forma de 
entretenimento e prazer, uma vez que podia 

se fazer a leitura da imagem ou solicitar que 
alguém alfabético lesse para ele, despertando 
sua curiosidade e sua vontade em se alfabetizar 
para ter acesso aos contos escondidos por 
trás dos livros, assim se fortaleceu o papel da 
educação escolar.

A leitura deve acompanhar a criança durante 
todo o seu crescimento, desde muito pequena, 
ela deve ter acesso a portadores de textos dos 
mais variados gêneros, o acesso ao ambiente 
letrado e aos diferentes materiais contribuem 
para o desenvolvimento intelectual da criança, 
na capacidade de concentração e em seu 
desenvolvimento cognitivo, nesta perspectiva, 
a literatura infantil se torna importante por 
proporcionar conhecimento de forma prazerosa 
e de maneira lúdica.

A literatura apresenta características 
específicas que permitem ao educando 
estabelecer relações com sua realidade, 
fazendo com que este se transporte a um 
mundo imaginário, em que o seu repertório 
se mistura com o conto, fornecendo subsídios 
para que se estabeleça relações individuais que 
se configuram em aprendizagens significativas, 
ampliando sua visão de mundo.

Neste contexto de aprendizagem, criar 
situações imaginárias são de fundamental 
importância, se enquadram nas especificidades 
da faixa etária. Isso só será possível se o 
estímulo gerador da motivação infantil estiver 
adequado a suas necessidades, de maneira 
contrária, o trabalho literário será inútil.

 
O papel do educador encontra sua 

importância dentro do espaço escolar, ele é 
o único responsável pelo desenvolvimento 
de atividades que evidenciem a necessidade 
da literatura para os pequenos, objetivando 
uma aprendizagem significativa dentro da 
perspectiva do desenvolvimento integral 
do educando em seus aspectos motores, 
cognitivos e sócio afetivos: 
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Ler em voz alta um conto de aventuras não se 
caracteriza como trabalho com a linguagem oral, da 
mesma forma que declamar um poema. Em ambas 
as situações, trata-se de oralização de texto escrito, 
ou seja, de leitura em voz alta de texto escrito. Essa 
atividade tem lugar na prática escolar como a situação 
de leitura dramática, na qual se lê o texto de uma peça 
teatral para uma plateia presente, mas não focaliza 
linguagem oral só porque se usa a fala. Ao contrário, é 
um ótimo exercício realizado com tutoria, para que se 
consiga desenvolver a fluência leitora dos estudantes, 
em especial no que se refere a ler com agilidade e 
compreendendo o texto (SÃO PAULO, 2019, p.73).

As práticas que trazem a literatura para a sala 
de aula promovem a função de comunicar e a 
interação da realidade com o meio, ou seja, 
pode levar a criança a refletir e a expor as suas 
ideias. 

Nos diferentes níveis de ensino os educadores 
utilizam a leitura como uma maneira de reparo 
dos déficits encontrados em relação as 
práticas leitoras fora do contexto escolar e o 
trabalho com a leitura, literatura e os diferentes 
gêneros textuais promovem o desenvolvimento 
das crianças no que se refere as atividades 
voltadas ao aprendizado da leitura. 

A leitura deve proporcionar sentido e 
dar significado ao que se pretende com a 
aprendizagem, seja ela voltada para as práticas 
sociais, comunicação, prazer e gosto pela 
leitura ou pela aprendizagem propriamente dita 
com base nos padrões escolares previamente 
estabelecidos.

 A leitura deve ter significado para o leitor e ter 
definido objetivamente qual é o seu propósito 
e a sua importância no contexto em qual está 
inserida esta situação de aprendizagem. Com 
base nas ideias de Dalvi (2013):

Valorizar o texto literário em sua pluralidade e em 
suas distintas dimensões pode contribuir para a 
integração de saberes na medida em que: a) a escola 
incentive a leitura de obras clássicas em diálogo com 
produções contemporâneas, numa abordagem que 
seja simultaneamente diacrônica e sincrônica; b) o 
aluno possa compreender a literatura como fenômeno 
cultural, histórico, ideológico, político, simbólico e 
social, capaz de dar a ver as contradições e conflitos 

da realidade; c) o ensino não menospreze o caráter 
dialético das obras literárias, como produtos de cultura 
cuja função é, paradoxalmente, abalar ou subverter os 
consensos instituídos no âmbito da própria cultura; e d) 
o texto literário seja abordado em diálogo com outros 
produtos ou artefatos culturais (DALVI, 2013, p. 130).

Segundo Zilberman (1998) a literatura e a 
escola compartilham um aspecto em comum 
que é a natureza formativa, tanto a obra de 
ficção como a instituição de ensino, estão 
voltadas a formação do indivíduo, no entanto, 
as histórias infantis apresentam um mundo no 
qual a criança pode fantasiar várias coisas, 
sendo possível, por meio das histórias, 
realizar atividades diversas, colocando a sua 
imaginação e criatividade em prática.

Destacando as ideias de Abramovich (1997): 

Na área do ensino da leitura e literatura, o 
trabalho da escola consiste na utilização das 
mais variadas formas de linguagens para que os 
educandos possam se apropriar das diversas 
linguagens com um aprendizado significativo, 
para isso, o professor deve rever a sua prática 
utilizando-se de didáticas diferenciadas em 
diferentes contextos e com a utilização de 
diferentes materiais. 

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. O professor como 
modelo leitor e exemplo tem o papel de 
promover o encontro da criança com este 
mundo de fantasia que as histórias infantis 
podem proporcionar, quanto maior o contato 
da criança com o ambiente letrado e quando 
mais cedo isso ocorrer, maiores serão as 
probabilidades de se tornar um adulto leitor 
(ABRAMOVICH, 1997, p. 17).
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Segundo Linhares; Lopes (2007, p. 3) 
para que o ensino da leitura nas escolas se 
desvincule do quadro insatisfatório, a leitura 
realizada em sala de aula deve ser o resultado 
de uma interação entre leitor, texto e autor, não 
vinculando o fracasso escolar com as práticas 
em linguagem ou com o ensino da leitura. 

Para o educador é necessário ter em 
mente qual o tipo de cidadão que está sendo 
formado neste contexto educacional e quem 
é o leitor que se educa e qual é o propósito 
do ensino, assim a leitura se caracteriza como 
um dos processos que permite as práticas 
de letramento na sociedade, em termos de 
compreensão do presente e do passado e em 
termos da possibilidade de participação nas 
práticas sociais da vida cotidiana. De acordo 
com Dalvi (2013):

Segundo Souza (2004) o professor deve 
proporcionar várias atividades inovadoras, 
procurando conhecer os gostos de seus alunos 
e a partir daí escolher um livro ou uma história 
que faça sentido para o contexto da criança.

 É papel da escola proporcionar o acesso ao 
mundo da leitura, em especial àqueles que não 
têm acesso no ambiente familiar ou no meio 
em que está inserido, o acesso da criança 
ao ambiente letrado deve iniciar o mais breve 
possível.

Com base nas orientações do Currículo de 
Língua Portuguesa (SÃO PAULO, 2019, p. 
68) as atividades de recontar oralmente, por 
exemplo, um texto lido como se estivesse lendo 
em um livro e/ou de ditar uma história para que 
o professor a grafe, são fundamentais para a 
aprendizagem da linguagem escrita.

 
Em ambas as situações, os estudantes 

estão produzindo textos escritos, aprendendo 
a planejá-los, além de revisá-los para adequá-
los a todas as características do contexto de 
produção (incluindo-se as especificidades 
do gênero). Em outras palavras, eles estão 
aprendendo conteúdos gramaticais, textuais e 
discursivos.  

De acordo com Solé (1998, p. 34) no ensino 
da leitura só se aprende a ler lendo, e que 
o leitor deve estar em contato com os mais 
diversos tipos de textos que se utiliza no dia a 
dia, neste sentido é fundamental que a criança 
tenha acesso a diferentes portadores e gêneros 
textuais, dentre eles, aqueles que despertem o 
interesse das crianças, destacando a literatura 
infantil.

A escola busca desenvolver as competências 
leitora e escritora nas crianças e a literatura 
infantil é muito importante neste processo.  
A literatura infantil é capaz de transformar o 
indivíduo em um ser pensante e crítico que 
compreende o mundo a sua volta e o contexto 
no qual está inserido.

As leituras realizadas, pelos alunos, fora 
da sala de aula [...] apresentam um alto 
grau de dependência em relação às práticas 
de leitura escolares. As possibilidades de 
realização de leituras autônomas pelos alunos 
são influenciadas pelas possibilidades de 
acesso a livros. Nas práticas de leitura [...] 
destacam-se algumas estratégias e táticas 
de escolarização da literatura desenvolvidas 
pelos professores, uma vez que inclusive a 
biblioteca escolar constitui-se como espaço 
que propicia e controla leituras (DALVI, 2013, 
p. 128).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas de leitura no contexto escolar, exercem um papel fundamental para o desenvolvi-
mento das competências leitora e escritora na criança além de um meio de inserção nas práticas 
sociais em uma sociedade letrada, formando cidadãos críticos e autônomos.

O ambiente letrado e o acesso aos diferentes materiais escritos utilizados na sociedade tor-
nam-se ferramentas importantes no processo de aprendizagem e aquisição de conhecimentos 
voltados às práticas sociais de leitura e escrita. 

A escola tem um papel fundamental neste sentido, proporcionando o acesso a diferentes ma-
teriais e práticas que corroborem para um ensino de Leitura eficaz e prazeroso.

A escola busca conhecer e desenvolver na criança as competências da leitura e da escrita e a 
literatura infantil é muito importante neste processo. O contato com histórias e livros na educação 
infantil proporciona à criança uma aprendizagem significativa e o estabelecimento de relações 
entre o real e o imaginário, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

A literatura infantil é capaz de transformar o indivíduo em um ser pensante e crítico que com-
preende o mundo a sua volta e o contexto no qual está inserido.

Analisando as possibilidades de trabalho com a leitura em sala de aula, temos que os profes-
sores, nem sempre, vão despertar o interesse pela leitura em todos os alunos, o incentivo ao há-
bito de ler e o modelo de professor leitor é fundamental neste processo, com práticas diferencia-
das apoiadas em diversos materiais, para que o trabalho com a leitura se torne mais prazeroso.

Em relação a literatura infantil, procuramos evidenciar sua importância ao desenvolvimento do 
aluno, especificamente no que se refere aos processos letramento e as práticas de alfabetização. 
A literatura infantil não possui caráter neutro, uma vez que seus aspectos históricos evidenciam 
interesses diversificados que a envolveram em cada período de sua história. 

A Literatura contribui para que os alunos possam expandir seus conhecimentos e modificar 
suas relações com o meio, para tanto, é imprescindível que o professor esteja consciente do seu 
papel no processo de desenvolvimento cognitivo, compreendendo a importância da seleção, 
organização e planejamento de atividades que tenham como objetivo o desenvolvimento e a 
aprendizagem dos alunos.
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RESUMO: A humanidade é constituída pela diversidade. Somos plurais, diversos, diferentes, úni-
cos. Porém, é contraditório quando falamos do modo como lidamos com essa diversidade. No 
Brasil, foi construído um mito de que somos um povo que acolhe e aceita as diferenças, apesar 
disso trazemos conosco também muitas marcas de segregação, discriminação e intolerância. Uma 
sociedade é inclusiva quando acolhe a todos, independentemente de cor, etnia, nível socioeco-
nômico, gênero, orientação sexual; para acolher a todos é preciso que haja ações de equidade.

Palavras-chaves: Desigualdade; Educação Especial;  Igualdade;  Inclusão.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: INCLUSÃO E 
EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO

Embora o termo inclusão ainda seja um termo muito usado em escolas e ambientes educacionais, 
esse assunto tem gerado muitas discussões no que diz respeito sobre a educação para todos.

Podemos compreender que a educação especial faz parte de um todo e é muito 
importante que esses alunos portadores de necessidades especiais tenham um desempenho 
educacional de qualidade.

Atualmente a sociedade tem buscado novas formas de perceber e lidar com as inúmeras de-
ficiências existente dentro da escola.; nesse sentido o aluno com deficiência vem conquistando 
um espaço maior pois encontra o acesso à educação com menos preconceito, a respeito de 
sua deficiência.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA FRENTE AS 
DEMANDAS SOCIAIS
Há muitos desafios atualmente para 

que tenhamos uma sociedade inclusiva e 
democrática de fato, que acolha a diversidade. 
Mas afinal, o que é diversidade? Qual o real 
sentido da inclusão?   Como humanos, variamos 
quanto ao modo de ser, pensar e agir. Variamos 
quanto à disposição de características físicas 
como cor de pele, tipos de cabelo, peso, 
estatura, quanto ao gênero, orientação sexual, 
relação com o corpo.   Variamos em relação à 
etnia, situação socioeconômica, região em que 
nascemos e moramos, culturas pelas quais 
passamos, dentre outras muitas características 
possíveis que se cruzam e intercruzam. 
Podemos dizer então que a diversidade é 
algo intrínseco à sociedade. Somos o que 
somos.  No âmbito social, o que vemos é a 
categorização dessas características. 

Segundo Pagliuso (2016, p.08), “as 
pessoas são categorizadas a partir de suas 
diferenças, sejam elas sociais, econômicas, 
físicas, psíquicas, religiosas, culturais, raciais 
e de gênero, o que pode gerar conflitos e 
desencadear violências físicas e simbólicas”.

Isto porque, as características quando 
categorizadas passam a ter prestígio a 
partir de modelos estéticos que priorizam 
determinada etnia, peso, estatura, a partir 
de posições socioeconômicas consideradas 
de sucesso, a partir de um certo modo de 
relacionar-se afetivamente, a partir de culturas 
que historicamente dominam outras.  

 A questão é que algumas dessas 
características passam a ser valoradas como 
superiores e outras não, desconsiderando as 
relações de poder que as constituem.

IGUALDADE E EQUIDADE

O que faz com que uma pessoa tenha mais 
direitos que outras? Há uma frase de Saramago 
que diz: “Tolerar a existência do outro e permitir 
que ele seja diferente, ainda é muito pouco. 
Quando se tolera, apenas se concede, e essa 
não é uma relação de igualdade, mas de 
superioridade de um sobre o outro” tolerar, no 

sentido descrito por Saramago, é aceitar que 
o outro existe. Porém, numa sociedade que 
prioriza certos modos de ser e de existir, é 
preciso que haja ações em direção à equidade.

A Base Nacional Comum Curricular diz que:
A equidade reconhece, aprecia e acolhe os 

padrões de sociabilidade das várias culturas 
que são parte da identidade brasileira. 
Compreende que todos são diversos e que a 
diversidade é inerente ao conjunto dos alunos, 
inclusive no que diz respeito às experiências 
que trazem para o ambiente escolar e aos 
modos como aprendem (BNCC, p.11).

A ESCOLA COMO INSTRUMENTO 
SOCIAL INCLUSIVO

Segundo o Ministério da Educação – 
MEC (Brasil, 2008, p.01), “A educação 
inclusiva constitui um paradigma educacional 
fundamentado na concepção de direitos 
humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores indissociáveis, e que avança 
em relação à ideia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da 
produção da exclusão dentro e fora da escola” 
Assim a escola pública muitas vezes reproduz 
a lógica excludente da sociedade, mas deve 
acolher a todos. Ela se estende aos estudantes 
que são público alvo da educação especial, ou 
seja, aqueles que possuem deficiência, mas 
também aqueles que não a possuem: alunos 
brancos, negros, de distintos gêneros, índios, 
homossexuais, heterossexuais, entre outros.

Muitos pensam que Educação Inclusiva 
e Especial são termos sinônimos ou que 
a Educação Inclusiva é uma atualização 
da Educação Especial.   Do ponto de vista 
histórico, o movimento de luta por uma 
Educação Inclusiva surgiu da luta pelos direitos 
da pessoa com deficiência, que até então não 
estava na sala regular.

Apesar de terem uma base compartilhada, 
são coisas distintas, assim, vemos como 
primordial que haja diferenciação destas duas 
áreas.   A Educação Inclusiva é um paradigma. 
Em linhas gerais, é a ideia de uma escola 
inclusiva para todos; a Educação Especial é 
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voltada exclusivamente para os estudantes 
com deficiência, com altas habilidades e 
com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A 
Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva perpassa todas as modalidades de 
ensino. É a última parcela da população a 
fazer parte do ambiente escolar.   Pensando 
no conceito de equidade, é a que demanda 
maiores ações em relação às barreiras postas 
socialmente.  

DIFICULDADE, DEFICIÊNCIA, 
TRANSTORNO OU DISTÚRBIO DE 
APRENDIZAGEM? 

Geralmente quando um aluno não consegue 
aprender como seus colegas em sala de aula, 
costumamos dizer que ele tem uma dificuldade 
de aprendizagem. Este termo usado de 
modo genérico refere-se apenas à situação 
(defasagem na aquisição), mas não explica 
as causas, a origem da dificuldade e suas 
características, que precisam ser investigadas. 
Outros termos que acabam sendo usados de 
modo aleatório, tanto na literatura especializada 
como na prática clínica e escolar, para designar 
quadros diferentes, são: distúrbio, transtorno, 
problema de aprendizagem, deficiência 
intelectual, autismo, dentre outros. 

Por isso, conhecer com mais profundidade 
cada uma dessas situações pode favorecer a 
identificação e a eleição de estratégias mais 
adequadas para favorecer a aprendizagem 
daquele aluno ou daquele grupo de alunos. O 
professor é uma peça fundamental no suporte 
à identificação e caracterização dos perfis de 
potencialidades e dificuldades de seus alunos. 
Lembrando que compreender as causas do 
não aprender, que podem estar ligadas à 
uma situação orgânica, não é o mesmo que 
rotular. Nessa última situação, a criança fica 
estigmatizada e reduzida ao diagnóstico.

 Torna-se o aluno “de inclusão”, o “L.A.” e 
nada além disso. Muitas vezes, as dificuldades 
de o professor trabalhar com esses alunos são 
justificadas pelo “problema” da criança ou da 
“família da criança”: “deixa ele quietinho aí, 
porque ele é autista, não vai aprender mesmo”. 

Não podemos nos esquecer que todos podem 
aprender! Precisamos romper com a visão 
tradicional de um ensino massificado, uniforme, 
considerando que todos os estudantes devem 
aprender as mesmas coisas, do mesmo jeito 
e no mesmo ritmo. As pessoas são diferentes.

Assim, em uma sala de aula temos diferentes 
perfis de aprendizagem. Ou seja, diferentes 
ritmos, diferentes formas de aprender e 
diferentes aspectos de um mesmo conteúdo. 
Identificar o perfil de aprendizagem de cada 
aluno e as possíveis causas das dificuldades 
de aprendizagem oferecem um norte para o 
trabalho do professor. Sabemos que o não-
aprender é fonte de ansiedade e frustração 
para a criança e não podemos deixá-la 
desamparada nesse processo.

TRANSTORNOS X DIFICULDADE DE 
APRENDIZAGEM

Como vimos, o termo dificuldade de 
aprendizagem é genérico e pode abarcar 
diferentes causas, desde uma situação 
momentânea até um aluno que apresenta 
mais dificuldade de aprender porque possui 
uma deficiência. Nesse sentido é importante 
investigar a causa primária ou principal que 
está provocando a dificuldade para aprender.

Assim, quando essa decorre de condições 
ou eventos transitórios na vida do aluno que 
estão interferindo negativamente na sua vida 
emocional e/ou na aprendizagem, como, por 
exemplo: a mudança de escola, de cidade, 
separação dos pais, perda de um familiar, 
situações de bullying, violência doméstica, 
abuso sexual, troca de professor, nascimento 
de um irmão, falta de sono, problemas 
de saúde, uma interação negativa com o 
professor, dentre outros, podemos usar o 
termo dificuldade de aprendizagem. Situação 
que também pode ser decorrente da falta de 
acesso ao ensino adequado e condizente com 
o perfil de aprendizagem do aluno.

 Macedo (2005) aponta a educação bancária 
ou a proposta de atividades que não fazem 
sentido como geradoras de desatenção, 
desinteresse e até mesmo de indisciplina. 
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Por outro lado, chamamos de transtorno de 
aprendizagem as dificuldades para aprender 
que possuem um caráter inato, orgânico, 
persistente e que sempre estiveram presentes na 
vida escolar do aluno. A maioria dos transtornos 
de aprendizagem só são identificados quando 
a criança ingressa na escola, mas o olhar 
atento da família e dos professores do ensino 
infantil podem auxiliar na identificação precoce 
dos casos mais graves. Existem apenas 
três tipos de transtorno de aprendizagem 
específicos, cada um voltado para uma 
determinada competência: a Dislexia, ligada as 
habilidades de leitura; a Discalculia, referente 
às habilidades matemáticas e a Disortografia, 
relativa à expressão escrita. O transtorno pode 
envolver múltiplas competências, atrapalhando 
diversos processos cognitivos envolvidos na 
aprendizagem. Nesse caso, estamos diante de 
um Transtorno Global de aprendizagem que está 
geralmente relacionado a atrasos importantes 
do desenvolvimento da linguagem e de outras 
funções cognitivas (MACEDO, 2005).

Os transtornos de aprendizagem decorrem 
de uma somatória de eventos, tais como: 
a influência da genética, das condições da 
gestação e do nascimento e interferem de forma 
negativa na aprendizagem formal. O diagnóstico 
somente pode ser feito através de uma equipe 
multiprofissional, geralmente composta por 
um médico (pediatra, neuropediatra), um 
fonoaudiólogo e/ou psicopedagogo, contando 
com a ajuda das observações do professor e 
da família. Os transtornos de aprendizagem 
não têm cura, mas com o apoio adequado, 
a criança pode desenvolver estratégias e 
habilidades para lidar com eles.

Somente uma avaliação especializada vai 
poder definir e caracterizar a natureza e a 
gravidade do problema, mas isso não impede 
que o professor esteja atento a todos os alunos 
que não estejam acompanhando seus colegas 
em sala de aula e ofereça-lhes ajuda. Em toda 
avaliação multidisciplinar da aprendizagem, a 
observação do professor é fundamental para 
ajudar a definir a natureza e a implicação das 
dificuldades encontradas (Instituto ABCD, p.9, 
2010).

DEFINIÇÕES DA LEI PARA A 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

1961–Lei Nº 4.024
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

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

 1971 – Lei Nº 5.692
A segunda lei de diretrizes e bases 

educacionais do Brasil é da época da ditadura 
militar e substitui a anterior. O texto afirma que 
os alunos com “deficiências físicas ou mentais, 
os que se encontrem em atraso considerável 
quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento 
especial”. Essas normas deveriam estar de 
acordo com as regras fixadas pelos Conselhos 
de Educação. Ou seja, a lei não promovia a 
inclusão na rede regular, determinando a 
escola especial como destino certo para essas 
crianças.

 1988 – Constituição Federal 
O artigo 208, que trata da Educação Básica 

obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, afirma 
que é dever do Estado garantir “atendimento 
educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino”. Nos artigos 205 e 206, afirma-se, 
respectivamente, “a Educação como um direito 
de todos, garantindo o pleno desenvolvimento 
da pessoa, o exercício da cidadania e a 
qualificação para o trabalho” e “a igualdade 
de condições de acesso e permanência na 
escola”.

 1989 – Lei Nº 7.853
O texto dispõe sobre a integração social 

das pessoas com deficiência. Na área da 
Educação afirma, por exemplo, obriga a 
inserção de escolas especiais, privadas e 
públicas, no sistema educacional e a oferta, 
obrigatória e gratuita, da Educação Especial 
em estabelecimento público de ensino. 
Também afirma que o poder público deve se 
responsabilizar pela “matrícula compulsória 
em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras 
de deficiência capazes de se integrarem no 
sistema regular de ensino”.
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Ou seja: exclui da lei uma grande parcela 
das crianças ao sugerir que elas não são 
capazes de se relacionar socialmente e, 
consequentemente, de aprender. O acesso a 
material escolar, merenda escolar e bolsas de 
estudo também é garantido pelo texto.

1990 – Lei Nº 8.069
Mais conhecida como Estatuto da Criança e 

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

1994 – Política Nacional de Educação 
Especial

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

1996 – Lei Nº 9.394
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) em vigor tem um capítulo específico 
para a Educação Especial. Nele, afirma-se que 
“haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender 
às peculiaridades da clientela de Educação 
Especial”. Também afirma que “o atendimento 
educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, não 
for possível a integração nas classes comuns 
de ensino regular”. Além disso, o texto trata 
da formação dos professores e de currículos, 
métodos, técnicas e recursos para atender às 
necessidades das crianças com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.

1999 – Decreto Nº 3.298
O decreto regulamenta a Lei nº 7.853/89, 

que dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
e consolida as normas de proteção, além de 
dar outras providências. O objetivo principal é 

assegurar a plena integração da pessoa com 
deficiência no “contexto socioeconômico e 
cultural” do país. Sobre o acesso à Educação, 
o texto afirma que a Educação Especial é 
uma modalidade transversal a todos os níveis 
e modalidades de ensino e a destaca como 
complemento do ensino regular.

2001 – Lei Nº 10.172
O Plano Nacional de Educação (PNE) 

anterior, criticado por ser muito extenso, tinha 
quase 30 metas e objetivos para as crianças 
e jovens com deficiência. Entre elas, afirmava 
que a Educação Especial, “como modalidade 
de educação escolar”, deveria ser promovida 
em todos os diferentes níveis de ensino e que 
“a garantia de vagas no ensino regular para os 
diversos graus e tipos de deficiência” era uma 
medida importante.

2001 – Resolução CNE/CEB Nº 2
O texto do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) institui Diretrizes Nacionais para a 
Educação Especial na Educação Básica. Entre 
os principais pontos, afirma que “os sistemas 
de ensino devem matricular todos os alunos, 
cabendo às escolas organizar-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as 
condições necessárias para uma educação de 
qualidade para todos”. Porém, o documento 
coloca como possibilidade a substituição do 
ensino regular pelo atendimento especializado. 
Considera ainda que o atendimento escolar dos 
alunos com deficiência tem início na Educação 
Infantil, “assegurando-lhes os serviços de 
educação especial sempre que se evidencie, 
mediante avaliação e interação com a família e 
a comunidade, a necessidade de atendimento 
educacional especializado”.

 2002 – Resolução CNE/CP Nº1/2002
A resolução dá “diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena”. Sobre 
a Educação Inclusiva, afirma que a formação 
deve incluir “conhecimentos sobre crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as 
especificidades dos alunos com necessidades 
educacionais especiais”.
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2002 – Lei Nº 10.436/02
Reconhece como meio legal de comunicação 

e expressão a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras).

2005 – Decreto Nº 5.626/05
O decreto regulamenta a Lei Nº 10.436, de 

2002 (link anterior).
2006 – Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos
Documento elaborado pelo Ministério da 

Educação (MEC), Ministério da Justiça, Unesco 
e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
Entre as metas está a inclusão de temas 
relacionados às pessoas com deficiência nos 
currículos das escolas. 

2007 – Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE)

No âmbito da Educação Inclusiva, o PDE 
trabalha com a questão da infraestrutura das 
escolas, abordando a acessibilidade das 
edificações escolares, da formação docente e 
das salas de recursos multifuncionais.

2007 – Decreto Nº 6.094/07
O texto dispõe sobre a implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação do MEC. Ao destacar o atendimento 
às necessidades educacionais especiais dos 
alunos com deficiência, o documento reforça 
a inclusão deles no sistema público de ensino. 

2008 – Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva

Documento que traça o histórico do processo 
de inclusão escolar no Brasil para embasar 
“políticas públicas promotoras de uma 
Educação de qualidade para todos os alunos”.

2008 – Decreto Nº 6.571
Dispõe sobre o atendimento educacional 

especializado (AEE) na Educação Básica e o 
define como “o conjunto de atividades, recursos 
de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma 
complementar ou suplementar à formação dos 
alunos no ensino regular”. O decreto obriga a 
União a prestar apoio técnico e financeiro aos 
sistemas públicos de ensino no oferecimento 
da modalidade. Além disso, reforça que o AEE 
deve estar integrado ao projeto pedagógico da 
escola.

 2009 – Resolução Nº 4 CNE/CEB
O foco dessa resolução é orientar o 

estabelecimento do atendimento educacional 
especializado (AEE) na Educação Básica, 
que deve ser realizado no contraturno e 
preferencialmente nas chamadas salas de 
recursos multifuncionais das escolas regulares. 
A resolução do CNE serve de orientação para 
os sistemas de ensino cumprirem o Decreto Nº 
6.571.

2011 - Decreto Nº 7.611
Revoga o decreto Nº 6.571 de 2008 e 

estabelece novas diretrizes para o dever do 
Estado com a educação das pessoas público-
alvo da educação especial. Entre elas, determina 
que sistema educacional seja inclusivo em 
todos os níveis, que o aprendizado seja ao 
longo de toda a vida, e impede a exclusão do 
sistema educacional geral sob alegação de 
deficiência. Também determina que o ensino 
fundamental seja gratuito e compulsório, 
asseguradas adaptações razoáveis de acordo 
com as necessidades individuais, que sejam 
adotadas medidas de apoio individualizadas 
e efetivas, em ambientes que maximizem 
o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena, e diz 
que a oferta de educação especial deve se dar 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

2011 - Decreto Nº 7.480
Até 2011, os rumos da Educação Especial 

e Inclusiva eram definidos na Secretaria de 
Educação Especial (SEESP), do Ministério da 
Educação (MEC). Hoje, a pasta está vinculada 
à Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

2012 – Lei nº 12.764
A lei institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. 

2014 – Plano Nacional de Educação 
(PNE)

A meta que trata do tema no atual PNE, como 
explicado anteriormente, é a de número 4. Sua 
redação é: “Universalizar, para a população 
de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, o acesso à educação básica 
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e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, 
com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados”. O entrave para a 
inclusão é a palavra “preferencialmente”, que, 
segundo especialistas, abre espaço para que 
as crianças com deficiência permaneçam 
matriculadas apenas em escolas especiais. 

 
 
O QUE FALAM OS AUTORES SOBRE 
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO

Quando se fala em educação inclusiva 
temos que ter em mente o significado segundo 
o qual a prática educacional inclusiva é 
uma conquista da cidadania, uma vez que 
todos independentemente dos talentos e ou 
deficiências que possuam; devem ter idêntico 
acesso ao saber socialmente construído e 
valorizado sendo tratados com igualdade de 
direitos levando em conta suas limitações.

Segundo Karagiannis,

[...] os benefícios dos arranjos inclusivos são 
múltiplos para todos os envolvidos com as escolas- 
todos os alunos, professores e a sociedade em 
geral. A facilitação programática e sustentadora 
da inclusão na organização e nos processos das 
escolas e das salas de aula é um fator decisivo no 
sucesso (KARAGIANNIS, 1990, p. 22).

Para Fonseca,

[...] incluir os alunos com deficiências importantes 
nas turmas de educação regular eleva a consciência 
de cada aspecto inter-relacionado da escola como 
uma comunidade: seus limites, os benefícios a 
seus membros, seus relacionamentos internos, 
seus relacionamentos como ambiente externo e 
sua história (FONSECA, 1995.).

Pereira afirma que,

[...] resistências dos professores e direções, 
manifestadas através de questionamentos e queixas 
ou até mesmo com expectativas de que possamos 
apresentar soluções mágicas, de aplicação 
imediata causando certa decepção e frustração, 
pois ela não existe. O problema se agrava quando 
vemos o professor totalmente dependente de apoio 
ou assessoria de profissional da área da saúde, 
pois nesse caso a questão clínica se sobressai 
e novamente o pedagógico fica esquecido. Com 
isso o professor se sente desvalorizado e fora do 
processo por considerar esse aluno como doente 
concluindo que não pode fazer nada por ele, pois 
ele precisa de tratamento especializado da clínica. 
Parece que o professor está esquecendo do seu 
papel, porém não se considera, o momento do 
professor, sua formação, as condições da própria 
escola em receber esses alunos, que entram nas 
escolas e continuam excluídos de todo o processo 
de ensino-aprendizagem e social, causando 
frustração e fracassos, dificultando assim a 
proposta de inclusão (PEREIRA, 2003, p. 83).

Santos relata uma reflexão sobre igualdade e 
diferença em seu artigo:

[...] Temos o direito a ser iguais quando a 
nossa diferença nos inferioriza e temos o direito 
a ser diferentes quando a nossa igualdade 
nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de uma 
diferença que não produza, alimente ou reproduza 
as desigualdades (SANTOS, 2003, p.6).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo nos leva a concluir que o processo de inclusão na escola está ocorrendo porem com 
muitos desafios a serem traçados, embora os discursos oficiais normatizem esse processo, cada 
ato traduz a dimensão da implementação, atingindo as diferentes etapas e modalidades da edu-
cação que se apresentam no interior da escola.

 
Quando levamos em conta a diversidade no princípio educativo devemos ter a consciência do 

trabalho em grupo e individual de modo a contemplar as necessidades de cada aluno, níveis e 
formas diferentes de planejar. Ainda que levem em conta a diversidade, muitas vezes algumas 
necessidades do aluno não são contempladas.

Finalizando o educador precisa conhecer os avanços da legislação e das práticas educativas, 
no que diz respeito ao atendimento de alunos portadores de necessidades especiais, e exigir a 
efetivação das políticas públicas em todos os aspectos que envolvem o processo de inclusão.
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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo a reflexão sobre a importância da oralida-
de para a aquisição da escrita e da leitura nas séries iniciais. A aprendizagem da lingua-
gem oral e escrita  é um dos elementos importantes paras as crianças ampliarem suas 
habilidades e conhecimento na participação das práticas sociais. Através de pesquisa bi-
bliográfica com livros selecionados sobre o tema é possível identificar como a escola tra-
ta com a oralidade e como essa se relaciona com a aprendizagem de leitura e escrita.

Palavras-chaves: Oralidade; Ler; Escrever.

A IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE NA 
CONSTRUÇÃO DA ESCRITA E DA LEITURA 
NAS SÉRIES INICIAIS

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

A linguagem oral está presente no nosso cotidiano e nas práticas de educação ex-
pressando sentimentos e ideias em que adultos e crianças se comunicam entre si. 

O aprendizado da linguagem oral é considerado como uma prática natural, conforme a maturação bio-
lógica natural do indivíduo o que é necessárias atividades planejadas para promover a aprendizagem.

A aprendizagem oral e escrita é um dos elementos importantes para ampliação e inserção das práticas 
sociais além da socialização.É através da interação social que as crianças são inseridas na linguagem, 
partilhando significados e sendo significadas pelo outro. Cada língua carrega, em sua estrutura, um 
jeito próprio de ver e compreender o mundo, como se relaciona a cultura de grupos sociais diversos.

Promover experiências de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho com a lin-
guagem oral e escrita, se constitui numa ampliação das capacidades de comunica-
ção e expressão do universo letrado das crianças que está relacionada ao desenvolvimen-
to das capacidades das competências linguísticas, como: falar, escutar, ler e escrever.

Portanto, é impossível falar somente da oralidade sem abordar também a lei-
tura e a escrita, porque a criança aprende a ler, lendo e a escrever, escreven-
do, sendo essas práticas interligadas.Este tema é relevante para discussão e refle-
xão das dificuldades na alfabetização e letramento das crianças nas séries iniciais.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O tipo de pesquisa terá como base 
bibliográfica com seleção de teóricos com 
a abordagem descritiva sobre o tema, com 
aportes teóricos dos trabalhos de Ferreiro 
(1998); Kato(1993); Lerner(2002) que irão 
abordar a temática e proporcionar maior 
compreensão da discussão e reflexão sobre o 
desenvolvimento da oralidade, da dificuldade 
que o professor apresenta para  realizar um 
trabalho pedagógico que valorize o campo oral, 
como aprimorá-lo e definição de um trabalho 
pedagógico que defina o ensino e favoreça 
o desenvolvimento e aprendizagem para 
favorecer a escrita e a leitura na alfabetização.

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 
ORAL

Segundo a teoria Vygotskiana (2003) 
desenvolvimento da linguagem oral inicia-se 
desde o nascimento, os bebês emitem sons 
que lhes dão prazer ou não e revela sua 
intenção de comunicar-se com os outros.

Os adultos ao falar com o bebê favorece 
o desenvolvimento da linguagem e da 
comunicação, nesse processo, as crianças se 
apropriam gradativamente das características 
da linguagem oral, utilizando-as em suas 
tentativas de verbalizar seus sentimentos.

A linguagem também poderá ser realizada 
através de gestos, sinais e linguagem corporal. 
A criança aprende a verbalizar por meio da 
interação com o outro, por meio da repetição. 
Aprender a falar consiste em articular a reflexão, 
o pensamento, sentimentos, sensações e 
desejos.

A construção da linguagem oral não é linear, 
ocorre em um processo de aproximações 
sucessivas com a fala do outro, professor, pai, 
mãe, televisão, música etc.

Durante o processo de apropriação da fala, as 
crianças tem seu próprio tempo de maturação, 
sob a condição de falar com fluência, produzir 
frases completas e com precisão ampliando 

assim seu desenvolvimento intelectual. Por isso, 
é importante que o adulto participe ativamente 
no processo de apropriação da linguagem oral 
das crianças, incentivando a participação delas 
através das conversas cotidianas, músicas, 
brincadeiras e leitura de textos diversos. A 
criança deve ser estimulada a comunicar-se 
com os outros e de se fazer entender também 
(VYGOTSKY, 2003).

É importante observar a capacidade da 
criança em organizar as ideias, aos detalhes, 
descrever a realidade ou imaginária, se 
consegue ter coerência e clareza quando 
realiza um texto escrito e quando necessário 
intermediar para uma reflexão para um contexto 
mais coeso e funcional.

Para Vygotsky na teoria sócio construtiva 
que é pela interação que a criança constrói 
conceitos lógicos, por meio da cultura e 
sociedade em que está inserida.

Descreve três zonas, em relação à interação 
da criança com o conhecimento:

 
• Zona do Desenvolvimento Proximal 

que pela mediação do professor entre o que 
conhecimento que a criança já sabe e o que 
deve aprender;

• Zona de Desenvolvimento real o que a 
criança sabe e faz com autonomia;

• Zona de Desenvolvimento Potencial o 
que a criança ainda só consegue fazer com o 
auxílio do adulto, é o futuro do processo.

A aprendizagem se dá em colaboração com 
os outros: adultos, professores, pares. Nesse 
processo a criança começa a entender a 
linguagem através de signos e o domínio desse 
sistema complexo que a criança se desenvolve.

 
A linguagem escrita é constituída por um sistema 

de signos que designam os sons e as palavras da 
linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos 
das relações e entidades reais. Gradualmente, esse 
elo intermediário (a linguagem falada) desaparece e a 
linguagem escrita converte-se num sistema de signos 
que simboliza diretamente as entidades reais e as 
relações entre elas (VYGOTSKY, 2003,p.140).
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ORALIDADE E LEITURA

Segundo Ferreiro (1979),  desenvolvimento 
da língua oral e o da escrita se influenciam 
mutuamente. Nos meios letrados, onde a escrita 
se dá simultaneamente ao mesmo tempo em 
que a criança aprende a falar ela começa a 
aprender as funções e os usos da escrita, 
podendo se tornar uma leitora e produtora de 
texto mesmo não sendo alfabetizada, já com 
concepções sobre o letramento.

Ao iniciar aprendizagem da língua escrita 
na escola, as crianças já apresentam um bom 
domínio da língua oral, faz parte da língua 
materna, indicando a reflexão sobre a função 
e o significado da escrita, ao perceberem que 
ela representa algo.

Embora a habilidades comunicativas 
dessas crianças possam variar dependendo 
das características dos grupos sociais a que 
pertencem, ao iniciar na escola, na sua maioria, 
já são capazes de interagir com os membros da 
comunidade, expressando-se fazendo sentido 
da fala do outro, adequando o registro, o tom, 
a entonação à situação de interlocução.

Apesar de a escola aplicar programas e 
planejamentos que incluem a expressão oral, 
essas propostas ainda são pouco utilizadas na 
escola por conta da quantidade de crianças 
em sala de aula e a dificuldade de organização 
dessa prática para realização de registros 
eficazes de cada aluno nesse contexto 
(FERREIRO, 1979).

Dentro dessa perspectiva, a possibilidade de 
desenvolver a capacidade do aluno, a oralidade 
constitui a principal ferramenta de aprendizagem 
que é caracterizada com o processo de 
desenvolver o domínio de diversas situações 
de comunicação pública, como: trabalho, 
escola, administração, política. A partir disso, 
a apropriação de gêneros correspondentes a 
essas situações, sejam elas gêneros escolares 
(apropriação de saberes) ou não, transforma-
se em objetos de trabalho didático, um gênero 
para aprender e a ser aprendido.

A oralidade apresenta-se na sala de aula 
centrada na expressão pessoal, o professor 
deve proporcionar situações para ampliar o 
universo discursivo dos alunos, seja em rodas 
de conversa, em brincadeiras, atividades que 
buscam informações, solicitações, planejar 
situações de comunicação que exijam diferentes 
graus de formalidade, como: conversas, 
exposições orais, entrevistas etc. 

Na Educação Infantil, a roda de conversa 
é muito utilizada para o diálogo e trocas de 
ideias, amplia as capacidades comunicativas 
ao falar, perguntar, expor dúvidas e descobertas 
e aprender a valorizar a escuta dos amigos e 
a troca de experiência e essa prática pode ser 
utilizada também nas séries iniciais.

A leitura desde o início da escolarização é uma 
poderosa fonte de sensibilidades e ampliação 
de mundo, sendo assim, é necessário que o 
professor esteja atento às escolhas necessárias 
para a idade e do interesse dos alunos para 
haver envolvimento na proposta pedagógica. 

É através dos livros que o leitor se apropria de 
sensações, compreende o mundo, sendo que 
nas séries iniciais as imagens são importantes 
para estimular novos roteiros, cenários, 
personagens, a imaginação,  a construção de 
significados e compreensão do real.

Na concepção tradicional da leitura, o significado 
aparece em algum momento, magicamente, atraído 
pela oralização. É graças à emissão sonora que o 
significado surge, transformando assim a série de 
fonemas numa palavra. Segundo a visão de vários 
autores contemporâneos, o circuito signo visual-
tradução e sonora-significação não é um circuito 
inevitável, mas sim que nos surge como tal em virtude 
da importância desmesurada que a leitura em voz alta 

adquire na prática escolar (FERREIRO, 1979, p.286).

Portanto, o professor ao utilizar a oralidade 
dos alunos para uma reprodução da leitura 
e escrita  promove capacidades da atividade 
global da comunicação, como por exemplo: 
respostas respeitando determinadas formas 
de linguagem, transformação de frases, 
continuação de textos incompletos, leitura 
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de textos etc. Essas aprendizagens podem 
ser ampliadas, desde que o professor fique 
atento às observações necessárias para as 
necessidades de seus alunos (FERREIRO, 
1979). 

As práticas de leitura devem ser uma fonte de 
prazer, conhecimento e entretenimento, devem 
fazer sentido para as crianças, por isso, a 
importância do acesso aos livros, leitura diária, 
diversidade de materiais escritos, colocando-
as como papel de leitoras mesmo que ainda 
estejam no processo de apropriação da leitura, 
que podem relacionar a linguagem com textos, 
os gêneros e os portadores dos quais eles 
representam: livros, bilhetes, revistas, cartas, 
jornais etc.

 Quando as atividades de leitura são realizadas 
diariamente as crianças têm oportunidades 
para conhecer todas as características próprias 
do que é lido, sendo que as estratégias 
pedagógicas enriquecem o aprendizado, 
favorecem o levantamento de hipóteses sobre 
o tema (FERREIRO, 1979, p.286).

Enfim, ter acesso a uma boa literatura é 
dispor de uma formação cultural que alimenta 
a imaginação e desperta o prazer pela leitura. 
A escola tem a obrigação de ensinar a ler e a 
escrever, mas a maneira  pela qual a mesma 
é realizada é questionável (FERREIRO, 1979, 
p.286).

Não podemos aceitar o ler por ler, sem 
fundamentação, assim como observar as 
diversidades de interpretações da leitura e 
refletir sobre elas. Sendo a leitura uma prática 
social e atingir o objetivo de tornar os alunos 
leitores e escritores competentes é necessário 
muita dedicação e planejamento didático 
(FERREIRO, 1979, p.286).

Delia Lerner (2002), propõe que os educadores 
trabalhem através de projetos enquanto 
modalidade organizativa para promover o 
aprendizado, que se divide em: sequência 
didática, atividades habituais e projetos que se 

articulam ao longo do ano escolar e que sejam 
significativos para as crianças e que todos 
participem de sua elaboração, motivando o 
gosto pela leitura e pelo aprendizado.

A avaliação da aprendizagem é importante, 
para a reorientação das práticas pedagógicas 
se necessário, para atingir os objetivos 
propostos.A oralidade entra em conjunto com a 
leitura, ao ler o aluno consegue identificar se a 
interpretação está correta, construir estratégias 
de autocontrole de leitura, deixando de ser 
somente executada pelo professor e se tornar 
um leitor autônomo (LERNER, 2002). 

Fazer o uso da leitura como instrumento de 
aprendizagem e conhecimento nos torna mais 
críticos e capazes de considerar diferentes 
perspectivas, sendo necessário planejar 
estratégias diferenciadas para ensinar como 
identificar a diversidade de gêneros textuais e 
suas diferenças aprimorando assim, também a 
oralidade (LERNER, 2002). 

ORALIDADE E LETRAMENTO

A preocupação com o letramento pré-escolar 
como um dos fatores determinantes do sucesso 
escolar na aprendizagem da leitura não é 
novidade. A base para aquisição da escrita se dá 
através da oralidade  para ensinar a linguagem 
que se usa para escrever (LERNER, 2002). 

Um ambiente alfabetizador é aquele no 
qual promove um conjunto de situações da 
utilização da escrita e leitura em que as crianças 
participam, construindo ideias sobre como se lê 
e como se escreve.

Em 1979, a sociolinguística Emília Ferreiro, 
através do livro Psicogênese da Língua Escrita 
inovou ao apresentar informações sobre uma 
questão ainda inexplorada que pode oferecer ao 
alfabetizador dados que puderam conduzir de 
maneira mais eficiente a sua prática pedagógica.  
O livro retrata que pessoas não alfabetizadas 
já possuem conhecimentos sobre a língua 
e, ao iniciarem o processo de alfabetização, 
percorrem quatro fases da escrita na construção 
do conhecimento: pré-silábico, silábico, silábico-
alfabético e alfabético. 
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As crianças em seu processo de alfabetização, 
passam pela assimilação, conflito, desequilíbrio 
e acomodação, é cíclico. Isso acontece por 
toda nossa vida. Constroem hipóteses sobre 
a representação da escrita, que evoluem da 
representação do que é falado(pré-silábica), 
e evolui correspondendo o que é falado com 
sílabas( silábica) , e por último chegando com a 
apropriação alfabética adequando à aquisição 
da escrita.

Segundo Emília Ferreiro (1979), é 
compreendida a exploração da escrita através 
das atividades espontâneas que necessita ser 
interpretado. O processo de desenvolvimento 
da escrita pode ser de maneira tradicional ou 
construtiva.

O modo tradicional considera a escrita 
infantil apenas nos aspectos gráficos de 
suas produções, como: traço, distribuição 
espacial da escrita. O construtivo há toda uma 
construção lógica da base alfabética que a 
criança realiza, na medida em que interage 
com a escrita. A noção de alfabetização 
começa a ser substituída por uma noção mais 
ampla do processo, a que se chama letramento 
(FERREIRO, 1979).

A exposição constante da criança à leitura 
de livros infantis expande seu conhecimento 
sobre estórias sobre si, tópicos, estrutura 
textual e sobre a escrita. Ouvir e discutir textos 
com adultos letrados pode ajudar a linguagem 
oral e as estruturas do texto escrito, facilitar o 
processo de aprendizagem, da decodificação 
da palavra escrita. As crianças encontram-
se em momentos diferentes no processo 
de construção da escrita, essa diversidade 
na prática educativa valoriza as diferenças 
individuais, potencializa a troca de experiências 
e conhecimentos quando se é trabalhado na 
coletividade ou em grupos, privilegiando a 
interação (FERREIRO, 1979).

Conforme se apropria da leitura e da escrita, 
começam a observar os textos, marcas formais 
como maiúsculas, pontuações, interjeições. 

Este passa a ser não somente um conjunto 
de símbolos e gráficos, agora é significativo, 
portanto, um objeto diferente que deve ser 
observado e conhecido de maneira diferente 
(FERREIRO, 1979).

A relação da oralidade com a escrita se faz 
a partir do momento que a criança com o uso 
da linguagem do cotidiano e a interação do 
adulto relaciona o que se fala, também escreve 
e começa a fazer relação entre eles. Esse 
momento se caracteriza por uma ampliação 
das relações entre a língua oral e a escrita. 
Assim como na fala, a criança se utiliza de 
conhecimentos anteriormente adquiridos, de 
suas experiências, crenças e valores para fazer 
sentido na leitura (FERREIRO, 1979).

Ana Teberosky, em seu livro em parceria com 
Emilia Ferreiro (1979) destaca a importância 
de ouvir a leitura de textos em voz alta como 
maneira de ampliar a ideia de quem está 
aprendendo sobre o processo de construção 
da escrita. A entonação da voz, as pausas, 
pontuação e o ritmo são aspectos que devem 
ser levados em conta pelo professor ao ler um 
texto, já que a audição deve ser um exercício 
constante, pois ajuda os alunos a compreender 
melhor à relação entre o som e a língua escrita.

Não podemos esquecer que para produzir a 
escrita ou um texto é saber sua finalidade, o 
gênero, conteúdo, enfim, o que se quer escrever.
Qualquer pessoa pode produzir um texto a partir 
de uma produção própria ou pré determinada, 
sem um planejamento prévio, constrói seu 
texto a partir da localização de identificadores 
de gênero e tema, utilizando conceitos  que 
já foram associados mas a qualidade do texto 
não é a mesma comparando ao processo 
planejado de produção (FERREIRO, 1979).

O processo entre pensar, escrever e dizer 
permanece até a produção final do texto e 
às vezes podemos até nos perder do foco do 
conteúdo que estamos escrevendo, por isso, 
a necessidade de constantemente rever nossa 
escrita para a identificação de possíveis erros 
de contextualização e erros gramaticais.
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Isso não é tarefa fácil, para que ocorra a 
composição dos dados, ideias geradas sobre 
o tema é necessário incentivar os alunos 
a pensar para que serve o texto, organizar 
os tópicos que são importantes para serem 
escritos, adequar o contexto e persuasão.

É importante analisar as produções textuais 
incompreensíveis. Determinar a importância 
da coesão do que estamos escrevendo para 
a compreensão do leitor, e para que isso 
aconteça,  a operação retórica é realizada 
dando exemplos, justificando teoricamente ou 
proporcionando mais dados.

O professor para transformar o conhecimento 
com o objetivo da produção da escrita tem que 
esclarecer para que está sendo feito o trabalho 
de produção, contextualizar os conteúdos 
pedagógicos, que representem a realidade do 
dia a dia, refletir sobre sua prática e modificá-
la quando necessário para promover a 
aprendizagem levando a criança a desenvolver 
e compreender a escrita e a leitura: 

Ensinar a ler e a escrever é um desafio que 
transcende amplamente a alfabetização em sentido 
estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de 
conseguir incorporar todos os seus alunos à cultura do 
escrito e vê-los chegar a ser membros plenos de uma 
comunidade de leitores e escritores (LERNER, 2002, 
p.17).

Contextualizar é promover questionamentos a 
partir de um tema gerador, debater ideias sobre 
o texto, consultar outras fontes de leitura desse 
tema, seleção e decisão do que é importante, 
qual o gênero a ser explicado, escrito, fazer 
um pré-texto e a partir disso, fazer a produção 
de texto e depois a revisão. É trabalhoso e 
leva um pouco de tempo e planejamento 
porém para atingir o objetivo de proporcionar 
a aprendizagem de leitura e escrita a criança 
deve reconhecer todo esse processo, para 
haver maior qualidade na sua produção textual 
(LERNER, 2002).

A revisão do que se escreve tem que ser 
trabalhada desde o começo da alfabetização. 
O que quis escrever, ler o que escreveu, se 
está escrito corretamente, o que falta, assim 
quando o aluno já alfabetizado produz um 
texto já possui o hábito de reler o que escreveu 
e perceber seus erros e refazer o que estiver 
inadequado (LERNER, 2002).

É muito comum na sala de aula na correção das 
produções textuais, o aluno dizer: ah esqueci, é 
assim que eu quis dizer, ou até, já sei o que está 
errado. Por isso, a intervenção do professor 
é fundamental, perceber as dificuldades que 
os alunos enfrentam em suas produções e 
promover situações de aprendizado da busca 
da formulação e organização do conteúdo, 
criar condições geradoras de ideias, mediando, 
problematizando, explorando a construção e a 
pesquisa do tema (LERNER, 2002

Com todo esse trabalho, certamente os 
alunos terão condições de modificar sua leitura, 
terão embasamento para sua produção textual 
e estão mais comprometidas com o tema.

Ler e escrever são a transformação do 
conhecimento e que a escola deve transformar 
a sala de aula em um meio de problematização 
de formas retóricas, tarefas com sentido 
e conteúdo, e como educadores a função 
de construir o conhecimento e não apenas 
reproduzir atividades didáticas desprovidas de 
sentido e motivação para os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instituição escolar tem o propósito educativo de formar leitores e escritores  reflexivos e au-
tônomos e deve fazer o possível para alcançar esse objetivo, a aprendizagem da linguagem oral 
e escrita se faz criando condições didáticas que permitam se apropriar da leitura e da escrita de 
modo a ingressar no universo letrado.

O processo de leitura e escrita não começa e termina na alfabetização, mas sim nas experi-
ências das crianças e avança para a idade adulta. A construção de conceitos se dá através da 
interação, da cultura e da sociedade.

As crianças criam hipóteses de escrita, começam a descobrir as partes da escrita e sua cor-
respondência fonética fazendo a representação de letras e sons.

O professor deve articular os propósitos didáticos com propósitos comunicativos que tenham 
sentido para o aluno e tenham correspondência com os que habitualmente orientam a leitura e 
escrita fora da escola.

Essa articulação pode ser realizada por diferentes ações pedagógicas, como projetos de pro-
dução e interpretação de diferentes gêneros textuais, sequências didáticas, planejamentos de 
leitura e escrita contextualizada que promovam o interesse e seja prazeroso para potencializar a 
aprendizagem.

Para isso, é imprescindível proporcionar aos alunos oportunidades e criar estratégias para ler e 
falar cada vez melhor, além de promover que os alunos revisem seus textos escritos, permitindo 
que se defronte com seus erros, passando a ser erros construtivos nesse processo de represen-
tação da linguagem.

Ensinar a ler e escrever é um desafio para os alfabetizadores, a consciência fonológica (fone-
ma/grafema) necessita ser usada como estratégia pedagógica complementar, sendo o profes-
sor mediador na discussão de semelhanças e diferenças entre as palavras, desenvolve a escrita 
ortográfica promove a integração da oralidade e da escrita, desvinculando a prática de memori-
zação e que o sujeito aprende por transmissão, repetição e exercício.

Desse modo, o educador precisa através de sondagens de escrita proporcionar uma prática 
pedagógica às necessidades dos alunos para que promova o processo de produção do conhe-
cimento. Qualidade de escrita requer dedicação, busca, problematização e muita leitura, para 
atingir o objetivo de formar leitores e escritores autônomos e competentes.
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RESUMO: Este trabalho abordará os benefícios do ensino da arte e suas formas de ensino, em 
especial, a partir de obras de Tarsila do Amaral, além dos seus benefícios para o desenvolvi-
mento da criança em todos os sentidos. Também trataremos da evolução do ensino da arte no 
Brasil e a importância da valorização do patrimônio histórico e cultural na escola. Com este tra-
balho buscamos traçar a evolução histórica brasileira relacionada ao seu ensino e valorização 
nas escolas, e também buscar onde estão as falhas no seu ensino e meios para solucioná-los, 
por fim será proporcionada uma Sequência Didática baseado nas obras de Tarsila do Amaral 
que poderá ser explorado pelos alunos do Ensino Fundamental com a mediação do Professor.

Palavras-chaves: Artes; Pintura; Crianças; Patrimônio; História; Educador.

OBRAS DE TARSILA DO AMARAL, 
NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
ARTÍSTICA DO ESTUDANTE NO ENSINO 
FUNDAMENTAL.
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INTRODUÇÃO

A arte ou expressão artística é um dos maiores instrumentos de avaliação que o educador 
pode contar. Através dela, pode-se avaliar o grau de desenvolvimento mental das crian-
ças, suas predisposições, seus sentimentos, além de estruturar a capacidade criadora, 

desenvolver o raciocínio, imaginação, percepção e domínio motor (BARBOSA,1990).
 
Segundo Barbosa (2005), normalmente, quando as pessoas pensam na grade curricular para 

criar avaliações atribuem demasiada importância aos conhecimentos voltados para Língua Por-
tuguesa e Matemática. Posteriormente, preocupam-se com os conhecimentos gerais, voltados 
as disciplinas de Geografia e História e, por fim, menciona-se o Estudo da Arte, talvez por não 
encontrarem tanta utilidade. 

 
Entretanto, há estudos que mostram que o ser humano compreende o mundo por meio da 

relação com os sons, com a escrita, com as imagens e expressões corporais, pois da mesma 
maneira que se aprende a ler palavras é possível fazer leituras dessas relações e desta forma 
compreender melhor o mundo em que se vive (BARBOSA,1990).

 
De acordo com Barbosa (2005), por meio do estudo da Arte é possível fazer uma ressignifica-

ção da realidade, uma vez que, a troca de experiências que ocorre no ambiente escolar mostra 
que cada indivíduo compreende a mesma coisa de maneira diferente, construindo o próprio 
conhecimento, isto é, seu ponto de vista.  O ensino de Arte é tão importante na vida dos seres 
humanos, que pode-se dizer que o indivíduo que não possui um contato direto com a Arte, terá 
uma experiência de aprendizagem limitada. Ainda neste contexto Freire diz que:

Ensinar significa acompanhar e instrumentalizar com intervenções, devoluções e encaminha-
mentos esse processo de mudança de apropriação do pensamento, dos desejos e sonhos de 
vida. Educador ensina, enquanto ensina aprende a pensar (melhor) e a construir seus sonhos 
de vida (FREIRE, 1996). 

Nesse sentido, Biasoli (1999), esta pesquisa visa ressignificar e valorizar o ensino de artes 
nas escolas, com a contribuição das obras de Tarsila do Amaral, visando tornar os sujeitos mais 
críticos, conscientes e reflexivos sobre sua realidade, além de mostrar a importância da vivência 
dos alunos com a herança cultural a partir do estudo das obras de arte da artista plástica bem 
como despertar e desenvolver o interesse pela Arte e pelo vasto patrimônio histórico e cultural 
que nosso país possui e que muitas vezes não lhe é atribuído sua importância devida.
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA ARTE-
EDUCAÇÃO NO BRASIL

Atualmente é crescente a quantidade de 
produções culturais, sendo papel da escola 
aproximar o aluno ao contato com este meio, 
a fim de que ele possa selecionar e aproveitar 
um pouco de cada uma dessas manifestações 
artísticas, entre as quais é possível citar: 
artes visuais (pinturas, fotografias, esculturas, 
desenhos, etc.); música (tipos de sons, 
gêneros, ritmos, etc.); dança (manifestações, 
expressões, movimentos, etc.); teatro 
(modalidades, personagens, etc.), (FERRAZ 
apud  FUSARI 1993).

Assim verificou-se que ao longo do tempo 
muitas figuras de mulheres artistas, cujos 
nomes ficaram de alguma forma esquecidos, 
que pelos mecanismos culturais da sociedade 
burguesa do século XIX a figura predominante 
era do gênero masculino. 

Existe um atraso no discurso da história da 
arte em reconhecer o devido lugar dessas 
mulheres, que produziram outra face para a 
cultura. Nesse sentido, pode-se definir Tarsila 
do Amaral como a principal artista dos anos, a 
musa inspiradora dos modernistas e de Oswald 
de Andrade em particular.

Segundo Barbosa (2005), trabalhar artes a 
partir de Tarsila, bem como o universo artístico 
desta pintora, independentemente da idade 
dos alunos, possibilita criar muitas situações 
de aprendizagem e abordar diversos temas e 
eixos: desde a Arte, com o estudo e análise de 
obras de arte, observação, estudo e criação 
de autorretrato, que nos remete ao eixo de 
identidade. 

Segundo Osinski (2001) o uso de cores 
vivas; Influência do cubismo (uso de formas 
geométricas); Abordagem de temas sociais, 
cotidianos e paisagens do Brasil; Estética 
fora do padrão (influência do surrealismo 
na fase antropofágica) e por representar 
fases da história do Brasil, estando dessa 
forma contribuindo para o desenvolvimento 
e aprendizagem, bem como valorizando o 
patrimônio cultural brasileiro.

O trabalho com projeto de artes possibilita 
a integração das áreas do conhecimento 
ao evitar a fragmentação. Propor desafios, 
desperta a curiosidade e permite à criança 
confrontar suas hipóteses com o conhecimento 
historicamente constituído, caminhando 
assim, gradativamente, para a elaboração de 
conhecimentos científicos (OSINSKY, 2001).

Permite um trabalho amplo e flexível 
aumentando significativamente o repertório 
infantil que o conduz a novos saberes e 
gera possibilidades de uma aprendizagem 
significativa e contextualizada. Dessa forma 
Barbosa (2005) afirma que uma das mais 
importantes lições dos modernistas tenha sido 
a valorização do nosso passado, das nossas 
cores, formas, lendas e mitos. Foi depois da 
mobilização dos artistas modernos, entre eles 
Tarsila do Amaral, que surgiram as bases para 
a criação de órgãos públicos de proteção do 
nosso patrimônio cultural. 

Entre eles, o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), que cuida da 
preservação não só dos bens arquitetônicos e 
das obras de arte, mas também dos bens da 
cultura imaterial, como as festas populares, as 
comidas típicas, as lendas, as músicas e as 
danças brasileiras. O conceito de Patrimônio 
não existe isolado. Só existe em relação a 
alguma coisa. Pode-se dizer que Patrimônio é o 
conjunto de bens materiais e/ou imateriais que 
contam a história de um povo e sua relação 
com o meio ambiente (BIASOLI,1999). 

É o legado que herdamos do passado e que 
transmitimos a gerações futuras. O Patrimônio 
pode ser classificado em Histórico, Cultural e 
Ambiental. De acordo com Osinsky, 2001, a 
principal característica de um patrimônio é que 
a sua conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do lugar e de seu povo, quer por seu 
excepcional valor arqueológico, etnográfico, 
bibliográfico ou artístico, por isso, é se suma 
importância que, desde cedo, as crianças 
aprendam sua importância e passem a admirá-
los.
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Como nosso país tem uma cultura rica 
e diversificada, temos vários patrimônios 
históricos já tombados, como por exemplo, a 
própria casa da Tarsila do Amaral. Artes têm 
sido uma matéria obrigatória nas escolas 
brasileira há muito tempo.

 Cumpre ressaltar que esta não é uma conquista 
apenas dos educadores brasileiros, mas sim, 
uma inovação trazida por pesquisadores norte-
americanos, que, a partir de um acordo com 
o governo (Acordo MEC-USAID), reformulou a 
Educação Brasileira, estabelecendo em 1971 
os objetivos e o currículo configurado na Lei 
Federal nº 5692 denominada “Diretrizes e 
Bases da Educação” (BIASOLI,1999).

Essa lei determinou uma educação que 
começou a profissionalizar a criança na 7ª 
série. Neste sentido, explica Ana Mae Barbosa:

No currículo estabelecido em 1971, as artes eram 
aparentemente a única matéria que poderia mostrar 
alguma abertura em relação às humanidades e ao 
trabalho criativo, porque mesmo filosofia e história haviam 
sido eliminadas do currículo. Naquele período não 
tínhamos cursos de arte-educação nas universidades, 
apenas cursos para preparar professores de desenho, 
principalmente desenho geométrico (BARBOSA, 2005). 

Fora das universidades, um movimento 
bastante ativo (Movimento Escolinha da Arte), 
tentava estabelecer, desde 1948, ensino da 
arte, para ajudar no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes. Em 1971, este 
movimento já estava espalhado pelo país, 
totalizando 32 escolinhas, sendo em sua 
maioria, particulares, oferecendo curso de artes 
para crianças e adolescentes, mas também, 
curso de arte-educação para professores e 
artistas (OSINSKY, 2001).

A Lei Federal que tornou obrigatória a aula 
de artes nas escolas, entretanto, não permitiu 
que os artistas que tivessem formação 
nessas escolinhas fossem aproveitados como 
professores, já que em sua maioria, não 
possuíam formação universitária.

 A partir disso, o Governo Federal resolveu 
criar um curso universitário, que passava a 
preparar os professores para lecionar a matéria 
“Educação Artística”. Esses cursos foram 
criados em 1973 e possuíam, em sua maioria, 
a duração de 2 (dois) anos. (BIASOLI,1999). 

Segundo Ana Mae Barbosa:
O currículo de Licenciatura em Educação Artística 

na universidade pretende preparar um professor de 
arte em apenas dois anos, que seja capaz de lecionar 
música, teatro, desenho, dança tudo ao mesmo tempo, 
da 1ª à 8ª séries, e em alguns casos até o 2ª grau ( 
BARBOSA,2005).

O advento da Constituição Federal de 1988 
trouxe em diversos trechos de seu texto a 
proteção à arte, em suas diversas formas, 
como por exemplo, a proteção à liberdade 
de expressão. Esses arte-educadores eram 
demasiadamente ativos politicamente, sendo 
certo que esta politização começou em 1980 na 
Semana de Arte e Ensino (15-19 de setembro) 
na Universidade de São Paulo, a qual reuniu 
2700 educadores, do país inteiro. Esse foi 
um encontro que reforçou aspectos políticos 
através de debates, a respeito do isolamento 
do ensino da arte  (BIASOLI,1999).

Das discussões surgiu a necessidade do 
trabalho criativo a fim de abrir o diálogo com os 
políticos locais e regionalizar os procedimentos 
com respeito à diversidade cultural do país.Em 
março de 1982, foi criada a Associação dos 
Arte-Educadores de São Paulo, e em seguida, 
a Associação dos Arte- Educadores do 
Nordeste (que abrangia 08 Estados membros 
da região Nordeste), AGA (Associação de Arte-
Educadores do Rio Grande do Sul), APAEP 
(Associação de Profissionais em Arte-Educação 
do Paraná), e outras (OSINSKY,  2001).

Além disso, Osinsky (2001), ressalta que 
14 associações estaduais existentes, juntas, 
em agosto de 1988, criaram a Federação 
Nacional, estabelecida em Brasília. Esses 
foram, sem dúvidas, os primeiros passos 
dados, para um melhora e valorização da arte-
educação no país. Portanto, conclui-se que a 
falta de formação, historicamente falha, faz com 
que esses professores atuem movidos pela 
concepção da Arte e do seu ensino, construída 
ao longo de suas histórias pessoais. 
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O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA

O cotidiano nas escolas é cercado de 
atividades com traços de linguagens artísticas. 
Essas linguagens são instrumentos que o 
educador se utiliza para auxiliar a ligação das 
ações da criança ao mundo e a sua realidade. 
(ARIÈS,1981). O movimento de refletir sobre 
a prática da arte e suas diversas vertentes 
e construir alternativas para as demandas 
que dela emergem já se constitui em um 
pressuposto, que aos poucos, se incorporam 
ao processo de formação das professoras. Para 
Gilvânia Pontes in FERRAZ, Heloisa; FUSARI, 
Maria F. de Resende:

A visão contemporânea de Arte na Educação tem 
colocado a necessidade de resgatar o valor da arte 
nas escolas como um saber e um fazer passível de 
reflexão e de construções cognitivas; um conhecimento 
que pode ser aprendido e ensinado também na escola. 
No Brasil, esta concepção foi sintetizada na Abordagem 
Triangular cuja proposta é de tratar Arte como um 
conhecimento que pode ser abordado na conjunção 
das ações de leitura de imagens, contextualização e 
fazer artístico (FERRAZ, Heloísa; FUSARI, Maria F. de 
Resende, 1993). 

A educação estética e artística da criança, 
na escola, deve partir do pressuposto de que 
ela está inserida em uma comunidade, e esse 
ensino facilitará seu processo de socialização, 
isto é, desenvolver formas de ser e se mostrar 
ao mundo, como por exemplo, expor seus 
sentimentos e vontades (BARBOSA,  2005). 
As aulas de Arte podem estar pautadas no 
contato das crianças com cotidiano cultural e 
no contato com obras de artes. Nesse sentido 
explica Ferraz; Fusari;  Resende:

Durante as criações ou fazendo atividades de seu 
dia a dia, as crianças vão aprendendo a perceber os 
atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos à sua 
volta. Aprendem a nomear esses objetos, sua utilidade 
seus aspectos formais (tais como linha, volume, cor, 
tamanho, textura, entre outros) ou qualidades, funções, 
entre outros... Para que isso ocorra é necessário 
a colaboração do outro – pais, professoras, entre 
outros - sozinha ela nem sempre consegue atingir as 
diferenciações, muitas vezes sua atenção é dirigida às 
características não - essenciais e sim às mais destacadas 
dos objetos ou imagens, como por exemplo, as mais 
brilhantes, mais coloridas, mais estranhas (FERRAZ; 
FUSARI;   RESENDE, 1993).

 A organização dos conteúdos deverá respeitar 
o nível de percepção e desenvolvimento, bem 
como as diferenças culturais entre os grupos 
de crianças das diversas regiões do país. As 
crianças fazem uso de linguagens artísticas, 
a princípio, como exercício e descoberta das 
possibilidades de imitar aquilo que veem e se 
interessam, após, descobrindo que aqueles 
gestos e marcas podem representar sua 
vontade, desejos e sentimentos (OSINSKY,  
2001). Segundo Ferraz; Fusari;  Resende: 

Sentir, perceber, fantasiar, imaginar, representar, faz 
parte do universo infantil e acompanham o ser humano 
por toda a vida. Consequentemente, ao compreender e 
encaminhar os cursos de Arte para o desenvolvimento 
dos processos de percepção e imaginação da criança 
estaremos ajudando na melhoria de sua expressão e 
participação na ambiência cultural em que vive. Quando 
se propõem atividades de Arte em sala de aula, essa 
ação traz certos entendimentos, não necessariamente 
conscientes, sobre estética, sobre arte, sobre ensino, 
mas que se desenvolvem quase que de forma intuitiva 
(FERRAZ; FUSARI; RESENDE, 1993).

De acordo com Osinsky (2001), antes 
de haver escola, já havia a arte e já havia a 
transmissão dos conhecimentos artísticos 
pela tradição. Esse tipo de ensino de Arte 
predominou do período paleolítico, palco 
das primeiras manifestações artísticas, até o 
Renascimento. Nesse contexto, o conhecimento 
era transmitido pelos mais velhos para os mais 
jovens na atuação em atividades culturais da 
comunidade. 

Na contemporaneidade, alguns princípios da 
educação mudaram e na arte também ocorreram 
transformações conceituais. Ao contrário do 
modernismo, que valorizava, sobretudo a 
originalidade e independência em relação 
ao entorno, a arte contemporânea retoma a 
presença e a influência de imagens no ato 
criador. Imagens produzidas em determinada 
cultura desencadeiam outros elementos aos 
processos de criação (OSINSKY 2001).

Ainda de acordo com Barbosa (2005) os 
princípios contemporâneos de Ensino de Artes 
na Proposta Triangular, cujos eixos – leitura, 
contextualização e fazer artístico - se constituem 
em ações intercomplementares de aproximação 
ao conhecimento da arte.As atividades 
lúdicas são extremamente necessárias para 
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o desenvolvimento da criança. Experiências 
vividas ludicamente são formas de intervir no 
mundo, indicando que não apenas estamos 
inseridos no mundo, mas, também que somos 
ele. A criança precisa expressar-se e faz 
isso através das brincadeiras e de atividades 
artísticas, como pinturas que retratam seu 
estado naquele momento, tendendo a levar 
para as brincadeiras sua realidade. Nesse 
sentido, explica Biasoli:

Na educação infantil, o âmbito de interlocução com 
a arte é basicamente procedimental, ou seja, quase 
tudo o que a criança de 3 a 6 anos aprende está 
ligado ao fazer e ver imagens — suas, dos pares e dos 
artistas. Nas situações de aprendizagem, as imagens, 
os materiais e instrumentais são muito importantes. 
O incremento do acesso a imagens pelos diferentes 
meios tecnológicos da propaganda e da comunicação 
faz com que a criança comece a estabelecer relações 
entre o que ela faz em arte e as imagens que vê. Assim, 
escutamos mais precocemente falas como: “Eu não sei 
desenhar”; “Eu não faço bem isso” ( BIASOLI,1999).

Dessa forma, podemos concluir que ensinar 
arte para crianças é extremamente importante 
para seu desenvolvimento, e uma boa forma 
de explorar o lado artístico é por meio de 
brincadeiras e atividades que torne agradável 
explorar esse mundo novo. 

A CONTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 
DE TARSILA DO AMARAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO DO 
ALUNO

Segundo Barbosa (2005), aprecia-se a 
contribuição das obras de Tarsila do Amaral 
para o Patrimônio Cultural brasileiro, bem 
como a forma na qual suas obras auxiliam no 
aprendizado de artes por alunos de ensino 
fundamental.

O modernismo brasileiro foi um amplo 
movimento cultural que repercutiu fortemente 
sobre a cena artística e a sociedade brasileira 
na primeira metade do século XX, sobretudo 
no campo da literatura e das artes plásticas 
(BARBOSA, 2005).

O movimento moderno baseou-se na ideia de 
que as formas “tradicionais” das artes plásticas, 

literatura, design, organização social e da vida 
cotidiana tornaram-se ultrapassadas, e que 
se fazia fundamental deixá-las de lado e criar 
no lugar uma nova cultura (BARBOSA, 2005). 
Considera-se a Semana de Arte Moderna, 
realizada em São Paulo, em 1922, como ponto 
de partida do modernismo no Brasil. 

O Modernismo dividiu-se em três fases: a 
primeira fase, mais radical e fortemente oposta 
a tudo que foi anterior, cheia de irreverência 
e escândalo; a segunda que formou grandes 
romancistas e poetas; e terceira, também 
chamada Pós-Modernismo por vários autores, 
que se opunha de certo modo a primeira, e 
era por isso ridicularizada com o apelido de 
neoparnasianismo (ARIÈS,1981).

De acordo com Barbosa (2005), Tarsila do 
Amaral participou da primeira fase Modernista. 
Ela foi a primeira que conseguiu realizar uma 
obra de realidade nacional, já que é a inspiração 
de seus trabalhos que versa temas nacionais.

Uma das principais obras de Tarsila foi 
“Operários”. Essa obra mostra o interesse de 
Tarsila em retratar os acontecimentos sociais e 
de pessoas vindas de todos os pontos do Brasil 
para São Paulo e Rio de Janeiro, com objetivo 
de trabalhar nas fábricas, que começavam a 
surgir na época. A pintora expressa o mundo 
do trabalho: um grande número de rostos 
colocados lado a lado, sem nenhum sorriso, 
pois a preocupação não deixa lugar para a 
alegria (BARBOSA, 2005). 

Os operários são brancos, negros, mestiços, 
japoneses, homens e mulheres de várias idades, 
todos com fisionomia bastante séria, formando 
a cena, observe que não há rostos iguais. A 
expressão dos operários representados é de 
tristeza, indiferença, cansaço. Representam 
as péssimas condições de trabalho a que 
estão submetidos, e a falta de perspectivas 
que predomina no contexto de opressão da 
chamada “Era Vargas” eram pessoas que 
parecem olhar fixamente, a fim de lembrar quão 
duro é o trabalho nas fábricas (BARBOSA, 
2005).
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A obra é um raro exemplo da etnia brasileira. 
Por isso, foi escolhida para representar os 
museus frente ao diálogo intercultural, do 
pluralismo de ideias, do desenvolvimento 
humano e do respeito à diversidade. Ao 
fundo, aparecem as grandes chaminés das 
fábricas que impulsionaram o crescimento do 
nosso país na primeira metade do século XX 
(BIASOLI,  2001). Dessa forma, conclui-se que 
a obras de Tarsila do Amaral demonstram e 
representam grande relação com a situação 
histórica, econômica e política do país.

AS OBRAS DE TARSILA DO 
AMARAL PARA COMPREENSÃO E 
APRENDIZADO DE ARTES

Quando se fala em leitura, logo nos vem 
à mente o ato de decodificar os códigos da 
linguagem escrita. Com isso, restringimos 
o conceito de leitura apenas à decifração e 
compreensão da escrita. Isto significa dizer 
que atribuímos a leitura apenas aos textos 
escritos. Atualmente, o termo leitura vai muito 
além dos textos. A proposta contemporânea 
para o ensino da arte em Artes Visuais sugere 
outro tipo de leitura que é a leitura de imagens. 
Sendo assim, a alfabetização visual torna-se 
necessidade (BARBOSA,1990). 

A leitura é um processo de apreensão/
compreensão de algum tipo de informação 
armazenada num suporte e transmitida mediante 
determinados códigos, como a linguagem. O 
código pode ser visual, auditivo e inclusive tátil, 
como o sistema Braille. Convém destacar que 
nem todos os tipos de leitura se apoiam na 
linguagem verbal é o caso, por exemplo, dos 
pictogramas ou ainda das partituras de música 
(BIASOLI, 2001).

O pesquisador norte-americano Robert 
William Ott, criou o roteiro para treinar o olhar 
sobre obras de arte. O diferencial é fazer 
sempre a relação com a realidade do aluno. 
Nesse sentido, explica seu roteiro: 

1) Descrever: Para aproveitar tudo o que 
uma imagem pode oferecer, os olhos precisam 
percorrer o objeto de estudo com atenção. É 
necessário que se dê um tempo para a obra 

se “hospedar” no cérebro. O aluno deve ser 
orientado a descrever o que vê na Obra e 
iniciar seus registros. 

2) Analisar: É hora de perceber os detalhes. 
O professor deve fazer perguntas com o 
objetivo de estimular o aluno a prestar atenção 
na linguagem visual, seus elementos, textura, 
dimensões, materiais, suporte e técnicas. 

3) Interpretar: Surgirão turbilhões de ideias 
que invadiram a classe. O professor deve estar 
atento e aproveitar as diversas possibilidades 
pedagógicas. A todo momento é importante 
que tudo seja registrado para que não se perca 
nenhuma leitura. 

4) Fundamentar: Neste momento as 
perguntas são importantes para dar norte ao 
aluno. O aluno irá em busca das respostas. 
Eles devem ser levados a observar o processo 
de criação, o autor, a época. 

5) Revelar: Após as novidades descobertas e 
a aprendizagem adquirida é hora de produzir. 
Os alunos neste momento ficam à vontade para 
descreverem o que viram e/ou observaram 
(OTT; 1997).

As instruções de Ott 1997, são de suma 
importância para a aplicabilidade nas leituras 
das obras de arte dentro do contexto escolar, 
pois proporcionam uma leitura mais apurada 
no ensino da arte. 

Esse processo de leitura de imagem interliga 
o aluno ao mundo que o cerca. Assim Ana Mae 
Barbosa afirma: “A arte é um rio cujas águas 
profundas irrigam a humanidade com um 
saber outro que não o estritamente intelectual, 
e diz respeito à interioridade de cada ser” 
(BARBOSA, p.53). Então, o contato com a arte 
eleva o homem a um grau de conhecimento 
jamais esquecido. Ana Mae Barbosa já dizia:

Sem conhecimento de arte e história não é possível 
a consciência de identidade nacional. A escola seria o 
lugar em que se poderia exercer o princípio democrático 
de acesso à informação e formação estética de todas as 
classes sociais, proporcionando-se na multiculturalidade 
brasileira uma aproximação de códigos culturais de 
diferentes grupos (BARBOSA, 1990, p. 53).
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Assim, percebe-se claramente que dentro 
do contexto escolar o aluno tem grandes 
possibilidades de conhecer a cultura de seu 
povo e de outros povos. Então, com o intuito 
de se fazer a leitura das obras de arte, é de 
grande importância apresentar e observar 
como os alunos se comportaram a partir do 
contato com as obras de Tarsila do Amaral. 
Os trabalhos de Tarsila deixam registrados as 
cores do Brasil que enriquecem ainda mais a 
cultura brasileira (BARBOSA, 2005).

Com o uso das formas geométricas em 
diferentes estratégias, as obras de Tarsila 
oferecem aos educandos um universo possível 
de criação, já que as formas geométricas por si só 
permitem diferentes composições harmônicas.  
Segundo Tarsila (2005) é importante que após 
o trabalho de contextualizar, e apreciar a obra, 
o professor estimule seus alunos na etapa 
denominada “fazer artístico”, já que através 
dela o aluno deve experimentar o prazer da 
criação. 

Através das obras da artista, é possível 
relacionar outras matérias com artes, por 
exemplo, compreender a relação entre arte e 
matemática a partir da pintura de Tarsila do 
Amaral; Identificar o uso das diversas formas 
geométricas como componentes artísticos na 
pintura; Reconhecer as características comuns 
entre os polígonos, reconhecendo quanto ao 
número de lados, tipos de ângulo e tamanhos; 
Analisar, considerando o contexto e as formas 
geométricas, o trabalho da pintura Tarsila do 
Amaral; Estimular a produção artística com uso 
de elementos geométricos na pintura e utilizar 
as formas geométricas em produções artísticas 
próprias (BARBOSA, 2005).

Além disso, outras obras de Tarsila permitem 
a interação da criança com o mundo da arte, 
por exemplo, com “Auto Retrato” de Tarsila 
do Amaral é possível trabalhar a identidade 
da criança. Neste sentido, é possível fazer 
um trabalho interdisciplinar que utiliza como 
base artística conceitual a pintura de “Tarsila 
do Amaral”, e alguns de seus quadros 
modernistas.(BARBOSA, 2005). Para finalizar 
essa pesquisa, propõe-se uma sequência 
didática segundo Osinsky (2001):

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Tema: Leitura de quadro da Tarsila do Amaral 
e produção textual

Objetivo:  Desenvolver a habilidade de 
descrever, analisar, interpretar e relacionar 
imagens.

Conteúdo(s): 
Leitura de imagens.
Modernismo e surrealismo.

Relações entre o texto visual e o contexto de 
produção da imagem.

Comentário.

Ano: Ensino Fundamental I.

Tempo estimado: Seis aulas.

Material necessário 

Papel pardo, pincel atômico e cópias 
coloridas (uma para cada aluno) ou imagem 
para projeção em telão do quadro O Touro, de 
Tarsila do Amaral.

Quadro O Touro, de Tarsila do Amaral. 

Desenvolvimento 

1ª etapa 
Deve-se apresentar aos alunos a imagem, 

convidando-os a passear os olhos livremente 
pelo objeto artístico. Em seguida, proponha 
uma conversa, em que eles digam o que mais 
lhes chamou a atenção na obra, anotando as 
palavras-chave mais significativas num painel.

2ª etapa 
Forme duplas e peça que façam a descrição 

da obra, anotando no caderno todos os 
elementos que percebem na figura. Circule 
pela classe incentivando os alunos a dizer 
tudo o que estão vendo - o corpo volumoso 
do touro, os grandes chifres e os olhos que 
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parecem vazios. O animal está de pé, no 
centro da imagem fitando o leitor, rodeado 
por formas verticais e volumosas. Socialize os 
elementos mais importantes no painel, embaixo 
do título “descrição”. Volumosas. Socialize os 
elementos mais importantes no painel, embaixo 
do título “descrição”, painel, embaixo do título 
“descrição”. O animal está de pé, no centro da 
imagem fitando o leitor, rodeado por formas 
verticais e volumosas. Socialize os elementos 
mais importantes no painel, embaixo do título 
“descrição”.

3ª etapa 
Inicie a etapa de análise pedindo que os 

alunos verifiquem as relações entre os planos. 
O que será o plano convexo de cores claras? 
E o plano côncavo, o que representa? E os 
volumes verticais? Eles precisam descobrir qual 
é a figura principal da pintura. Qual o significado 
da imagem do animal? A que tipo de valores 
ou ideias o touro costuma ser associado? Por 
que ele foi pintado no centro daquele espaço 
estranho? Onde ele está? E por que os olhos e o 
corpo do touro têm aquela forma e aquela cor? 
Anote novamente as principais contribuições, 
dessa vez sob o título “análise”.

4ª etapa 
Realize um pequeno debate para explorar a 

interpretação do quadro. Nessa fase, entram em 
cena emoções, referências pessoais e visões de 
mundo. Favoreça a conversa lançando algumas 
questões: que sentimentos a imagem expressa? 
Que aspectos de sua vida se relacionam a ela? 
Qual sua opinião sobre a obra? As respostas 
devem ser consideradas como hipóteses que 
precisarão ser confrontadas com informações 
de pesquisas feitas pelos jovens. Uma opção 
é pedir, por exemplo, que eles comparem suas 
opiniões com as expressas no texto Dissecando 
O Touro de Tarsila do Amaral: Possibilidades 
de Leitura de uma Obra de Arte, de Teresa 
Cristina Melo da Silveira, disponível na internet 
no endereço.

5ª etapa 
Amplie o conhecimento da produção artística 

levando a turma a investigar o contexto de 
produção da pintura. Citando a artista, a 
obra e o ano em que ela obra foi produzida 
- 1928 -, convide todos a entrar no site www.
tarsiladoamaral.com.br para conhecer outros 
de seus trabalhos. Passeie pela galeria de 
produções da artista e leve-os a estabelecer 
um diálogo entre O Touro e obras como 
Paisagem com Touro e O Sono, observando 
semelhanças e diferenças de forma e conteúdo. 
Em enciclopédias de arte, peça que a turma 
pesquise sobre o surrealismo e o modernismo, 
movimentos a que a pintora esteve vinculada, 
procurando relacionar entre essas vanguardas 
e a produção de Tarsila.

6ª etapa 
Incentive os jovens a criar um objeto cultural 

que consolide a leitura. Eles podem trabalhar, 
por exemplo, reconstruindo e ampliando algum 
fragmento do quadro, construindo imagens 
baseadas nas várias obras que apareceram 
durante a leitura ou montando um painel com 
diferentes figuras de touro destacadas por 
outros artistas. Organize as produções para 
que o grupo perceba como a leitura de uma 
obra possibilita a concepção de trabalhos.

Avaliação 

Nas atividades de descrição, análise, 
interpretação e contextualização, verifique 
se a turma identifica e registra os principais 
elementos da obra, a forma como foi realizada, 
os diálogos que ela trava com outras produções 
da pintora e de outros artistas na época em 
que foi feita. Na produção, procure avaliar 
de que forma a leitura do quadro influi nas 
novas criações pedindo aos autores um texto 
explicativo dos trabalhos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com essa pesquisa verificou-se o árduo trajeto do Ensino de Artes no Brasil, e o quanto os 
educadores ainda devem lutar para que essa disciplina seja valorizada no Currículo dos estudan-
tes. A pesquisa buscou mostrar a importância da vivência dos alunos com a herança cultural a 
partir do estudo das obras de arte da artista plástica bem como despertar e desenvolver o inte-
resse pela Arte e pelo vasto patrimônio histórico e cultural que nosso país possui e que muitas 
vezes não lhe é atribuída importância.  

Além disso, a pesquisa buscou proporcionar para os educadores iniciais algumas dicas segun-
do o OTT, R. W,(1997), de como deve ser explanada as aulas de artes. Segundo ele o diferencial 
para aprendizagem dos educandos está na rotina do educador ao trabalhar uma imagem este 
deve: Descrever a imagem oferecendo um tempo para a obra se “hospedar” no cérebro. O aluno 
deve ser orientado a descrever o que vê na Obra e iniciar seus registros, percebendo os deta-
lhes. O professor deve fazer perguntas com o objetivo de estimular o aluno a prestar atenção; 

O próximo passo é Interpretar; o professor deve estar atento e aproveitar as diversas possibi-
lidades pedagógicas e por fim fundamentar a obra. O aluno irá em busca das respostas. Eles 
devem ser levados a observar o processo de criação, o autor, a época. Por fim, Revelar que é a 
última etapa onde é hora de produzir. Os alunos neste momento ficam à vontade para descreve-
rem o que viram e/ou observaram.

Por fim, essa pesquisa contribui para reflexão e análise das práticas didáticas dos educandos, 
contribuindo para sua práxis, em que o Professor é o mediador e o propositor de Práticas Peda-
gógicos Significativas, alicerçado nas obras de Tarsila do Amaral.  
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RESUMO: Este trabalho tem como finalidade refletir sobre a situação da educação étnico-
-racial na atualidade brasileira enfatizando as leis que garante a identidade afro como fa-
tor importante na construção da cultura brasileira e as manifestações de um povo que con-
tribuiu para a formação da nossa sociedade. Destacando ainda a necessidade da formação 
de docentes voltados a esta herança cultural que supera a discriminação e o preconceito 
de uma população no espaço escolar brasileiro. Promover o conhecimento sobre a mani-
festação cultural afro-brasileira através da herança artística deixada para nossa sociedade. 
Apresentar formas de atuação para combater o preconceito e a discriminação na sala de 
aula e na sociedade. Esta pesquisa foi motivada pelo interesse das lutas pelo movimento 
social negro a fim de fazer chegar mais perto da sociedade, o conhecimento sobre a mani-
festação cultural afro-brasileira através da herança artística deixada para nossa sociedade.

Palavras-chaves: Afrodescendente;  Preconceito;  Leis;  Arte;  Cultura Afro.

A PRESENÇA DA CULTURA NEGRA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
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INTRODUÇÃO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, podendo conter análise e interpreta-
ção de dados presentes em documentos que tratam da manifestação cultural afro brasileiro.

A questão colocada em discussão aqui é de como as famílias estão preparan-
do seus filhos para o enfrentamento das situações constrangedoras e quanto à qualida-
de de educação que a escola oferece a respeito de etnias, da proposta da ação pedagó-
gica, formas de atuação para combater o preconceito e a discriminação na sala de aula e 
na sociedade além de mostrar que a cultura negra não se faz somente de escravos e sim, 
principalmente, da cultura herdada destes escravos que formaram a nossa sociedade.
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O NEGRO E O PROCESSO 
EDUCACIONAL

A cultura é a busca da nossa perfeição total 
mediante a tentativa de conhecer o melhor 
possível o que foi dito ou pensado no mundo, 
em todas as questões que nos dizem respeito. 
A escola é a instituição onde ocorre uma 
socialização sistemática do indivíduo, negro 
ou não, é ela parte importante e responsável 
pela formação da personalidade de quem a 
frequenta. 

Considerando-se as instituições de ensino 
brasileiras, chegamos a um país formado 
por diversidade étnica onde se encontra o 
preconceito e a discriminação em relação 
ao afrodescendente. Para Barros (2005) a 
educação dos negros estava voltada para se 
transformarem em bons trabalhadores e bons 
cidadãos e sua presença se tornara incômoda 
para o restante da população sendo assim 
dificultado o seu ingresso por diversos motivos.

Tratando-se da história da educação 
brasileira é evidente o interesse de uma minoria 
dominante que conduz as bases educacionais 
visando-as sempre a seu favor e desvalorizando 
boa parte da população os professores estão 
conscientes da problemática da educação no 
Brasil, mostrando que a política de descaso 
das autoridades à desvalorização da educação, 
a uma política de interesses das minorias 
dominantes que não valoriza a educação do 
povo (SOUZA, 2001, p. 56).

A classe dominante cria teorias que justificam o 
baixo rendimento escolar e muitos educadores, 
quando questionados pelo fracasso escolar 
de seus alunos, recorrem a tais teorias que 
adentram o ambiente familiar como forma de 
justificar. Em outras palavras, e de acordo com 
Souza, (2001) crianças pertencentes à minoria 
raciais apresentam dificuldades ou até mesmo 
são impedidas de desenvolverem habilidades 
e capacidades para um bom desempenho 
escola.

 “Pôr em cheque as explicações do fracasso 
escolar das crianças pobres, negras e pardas, 
significa questionar a ideologia que existe 
por trás das explicações das desigualdades 

raciais ” (SOUZA, 2001, p. 57).  É evidente 
“que não é apenas a diversidade econômica 
que explica a menor representatividade do 
negro no sistema de ensino” (SOUZA, 2001) 
e sim a reprodução etnocentrista do branco 
que a escola exalta, afirmando a supremacia 
européia como uma raça superior e colocando 
os afrodescendentes à margem de uma 
sociedade dualizada, que vai contra a mística 
da democracia racial interferindo no processo 
de ensino-aprendizagem.

Os conteúdos didáticos transmitidos nas 
escolas, na maioria das vezes fixam-se apenas 
nos 13 de maio, onde o assunto negro é feito 
de forma rápida superficial, mostrando apenas, 
o sofrimento da escravidão. Muitas vezes 
não se tem o contato com o conhecimento 
cultural e artístico do povo africano.  [...] Esta 
imagem do negro como escravo é reforçada 
pela escola e é lembrada nas relações sociais 
cotidianas... Mostrando o castigo como forma 
de controle social sobre o comportamento 
negro, principalmente nas relações de trabalho.
(SOUZA, 2001, p. 127).

A instituição escolar na atualidade não situa os 
papéis dos negros como sujeitos importantes 
para a formação da cultura brasileira. Estes 
sujeitos relembram o conhecimento do 
passado, das coisas antigas, como uma coisa 
morta, desvinculada do presente, fica difícil 
para o mesmo compreender que o preconceito 
atua ideologicamente, através dos conteúdos 
que a escola ensina (RUFINO Apud SOUZA, 
2001, p. 128).

 A escola atua com distorções sobre a 
história, não relata a luta do negro pela sua 
liberdade, os professores não discutem sobre 
as manifestações culturais artísticas, religiosas 
e políticas trazidas pelos escravos. A escola 
transmite a imagem de um negro passivo e 
submisso ao regime de opressão que segue 
a linha de ensino que foi sugerida pelos 
programas educacionais de 1931 até 1994. 
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana fica clara “a busca pelo esclarecimento 
de outros patamares das relações sociais, em 
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que o racismo e suas consequências fossem 
combatidos” (ROMÃO, 2005, p.133) com a 
implementação da Lei 10639/03.

Esta questão de a escola distanciar-se das 
manifestações culturais através de um discurso 
verbal ou através de livros e não apresentá-
las como um fato vivo dá margem a ver as 
manifestações culturais afro-brasileiras como 
“folclóricas”, isso no sentido de conhecimento 
e crenças populares, destituídos do saber, 
dos valores espirituais, materiais e científicos, 
dando-lhes conotação de exótico. Assim 
elas perdem a qualidade de fenômeno 
social, portanto sua realidade social, e como 
instrumento de conexão com o comportamento 
social, perdendo sua função socializadora e 
preservadora da continuidade social (SOUZA, 
2001, p.137).

Para Nascimento, (2005) entender o Brasil 
e produzir alternativas que reconheçam a 
importância da cultura africana, requer entender, 
o racismo na produção de desigualdades e 
incorporações das experiências históricas 
dos quilombos e das dinâmicas que fazem 
parte da cultura brasileira, como o samba, a 
capoeira, a religiosidade, a ginga e as formas 
de resistência.

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NO 
PROCESSO EDUCACIONAL

A instituição escolar está inserida em uma 
sociedade concreta, que apresenta uma 
cultura específica e onde para Souza (2001, 
p.61) “envolve pessoas que possuem posição 
familiar e classes definidas na estrutura social 
em que vivem.”, o que influencia diretamente a 
organização escolar e a relação professor-aluno. 
A relação professor-aluno assume importância 
para a formação de uma relação saudável em 
sala de aula e “[...] não basta fornecer apenas 
conteúdos didáticos aos alunos, sem levá-los a 
refletir sobre os acontecimentos existentes no 
universo escolar ”.

A atuação do professor se realiza de acordo 
com a visão e atitudes que partem dele para um 
todo, onde o trabalho em sala de aula depende 
da vontade do professor em realizar práticas 

pedagógicas eficazes e comprometidas com a 
formação sólida de seus alunos. Souza (2001) 
acredita que os professores, funcionários e os 
próprios alunos necessitam de referência à 
cultura negra sendo inegável e inquestionável 
sua contribuição em nossa sociedade. 

Outra forma onde se depara com questões 
raciais é encontrada nos livros didáticos 
que trazem a imagem do negro de maneira 
preconceituosa e estereotipada, passando 
a imagem ou idéias que desqualificam e 
desvalorizam os negros, a ausência da cultura 
africana é evidenciada pela omissão das 
imagens do negro desempenhando papéis ou 
funções tidas como menos favorecidas. Souza 
(2001) reforça a ideia de que o professor não 
percebe o ocultamento do negro e acaba 
reforçando a ideologia racista contida nos livros 
didáticos, que não demonstram a realidade 
econômica e cultural do negro brasileiro. 
O professor é o principal responsável por 
levantar questionamentos e conduzir a uma 
reflexão com olhar atento às necessidades do 
movimento negro brasileiro.

Cabe a ele compreender e assimilar os 
conteúdos a serem trabalhados e como tratar 
a questão da etnicidade presente no cotidiano, 
além de apresentar um conteúdo em que 
reforce o conhecimento da verdadeira herança 
artística brasileira (SOUZA, 2001, p.60). Torna-
se incômodo e nos leva a admitir que sejam 
diferentes, as particularidades de cada grupo 
étnico é uma forma de enxergar o preconceito 
e a discriminação, onde a visão do educador 
que tem essa ação não prejudica a educação 
de seus alunos, pois gera a oportunidade de 
desenvolver uma identidade histórico-cultural. 

Por outro lado, “falta à escola um projeto 
institucionalizado de combate ao racismo, 
ao preconceito e a discriminação” (SOUZA, 
2001, p.60),  onde podemos dizer que há uma 
educação voltada para a conscientização da 
cultura e arte negra. A trajetória da educação 
no Brasil, na perspectiva da democracia racial, 
nega a existência do referencial histórica, 
social, cultural e econômico do africano e ainda 
não incorporou conteúdos afro-brasileiros nos 
currículos escolares (ROCHA, 2005, p.201).
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A falta de preparo dos professores nas 
questões étnicas e a falta de condições 
favoráveis para o desenvolvimento de um 
trabalho pedagógico que se adapte às 
necessidades de seus alunos é uma realidade 
que vêm a favorecer a forma inadequada à qual 
se impossibilita a superação do preconceito e 
a discriminação racial que acontece no espaço 
escolar brasileiro.

Segundo Souza, (2001) compreende-se que, 
quando ocorre uma situação de preconceito 
ou discriminação que exige do professor um 
posicionamento este se omite através do 
silêncio ou trata de forma afetiva, onde considera 
as relações pessoais de aceitação do outro 
e não ressalta os valores sociais, históricos, 
culturais e étnicos, ou seja, trate o ocorrido 
de forma mais objetiva. A maneira como cada 
professor conduz seus conteúdos didáticos 
muitas vezes fogem da formalidade, pois estes 
não levam em consideração aspectos sociais, 
econômicos, religiosos, étnicos ou culturais 
que são peculiares ao indivíduo, pois cada um 
vem de um contexto diferente e de um processo 
histórico diversificado mesmo quando as 
realidades econômicas são semelhantes.

De acordo com Souza, (2001, p.80) “a escola 
para proporcionar uma educação diversificada 
a seus alunos teria que rever a política 
educacional para promover maior interesse e 
motivação na participação de seus alunos na 
dinâmica escolar. ” 

Para a educação, existe o desafio de se 
programar uma política de combate ao racismo 
e a promoção da igualdade racial, que requer 
dois fatores fundamentais, “investimento na 
educação pública e uma proposta de formação 
dos educadores centrada na reflexão sobre as 
desigualdades raciais que permeiam o espaço 
escolar” (ROCHA, 2005, p. 203).

Há uma falha no sistema educacional 
presente que não visa a formação plena dos 
educandos, em relação ao preconceito e a 
discriminação onde não se dá a importância 
devida às ocorrências cotidianas do âmbito 
escolar em questão do preconceito onde 
negros não são vistos como cidadãos plenos, 
capazes de tomarem decisões, de refletirem 

acerca da situação política e social do país. 
A formação de uma identidade de sujeitos 
históricos de um mundo em constante e 
ininterrupta transformação. Responsável por 
uma clientela composta por diversos grupos 
vulneráveis, o professor se torna mediador 
entre o mundo e o aluno inserido no espaço 
escolar. Para Souza, (2001) a sala de aula 
é um espaço onde ocorre à transmissão de 
conteúdos vivos e concretos, articulados 
com as necessidades sociais, não podendo 
ficar somente na transmissão de conteúdo, a 
importância da transmissão crítica e consciente 
da história, arte e cultura afro que ocorre com 
pouca frequência sendo incontestável o preparo 
do professor. [...] a escola exerce violência 
simbólica através do ensino da história e dos 
outros conteúdos, onde os valores, tradições, 
modo de sentir, pensar e agir deste grupo são 
negados ou omitidos, não contribuindo para a 
formação de uma identidade mais positiva do 
negro (SOUZA, 2001, p.139).

Tentativas para uma educação, com a 
proposta de abrir diálogos para que a 
diversidade étnico-racial que faça parte de 
ações pedagógicas e desvele práticas racistas 
e de atitudes discriminatórias no núcleo escolar, 
requer que profissionais e mesmo as famílias 
estejam preparados para lidar no cotidiano 
com situações de racismo, discriminação e 
preconceito, além de investimento na educação 
básica e em políticas de formação permanente 
de educadores ou inicial nas universidades. 
Com a aprovação de leis, como a lei 10639/03 
há um impulsionamento na discussão sobre 
o racismo no sistema educacional brasileiro 
como veremos no próximo capítulo, que 
visa uma reflexão do papel desconstruir/
desconstruir mecanismos que herdamos de 
nossos colonizadores, ou seja, nossas matrizes 
culturais europeias  (SOUZA, 2001, p.139).



972

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

A PRESENÇA DA CULTURA NEGRA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

“O que deve caracterizar a juventude é a 
modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a 
dedicação, a diligência, a justiça, a Educação. 
São estas as virtudes que devem formar o 
seu caráter ” (SÓCRATES).  Desde o fim da 
década de 70, são realizadas pesquisas 
sobre as relações raciais na escola. Ao 
perceber a presença de estudantes negros 
nas Universidades públicas, por volta de 1978, 
grupos negros se preocupavam em discutir a 
temática: Negro e Educação, claro que em cima 
de críticas, porém sem intimidações e embora 
não registrada oficialmente, apresentou–se 
como área de estudos e fez com que surgisse 
o primeiro artigo sobre Negro e educação 
na Revista de Educação da Fundação Carlos 
Chagas em 1979 (ROMÃO, 2005).

De acordo com Cruz (2005, p. 27), quando 
se tratava de “organizar informações sobre a 
história da Educação Negra no Brasil”, partia-
se de dois argumentos: reunir estudos do 
resgate de experiências a partir de 1990 e 
fazer a leitura da história da Educação Negra 
sobre materiais, questionamentos e segmento 
para informações. A necessidade de liberdade 
aproximou alguns dos grupos negros à 
aquisição do saber escolar, fazendo atingissem 
níveis de instrução.

Segundo Bencini (2004, p. 49), “a ciência dos 
séculos 18 e 19 considerava que os brancos 
possuíam maior capacidade intelectual. Depois 
vinham os índios e, por último, os negros. 
Alguns estudos afirmam que os negros se 
situavam abaixo dos macacos”. Com a carência 
de informações sobre a história da educação 
afro-brasileira, devida à vigência europeia, 
havia uma dificuldade para os pesquisadores 
interessados neste estudo acarretando a 
falta de interesse de orientadores neste 
assunto, se tornando necessário o incentivo 
de pesquisas nessa área a fim de produzir 
conhecimentos, temas e conteúdos sobre a 
trajetória educacional dos negros nos cursos 
de formação de professores, a fim de lidar com 
a diversidade cultural  (ROMÃO, 2005).

A questão racial no sistema educacional 
depara-se com sua invisibilidade e com 
demandas de que ela seja vista como aspecto 
decorrente da história da educação. Alguns 
trabalhos deste estudo partem de uma visão em 
que nessa história se encontra um dos pilares 
da desigualdade social do Brasil. Pesquisas 
estas que geram projetos sobre outros sentidos 
da questão racial que vão além da pluralidade 
cultural, racismo e antirracismo investigando 
também a iniciativa dos educadores que 
discutem estas questões (PEREIRA, 2005, p. 
36).

Segundo Gonçalves (1985),  As práticas 
pedagógicas continuarão punindo as crianças 
negras que o sistema não conseguiu ainda 
excluir, aplicando-lhes o seguinte castigo: 
reclusão ritualizada em procedimentos 
escolares de efeito imperativo, cujo resultado 
é o silenciamento da criança negra em curto 
prazo e do cidadão para o resto da vida (Apud 
PEREIRA, 2005, p. 39). 

“Os que não se consideram negros (e mesmo 
muitos negros), acreditam, em geral, que o 
problema racial é um problema dos negros” 
(PEREIRA, 2005, p. 39). Buscar compreender 
o multiculturalismo e suas repercussões na 
educação implica destrinchar referências 
ideológicas, elucidar encaminhamentos 
teóricos, descobrir práticas culturais, re 
significar práticas pedagógicas e situar-se 
socialmente. (PEREIRA, 2005, p. 43).

O núcleo de estudos da raça negra é uma 
ONG composta por educadores militantes 
negros que se destaca por sua atuação junto 
ao sistema educacional no estado de Santa 
Catarina. A instituição conta com programas de 
formação de professores, publicações de livros 
que tratam a diversidade das experiências em 
educação e diversidade cultural além de outros 
assuntos como manifestações artísticas do 
povo africano. Segundo Pereira (2005, p. 44), O 
Folheto Oficial da Marcha do Movimento Negro 
contra a Farsa da Abolição do Rio de Janeiro, 
publicou em 11 de maio de 1988 que “força 
da cultura negra que atravessou os séculos é 
o fio condutor da energia revolucionária que 
libertará esse país do racismo e da exploração”.
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É fundamental sensibilizar a criança perante 
os preconceitos e a discriminação, por isso é 
importante abordar esse assunto no cotidiano 
escolar dando destaque às informações sobre 
a questão racial valorizando a cultura e arte afro-
brasileira-brasileira. Neste contexto, a atuação 
do educador é de fundamental importância 
(PEREIRA, 2005, p. 45).

De acordo com Oliveira (2001), educadores 
e especialistas de diversas áreas em 
destaque educacional, oferecem subsídios 
para a construção de propostas pedagógicas 
que abordem a diversidade etnocultural da 
sociedade brasileira, refletindo o conflito entre 
o conhecimento produzido sobre a história e o 
cotidiano do negro no caminho e na luta contra 
o racismo e o preconceito ultrapassando a 
posição de objeto para sujeito do conhecimento 
ampliando sua base de poder dentro da 
sociedade:  

Onde houver pessoas comprometidas com a 
explicitação e desmoralização de estereótipos e com 
a alegria das descobertas da construção do saber fora 
das imposições e conteúdos fechados, a cultura negra 
estará ‘gingando’ plenamente (PEREIRA, 2005, p. 47).

nhos para se fundamentar em suas práticas 
a fim de transformar a escola em um espaço 
plural onde todos os povos podem ter sua 
história e imagem refletidas positivamente.

MANIFESTAÇÕES DA CULTURA E 
ARTE AFRICANA

Saber ser supersticioso ainda é uma das 
artes que, realizadas a auge, marcam o homem 
superior (FERNANDO PESSOA). A arte africana 
é uma manifestação produzida por seu povo 
ao longo da história acolhendo variedades 
culturais como idioma, tradições e formas de 
arte características atuando na Europa vinda 
por diversos pontos do continente, esta arte 
é reflexo das ricas histórias e crenças, mitos 
e filosofia do povo africano como fonte para 
movimentos artísticos contemporâneos da 
América e Europa.

        

Assim como muitas culturas que entraram no 
Brasil, o negro entrou como escravo e não se 
tem registros documentais desta entrada, sabe-
se que os primeiros negros vieram para as 
lavouras e nesse vai e vem, no intuito de acabar 
com o tráfico negreiro e apagar a “mancha 
negra” da história do Brasil, se vão quatro sec. 
de história até mandar queimar documentos 
sobre a escravidão em 1891 (RAMOS, 1979).

Segundo Júnior (2000), o grande problema 
da raça negra no Brasil, na América do 
norte e no caribe, começou a existir após as 
chamadas abolição das escravaturas através 
dos processos de evangelização dos africanos 
para estas regiões. A partir do momento em 
que o africano era convertido ao cristianismo, 
juntamente com esta conversão vinha à 
determinação de que ele deveria abandonar 
usos e costumes de seus ancestrais (JUNIOR, 
2000).

A cultura material da Nigéria se encontra 
hoje na Bahia com fortes traços da culinária, 
linguagem, arquitetura e as danças das 
cerimônias dos cultos religiosos da cultura 
nagô (RAMOS, 1979). A autor, ainda destaca 
as influências da dança, e da música vindas 
da cultura anglo-congolense, com suas “festas 
profanas”, a macumba. Já na cultura yoruba 
destacam os tambores. Outro instrumento muito 
conhecido que veio da angola é o berimbau 
usado pelos negros da dança de capoeira, 
ginga típica que até os anos 40 significava 
forma de mau comportamento e hábitos da 
classe baixa (RAMOS, 1979).

Uma cultura que ainda sobrevive no Brasil 
é a trazida pelos bantus onde nos refere à 
fabricação de instrumentos musicais, esculturas 
de madeira, trabalhos de ferro, cerâmica, cestas 
e inúmeros utensílios. Os negros escravos não 
construíam casas mostrando a arquitetura de 
seu povo, mas em seus mocambos, eram 
semelhantes aos das construções de seus 
locais de origem (Ramos, 1979) “Do ponto 
de vista econômico, do religioso e do social, 
a África é um mosaico de elementos culturais 
que se misturam em combinações imprevistas 
” (RAMOS, 1979).
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Para Rodrigues, 1982 as belas artes e a 
linguagem construídas por manifestações artísticas 
se agrupam de modo lógico e natural em torno 
da exteriorização dos sentidos do pensamento, 
palavras e escrita. Na música, poesia, dança e 
linguagem falada se traduz em movimentos. Os 
negros utilizam da mímica para expressar-se. Os 
gestos marcam as horas do dia, distância e a 
frequência das ações. Sua gesticulação manifesta 
as culturas procedendo a uso particular de seu 
povo. A mímica transpõe naturalmente a linguagem 
para as danças e caças guerreiras com a as 
narrações cantadas dos grandes feitos de cada 
povo (RAMOS, 1979).

Ramos ainda diz que a música africana entrou 
no Brasil com os primeiros escravos celebrando 
suas festas com danças, cantorias e instrumentos 
musicais fabricados exclusivamente, as 
castanholas, palmas côncavas, assobios diversos 
inventados e atabaques, ganzá, marimbas, 
pandeiros, berimbaus e outros. A dança contribuiu 
para formar o gosto artístico do nosso povo, 
utilizada muitas vezes, nas senzalas como forma 
de sobrevivência.

Rodrigues (1982) destaca que a bela arte 
intelectual, os toscos esboços de desenhos 
utilizados em ornamentos de edifícios, igrejas e 
palácios, permitiu a criação da escrita ideográfica 
idêntica aos hieróglifos, a língua sagrada 
reconhecida e usada por sacerdotes. A escultura 
revela-se a capacidade artística produzindo 
pertences familiares, estátuas representando reis. 
Os deuses os cultos religiosos, temas valiosos na 
inspiração dos artistas negros representam orixás 
e sacerdotes. Os frutos da arte negra pretendem 
documentar em peças, o real valor etnográfico. 
Os escravos que trabalhavam para seus senhores 
eram obreiros de todas as artes (RODRIGUES, 
1982).

Mais árdua do negro africano e seus descendentes 
brasileiros foi e ainda é de um lugar e de um papel 
de participante legítimo na sociedade. Ajudou a 
construir e após esforço nela sobrevive em razão 
de sacrifícios. Sua primeira tarefa foi aprender o 
português que ouvia dos berros do capataz e 
comunicar-se com os companheiros de diferentes 
povos (RIBEIRO, 1995).

Com a abolição, o negro condicionado a poupar 
forças para o trabalho para não ser castigado, 
contratava com nova condição assalariado 
esforçando-se para conquistar sua própria terra, 
mas reduziu-se a condições miseráveis tidos como 
culpados por sua própria decadência (RIBEIRO, 
1995).

A nação brasileira, neste pensamento, resulta 

numa visão deformada até por aqueles negros 
que conseguiram ascensão e discrimina sua 
própria raça e, com essa mentalidade, nunca fez 
nada pela massa negra constituída (RIBEIRO, 
1995). Com base nesta vigorosa cultura popular 
brasileira, estrutura-se nosso carnaval, o culto a 
iemanjá, capoeira e outras manifestações culturais 
e artísticas aproveitando cada oportunidade de 
expressar seu valor o negro se torna o componente 
mais criativo da cultura brasileira (RIBEIRO, 1995). 

Apesar de a cultura escolar dominante priorizar 
o comum, muitas vezes de acordo com seus 
interesses, o mundo globalizado permite cada 
vez mais uma diversidade marcante e presente 
nas escolas. Aspectos relativos a questões de 
etnias, gêneros, crenças, costumes entre outros, 
estão presentes e exigem práticas educativas que 
visem reconhecer e valorizar essas questões na 
dinâmica da educação.

As desigualdades precisam ser discutidas na 
escola, trabalhando as diferenças culturais, pois 
este sim é o foco do trabalho com multiculturalismo. 
As identidades étnico-raciais, diferenças de 
educação familiar e culturas diversas muitas 
vezes não são respeitadas na escola. Cabe um 
planejamento específico para tratar desse assunto, 
pois só assim poderemos conhecer e respeitar 
as diferentes culturas. A escola tem o papel de 
reconhecer e viabilizar a superação das diferenças 
e garantir um padrão comum, através do diálogo e 
saberes a serem conhecidos e construídos durante 
o processo educativo. Sabemos que existem 
diferenças entre a escola pública e a particular, 
na escola pública de ontem estudavam alunos 
de classe baixa e hoje este perfil se modificou, a 
mistura entre classes é evidente e podemos ver 
essa mudança na escola particular, pois com a 
política de bolsas de estudo, todos podem ter 
acesso. Devido a essas mudanças, a diversidade 
na escola aumentou, tanto em uma como na outra 
encontramos alunos de várias classes sociais, 
além disso, diferenças de costumes, educação, 
etnia, crenças, orientação sexual, etc. (RIBEIRO, 
1995). 

Não existe um padrão, alunos pobres ou ricos, 
negros ou brancos, crentes ou espíritas, tudo 
isso só faz com que seja preciso conhecer as 
características um do outro para assim poderem 
viver em harmonia e respeito. Diante das 
transformações do mundo globalizado, a instituição 
escolar precisa buscar condições de atender os 
alunos de forma que estes sejam participativos e 
que possam construir sua identidade integrada às 
diversidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino formal obrigatório da história da África, muitas vezes não é ministrado, pois não se 
tem professores capacitados para ensinar ou discutir tal assunto. Os alunos não se interessam 
sobre o assunto a não ser que se mude o conteúdo da matéria aproximando-os da realidade.

É possível ao professor trabalhar além da inclusão e diversidade racial incluindo em seu co-
nhecimento a valorização da autoestima da criança direcionando trabalhos para a construção de 
uma identidade étnica e cultural. Valorizar a cultura negra através de abordagens nas relações 
raciais literárias, no ritmo da música e da dança, das religiões da arte. Assim dá-se um destaque 
ao conhecimento cultural do professor no trato da questão cultura africana em todos os pontos.

A cultura dos povos africanos é pouco explorada fica mais fácil deslumbrar com a questão do 
racismo e contar a história da escravidão do que dar valor a cultura em sua essência e ainda 
para alguns, aceitarem a origem e a construção de nosso país.

A exclusão sofrida pelo negro no Brasil teve suas origens em nossa formação, onde historica-
mente, estamos submetidos a um processo de dominação e imposição da cultura europeia ou 
ocidental. 

O sistema educacional é considerado universal, devido a esta imposição eurocêntrica, onde 
a presença da cultura e da história do afro descendente no Brasil não é realizada de forma sig-
nificativa. Temos um excesso de informações sobre o continente europeu e uma ausência de 
conteúdos sobre a cultura africana e a Afro brasileira dentro da sala de aula conduzindo o apren-
dizado estereótipo do negro escravo aos processos de transmissão de valores relacionados ao 
preconceito e a socialização das raças. O universo cultural e artístico do negro é específico da 
especialidade estética tradicional, é mágico, e espetacular. 

Muitos profissionais de educação não tiveram a oportunidade de refletir a questão das rela-
ções raciais, culturais e de educação.  Padrões, valores e normas de conduta são transmitidos 
e assimilados pelas crianças através da família, sendo assim onde ela aprende a perceber o 
mundo e a situar-se nele, sendo ela a responsável pela formação da primeira identidade social e 
cultural do indivíduo. A prática da tolerância está explícita na família, que forma o primeiro grupo 
de socialização onde encontramos uma dimensão política, tendo muita importância na educa-
ção formal e informal da criança. 

Compreendendo sua formação etnocultural, o indivíduo ganha possibilidades para discutir e 
refletir sobre práticas preconceituosas que venham a passar durante sua vida. Por meio da Lei 
no. 10.639/03 (atualizada 11.645/08) com a obrigatoriedade da temática 
“história e cultura afro-brasileira”, o Governo Federal busca incluir na 
Rede Oficial de Ensino, a cultura negra e sua contribuição social e 
econômica para a formação da identidade nacional.
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RESUMO: Entendemos que a neurociência representa um ramo dos estudos do cérebro que 
tem como fulcro desenvolver as potencialidades humanas. O presente trabalho tem por obje-
tivo lançar luz a inquietações que nasceram desde o primeiro momento em nos lançamos ao 
desafio dessa magnitude. Definimos como meta analisar a neurociência e o desenvolvimen-
to do aprendizado por meio de estudos da arte, entretanto não nos limitamos em fechar o 
campo em torno de análises de obras, mas da representação que as manifestações artísticas 
podem trazer para o desenvolvimento do cérebro. Para alcançarmos êxito em nosso trabalho 
fizemos uma pesquisa em diversas áreas para que com uma visão multifacetada pudéssemos 
refletir em diversos ângulos afinando a percepção e ampliando os lócus investigativos. Espe-
ramos que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do tema.

Palavras-chaves: Neurociência; Arte; Desenvolvimento; Criança.

OS PROCESSOS EDUCACIONAIS: COGNIÇÃO 
NEUROCIENTÍFICA ARTES E EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO

As imagens, sons, movimentos e ritmos representam elementos que transmitem estí-
mulos essenciais ao cérebro humano, de modo a transformar em movimento o que 
outrora parecia imóvel ou estanque. Embora muitas dessas imagens, sons e movi-

mentos tenham sido desenvolvidos por artistas que em alguns casos nada tiveram a ver com 
o estudo neurocientífico, elas são claramente capazes de causar apreciação da arte, num 
primeiro momento a neurociência talvez se dê conta de apreciar todos os meandros do cé-
rebro, mas com o viés artístico provavelmente a amplitude desse estudo seja estimulada.

Durante anos, reconhecemos que a criação de arte permitia reformular experiências, re-
organizar pensamentos e obter insights pessoais que muitas vezes aumentavam a qua-
lidade de vida de uma pessoa. Podemos por meio da arte identificar diferenças ce-
rebrais estruturais de comportamento entre vários indivíduos. A partir daí, podemos 
postular hipóteses sobre a estrutura e como essa estrutura se relaciona com os estímulos.

 Contudo, muitas vezes achamos difícil atribuir causalidade as descobertas científicas quando as 
vinculamos ao mundo da arte. No entanto, podemos dizer com confiança que a estrutura do cérebro 
muda como consequência das sinapses provenientes de expressões artísticas. Acreditamos – por meio 
do embasamento teórico calcado nas pesquisas efetuadas – que haja ligações desse processo com 
o que se entende por “plasticidade cerebral”. Vários campos usam o conceito de plasticidade cere-
bral. Um campo emergente muito interessante envolve o estudo da arte e do cérebro, ou arteterapia. 

Originalmente, a arteterapia usava conceitos puros de arte, sem a investigação científica. Ago-
ra, lentamente, está adotando o pensamento científico usando abundantes dados neurocientífi-
cos e as ferramentas objetivas da investigação científica. A arteterapia ganhou popularidade por-
que combina a expressão artística livre com o potencial de intervenção terapêutica significativa. 
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IMAGINÁRIO INFANTIL NAS ARTES 
EM PROL DA ALFABETIZAÇÃO

No imaginário infantil e infanto-juvenil a arte 
demonstra certa padronização estética, acreditamos 
ela que leva as gerações a se identificarem 
comportamental e socialmente de acordo com 
as expressões artísticas de uma Indústria Cultural 
que usa a fotografia como dispositivo artístico 
para justificar as escolhas por formas corporais, 
cheiros e sabores. Isso alimenta um mercado 
cada vez mais pulsante que encontra nesses 
nichos de fetiches o cenário ideal para sanar as 
vontades que estimulam a liberação de endorfina 
por meio das compras. O desenvolvimento está 
atrelado também a expressões de cunho artístico 
e estético (ANTUNHA, 2006). Assim também 
nos relacionamos ao desenho infantil, parte 
fundamental do desenvolvimento humano, as 
primeiras expressões que levam em consideração 
coordenação motora e capacidade cerebral põe o 
desenvolvimento cognitivo em outro patamar, pois 
acelera por meio da autonomia as possibilidades 
de significação na aprendizagem  (ANTUNHA, 
2006).

A arte se torna, portanto, a via de acesso 
para as manifestações do cérebro, as sinapses 
que ocorrem por meio das sensações que 
ela representa dão contornos significativos 
aos estudos comportamentais explicando 
– ou buscando explicar – os avanços no 
desenvolvimento educacional. Como por meio 
da arte, os comportamentos são induzidos a 
mudança por exemplo o neuromarketing que se 
baseia nos resultados obtidos em neurociência 
– gostos, aptidões, estética, moda, etc. – para 
vender produtos ou se comunicar com base nos 
dados psicológicos já utilizados criando formas 
de comunicação e mensagens subliminares  
(ANTUNHA, 2006). O funcionamento do 
sistema nervoso não pode ser concebido 
independentemente do corpo (ambiente interno) e 
do mundo ao nosso redor (ambiente externo), assim 
acreditamos que os impulsos dados pelo meio 
são também fundamentais ao desenvolvimento. 
O sistema nervoso cérebro-espinhal ajuda a 
gerenciar as relações de nossos organismos 
com o mundo exterior. É também chamado de 
sistema nervoso sensorial somático, permitindo 
experimentar sensações nas partes distintas do 
seu corpo. Assim, esperamos que nosso trabalho 
tenha boa aceitação por essa distinta academia, 
nossos sinceros préstimos (GOMES, 2018).

OLHAR GLOBAL ACERCA DAS 
ATRIBUIÇÕES EDUCACIONAIS

Aprendizagem e educação tendem a ser 
estudadas de modo que reflitam um novo espaço 
das ciências naturais, alterando sua gênese 
desde o início a vida adulta. Em neurociência a 
alfabetização aplica-se como instrumento de vital 
importância para o cotidiano, contribuindo para 
que a população tenha um melhor entendimento 
das perspectivas introspectivas, mas sem deixar 
de levar em conta os avanços científicos, evitando 
posturas especulativas e a crença em muletas 
ofertadas pelo raso reflexo do senso comum. 
São sistematizados encadeamentos educacionais 
partindo de princípios neurocientíficos (MELO, 
2015).

As conexões entre distintos neurônios são 
responsáveis por funções basilares do sistema 
nervoso humano, assim como de outros 
animais. Em se tratando especificamente do ser 
humano, atuam de modo a determinar os nossos 
comportamentos como indivíduos. As emoções 
internalizadas e vivenciadas como a raiva, o medo 
e situações aprazíveis da vida tem sua origem 
nas atividades no cérebro por meio dos circuitos 
neuronais. O desenvolvimento da habilidade de 
pensar e armazenar lembranças que carregamos 
está em dependência das atividades complexas 
que ocorrem nos neurotransmissores por meio de 
sinapses químicas  (MELO, 2015).

Podemos afirmar que neurociência desponta 
como uma das áreas do conhecimento biológico 
lança mãos de achados de outras áreas menores 
que fazem parte de sua constituição, a entender, a 
neurofarmacologia, a neurofisiologia, a psicologia 
evolucionista e o neuroimageamento com a 
finalidade de esclarecer o funcionamento o 
sistema nervoso. O desenvolver técnico cognitivo 
moderno com o intuito de estudar da atividade 
cerebral nas crianças, adolescentes e adultos, 
enquanto ocorrem as tarefas relacionadas ao 
intelecto, vem permitindo a investigação mais 
precisa dos neurocircuitos enquanto ocorre seu 
funcionamento, que acarretam as potencialidades 
intelectuais humanas dentre as quais, a linguagem, 
a criatividade, o raciocínio, etc. (COPEAU, 1955).

Os nossos movimentos são possíveis pois 
passam por circuitos neuronais contidos em nosso 
no cérebro e em nossa medula espinhal, eles 
são responsáveis por programar todos, desde a 
capacidade de introduzir um fio no buraco da agulha, 



982

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

passando pelas capacidades desenvolvidas 
na habilidade de guiar uma bicicleta até tarefas 
mais complexas como atirar com arco e flecha. É 
nessa intrincada teia de processos neuronais que 
também temos o controle das inúmeras funções do 
organismo humano. A manutenção da temperatura 
do corpo é um exemplo claro, seguido pela 
pressão arterial, ambos são medidos de maneira 
automática levando nosso corpo a permanente 
atividade mesmo sem nos darmos conta do que 
essa cadeia de eventos está propiciando. Trata-
se de funções autônomas orientadas por meio 
dos circuitos neuronais, e ocorrem de forma 
inconsciente. Encontramos explicações a esse 
respeito na biologia elementar, ela nos fornece 
mostras claras de que qualquer espécie de animal 
é fruto das interações complexas entre os fatores 
que regem o ambiente e estrutura sua genética  
(COPEAU, 1955).

INFÂNCIA E AS CONSIDERAÇÕES 
COGNITIVAS

Existe uma importância crucial no 
desenvolvimento infantil, particularmente do 
desenvolvimento cerebral, percebemos na 
primeira infância como ocorre a influência da 
aprendizagem, o comportamento e a saúde ao 
longo do ciclo de vida bem como a influência 
proveniente das experiências e dos ambientes 
vivenciais, particularmente a participação ativa 
dos pais e da família de modo geral, todos esses 
estímulos são basilares ao desenvolvimento 
da primeira infância (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2013 ,p. 4).

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

A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida. 
Muito antes de a criança entrar na escola, enquanto cresce 
e se desenvolve em todos os domínios (físico, cognitivo 
e socioemocional), ela aprende nos contextos de seus 
relacionamentos afetivos. Especialmente na primeira 
infância, a aprendizagem é fortemente influenciada por todo 
o meio onde a criança se encontra e com o qual interage. 

A criança aprende no ambiente de seus relacionamentos, 
que por sua vez afetam todos os aspectos de seu 
desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral 
saudável, com nutrição e cuidados de saúde adequados, 
ambiente familiar afetivo, seguro e estimulante, relações 
estáveis e incentivadoras, além da oferta de educação de 
qualidade, fornecem o alicerce para que cada criança viva 
bem no presente e alcance seu potencial pleno no futuro” 
(COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 
2013 ,p. 4).

Psicólogos do desenvolvimento têm estudado 
como as crianças se desenvolvem por um longo 
tempo e como aprendem, observando e avaliando o 
comportamento e as habilidades em várias idades. 
No entanto, sobre suas descobertas a respeito 
à importância do desenvolvimento na primeira 
infância e seus desdobramentos, o potencial a 
longo prazo não atraiu a atenção do público até 
pouco tempo. Nas últimas décadas, a neurociência 
permitiu a explosão do conhecimento sobre o 
cérebro e as ligações entre o desenvolvimento do 
cérebro de crianças menores e as dificuldades 
que ele pode apresentar mais tarde com relação à 
aprendizagem, comportamento e saúde (COMITÊ 
CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 
2013 ,p. 4).

Estes dados confirmam os preceitos da boa 
maternidade que os pais aplicam por séculos. Mães 
e pais sempre souberam que o bebê e os jovens 
criança precisam de amor e carinho. Mas o que 
esse novo conhecimento sobre o desenvolvimento 
do cérebro tem de profundamente fascinante, é 
que ele nos faz entender como uma boa educação, 
bons cuidados, boa nutrição e boa saúde durante 
a primeira infância estabelecem as bases para o 
desenvolvimento do cérebro, e como representam 
alicerces importantes para fases posteriores da 
vida (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA 
PELA INF NCIA, 2013 ,p. 4).

As novas descobertas derivam da pesquisa básica 
em neurociência, novas tecnologias que permitem 
aos neurocientistas obter imagens do cérebro 
humano e estudar sua atividade em vários estágios 
de desenvolvimento, a pesquisa neurobiologia e 
integração de novos conhecimentos. Antes dessas 
fascinantes descobertas sobre o desenvolvimento 
cerebral de crianças, pensamos geralmente que a 
arquitetura do cérebro foi largamente determinada 
desde o nascimento por características genéticas 
que o indivíduo herdou dos pais. Os cientistas 
agora estabeleceram que uma grande parte 
do desenvolvimento do cérebro ocorre entre a 
concepção e a idade de um ano (GRAEFF, 2005).
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 Além disso, agora entendemos melhor como os 
estímulos experimentados pela criança antes dos 
três anos afetam as células nervosas (neurônios) 
e vias neuronais cérebro. A interação ativa entre 
a estimulação precoce do cérebro, através 
dos canais sensoriais, e a estrutura genética 
fundamental do cérebro tem um efeito direto e 
decisivo sobre o desenvolvimento do cérebro, 
que, por sua vez, tem repercussões a longo 
prazo no a criança se tornará. O desenvolvimento 
humano não se baseia em uma oposição entre 
hereditariedade e educação, mas sim na interação 
entre esses dois elementos (GRAEFF, 2005). 
Grande parte do desenvolvimento cerebral 
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio 
embrionário (duas semanas após a concepção) 
é formado o tubo neural que se formará o cérebro 
e espinha. De algumas células, o cérebro produz 
bilhões de neurônios. Agora, a maioria das células 
cerebrais de um ser humano é produzida entre o 
quarto e sétimo mês de gravidez. Uma vez que 
os neurônios são formados, eles devem migrar 
para o local designado e formar conexões. Uma 
migração maciça de células ocorre quando o 
feto tem cerca de quatro meses e meio de idade 
(GRAEFF, 2005).

Uma criança é dotada de bilhões de neurônios 
que devem formar bilhões e bilhões de ligações 
para funcionar corretamente. Em resposta 
aos estímulos do meio recebido pelos órgãos 
dos sentidos (olhos, ouvidos, nariz, língua, 
pele, articulações etc.), os neurônios na parte 
correspondente do cérebro formam conexões, 
chamadas sinapses, que permitem ao cérebro 
reconhecer os sinais dos órgãos dos sentidos: 

Um aspecto essencial do aprendizado é o 
fato de ele criar a zona de desenvolvimento 
proximal; ou seja, o aprendizado desperta vários 
processos internos de desenvolvimento, que são 
capazes de operar somente quando a criança 
interage com pessoas em seu ambiente e quando 
em cooperação com companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte 
das aquisições do desenvolvimento da criança 
(VYGOTSKY, 98 p.117-118).

Durante os três primeiros anos de vida, há 
grande intensidade na produção de sinapses e 
neuronal, especialmente durante a gravidez e no 
primeiro ano; a produção continua, mas a uma 
taxa decrescente, até a idade de 10 anos, e para 
algumas funções, continua tudo ao longo da vida. 
Esse processo é frequentemente chamado de 
fiação cerebral (VYGOTSKY, 98 p.117-118).

Enquanto esta relação é feita no início do 
desenvolvimento, um processo também ocorre. 
Bloqueio importante dos neurônios, sinapses 
e até mesmo vias neuronais que não estão em 
estímulos. Aqueles que não são usados   ou que 
não são eficazes são eliminados. Esse processo 
crucial é uma forma de padrão que faz aparecer 
formando os diagramas embutidos da massa 
de células que durará toda a vida, enquanto o 
excedente é eliminado (VYGOTSKY, 98 p.117-
118).

DESENHO INFANTIL E 
DESENVOLVIMENTO

A criança odeia uma imobilidade imposta, tais 
como: sentado à mesa (na casa, na escola). Ela 
precisa de movimento, ela gosta de se divertir 
fisicamente, para agir e viver. No entanto, ela se 
torna cada vez mais perseverante na medida em 
que começa a experimentar as situações em que 
ela possa protestar – por exemplo – caso um 
adulto interrompe-a em sua atividade sob o pretexto 
de ir à mesa ou tomar banho. Os movimentos 
tornam-se cada vez mais coordenados (imitação, 
manipulação, agarrar, etc),  (ANTUNHA, 2006). 

Os ajustes progressivos nos movimentos das 
crianças para caminhadas, velocidade e ritmo 
podem então preencher uma função de realização 
gestos utilitários, mas também especializados 
como escrita ou o desenho. A arte nas suas 
mais diversas expressões destaca como esses 
movimentos por mais imperceptíveis que sejam 
leva em consideração as sonoridades, as cores 
ou os gestos (ANTUNHA, 2006). 

A criança está atenta às partes não desenham 
detalhes, mas simplesmente justapõe sem 
necessariamente fazer as ligações artísticas ou 
estéticas necessárias. Ex: uma casa (a casa não 
fica de pé, mas a criança tem representado todas 
as telhas, persianas, cortinas), (ANTUNHA, 2006). 

Muitas crianças de quatro anos (bem antes 
da idade da leitura) são capazes de reconhecer 
livros que eles gostam, até mesmo as páginas 
onde seus livros são histórias favoritos. À primeira 
vista compreensão parece geral, mas infelizmente 
obscura e incorreta, onde tudo representa um 
amontoado indiscriminado de ações. A criança é 
apresentada com desenhos compostos por dois 
ou mais objetos cujas linhas estão emaranhadas 
e trabalha em torno deles usando cores diferentes 
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nos diferentes objetos que eles veem. Histórias 
de sucesso variam com a idade. Podemos 
também apresentá-los com desenhos de animais 
compostos (compostos de partes animais 
diferentes) e peça-lhes para nomear um esboço 
(ANTUNHA, 2006). 

Com o desenvolvimento da neurociência, de fato, 
surgiu uma nova abordagem para a psicologia da 
criança. Nesta perspectiva, a criança é considerada 
sujeita a várias necessidades de acordo com o 
seu desenvolvimento cerebral: 

Desenvolvimento neuronal e comportamento lúdico 
mantêm fortes correlações, importantes a serem 
consideradas, desde a primeira infância. Todo nosso 
comportamento, desde as mais simples às mais 
complexas funções, depende do sistema nervoso, e 
a palavra sistema é fundamental para a compreensão 
dos mecanismos pelos quais sensação, percepção, 
memória, movimento e ação, linguagem, pensamento, 
emoção resultam da fina, adequada e harmônica 
integração de toda a rede neuronal (ANTUNHA, 2006, 
p. 53). 

CONHECIMENTO INICIAL DAS 
MANIFESTAÇÕES EDUCACIONAIS

Desde as primeiras manifestações humanas, 
entre os seres vivos elementares, a evolução 
se beneficia das vantagens decorrentes das 
competições em busca de alimentos, parceiros 
sexuais, geografia local, busca por abrigo, etc., 
a responsabilidade pela viabilização dessas 
características diz respeito as possibilidades 
de se realizar projeções antecipadamente. 
Ao aprender o cérebro armazena e multiplica 
as possibilidades adaptativas daquele que o 
possui, motivo pelo qual existe entre os seres 
humanos a tendência a se agrupar e buscar 
alternativas para a melhor vida em conjunto. 

Para mim a atenção não é apenas um 
mecanismo imerso na percepção, como um 
chefe comandante que decidir onde e porque 
olhar; mas é um mecanismo de antecipação que 
prepara o agir, um mecanismo que configura o 
mundo para nossas ações e nossas intenções, 
no qual se encontram traços de todos os níveis 
do sistema nervoso, dos mais elementares aos 
mais complexos. Ela não concerne somente à 

percepção consciente de estímulos reais e às 
pequenas percepções; ela utiliza a imaginação 
(BERTHOZ, 2009, p. 57).

Esse emaranhado de ações e sensações 
tem sua explicação na neurociência, ela quem 
vem desvendar o desconhecido relacionado 
ao momento em que ocorre a aprendizagem. O 
órgão fantástico nesse processo do aprender é 
o cérebro. Os lobos, os sulcos, as reentrâncias 
carregam suas funções de importância e 
magnitude, atuando num trabalho conjunto, 
cada um interage com o outro por meio da 
necessidade de desenvolvimento -  assim 
como fazemos agora redigindo esse texto, com 
a finalidade de produzir uma resposta positiva 
com relação a interação professor e aluno, 
aluno e instituição, instituição e sociedade e por 
esse caminho segue (BERTHOZ, 2009).  Tanto 
a consolidação da capacidade memorativa, 
quanto dos campos responsáveis pelo 
comportamento emocional, são mecanismos 
que merecem extrema atenção, cada órgão 
que se conecta e se interliga atuando nesse 
trabalho onde a função é se desenvolver em 
cada estrutura em conjunto com os próprios 
neurônios que desempenham um papel 
fundamental nessa importantíssima seleção 
cognitiva, o aprender (BERTHOZ, 2009). 

As funções da memória que ocorrem dentro 
do cérebro dos estudantes são intrínsecas a 
capacidade de aprender. Entretanto, conhecer 
o funcionamento do cérebro não quer dizer 
exatamente conhecer a forma mais adequada 
com que as pessoas aprendem, nem a 
melhor maneira de condicionar o aprendizado. 
Educação e aprendizagem constituem um 
elo sólido e próximo ao desenvolvimento 
cognitivo, pois o cérebro está propenso aos 
estímulos que o meio fornece. As novas 
sinapses são formadas a partir dos estímulos 
do ambiente, desse modo podemos entender 
que a aprendizagem representa o processo de 
reação do cérebro aos estímulos advindos do 
meio ambiente:
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O desenvolvimento do indivíduo é um processo dinâmico 
e maleável que ocorre por fatores genéticos, condições do 
meio no qual está inserida e em função de seu próprio 
comportamento e ao modo como interage com aqueles 
fatores. Cada criança tem uma bagagem genética, uma 
espécie de “código” biológico, que não é determinante 
para a maioria das funções, mas que influencia os modos 
como ela irá responder às mudanças que acontecem 
no ambiente em que se encontra. No repertório das 
interações incluem-se aquelas que são desencadeadas 
por iniciativa da própria criança ao agir sobre as coisas 
(meio ambiente físico) e pessoas (meio ambiente social), 
assim como suas respostas às mesmas. A criança tem 
um papel ativo nesse processo, adquirindo gradualmente 
habilidades para se tornar independente e autônoma 
(COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 
2014. p. 6).

As novas sinapses são formadas de acordo 
com os estímulos do ambiente por meio dos 
neurônios. Desse modo a aprendizagem é o 
resultado de um processo onde os estímulos 
do meio agem de modo a fomentar as reações 
cerebrais tornando as sinapses cada vez mais 
frequentes e intensas. A resposta é a construção 
de circuitos de processamento de informações 
cada vez maiores, com capacidades de 
armazenamento agigantadas. Neurociência é 
a ciência que tem por finalidade investigar o 
modo como o cérebro aprende e lembrar do que 
aprendeu, partindo do nível molecular e celular 
até áreas dos córtices (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014). 

O ensino bem-sucedido que consegue 
provocar a alteração no percentual de conexão 
das sinapses, assim pode afetar a função 
cerebral. Positivamente, isto depende também 
do fator natureza do currículo, de como o 
professor desenvolve métodos de ensino, 
das vivências e estímulos da sala de aula, da 
sociedade, da família e comunidade. A somatória 
desses fatores compõem as características 
cerebrais dos indivíduos (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014). 

A neurociência utiliza vários métodos de 
investigação dentre os quais podemos destacar 
eletroencefalograma, tempo de reação, 
neuroimageamento – onde os cientistas 
puderam observar as diferenças volumosas na 
área central do cérebro –, lesões em estruturas 
neurais em animais de laboratório, a fim de 

estabelecer relações entre cérebro e cognição 
nas áreas de relevância para a educação. 
Esse método de abordagem há de permitir 
o diagnóstico precoce de alguns transtornos 
de aprendizagem. Isso exigirá dispositivos 
metodológicos de educação especial, 
concomitantemente a identificação de estilos 
individualizados de aprendizagem e a busca 
por uma forma mais dinâmica de descobrir a 
melhor maneira introdutória da nova informação 
no contexto educativo (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014). 

Como exemplos se incluem os 
empreendimentos em prol do desenvolvimento 
do currículo de maneira a atender os pontos 
fortes e fracos no processo de aprendizagem 
dos alunos que fazem uso preferencialmente – 
se pudessem ter uma preferência dessa natureza 
– de um dos hemisférios. Especulações desse 
tipo são frutos de informações infundadas a 
respeito das contribuições da neurociência e 
o quanto sua oferta pode somar positivamente 
à educação, trata-se das difusões do senso 
comum. Propostas que assevera a neurociência 
enquanto estudo que possivelmente não 
contribuirá para a construção de uma educação 
significativa em virtude da desarticulação dos 
conhecimentos, tratam da questão como se ela 
fosse se separando – neurociência e educação 
– tornando-se duas áreas, campos distantes 
antagonizados entre si (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014). 

A neurociência elimina fronteiras delimitadas, 
específicas. Desse modo, ela em conjunto 
com outras áreas do desenvolvimento cerebral 
em conjunto com a educação dá novas 
configurações quanto as possibilidades de 
integração, formando uma relação que pode 
ser de extrema importância as festas do 
conhecimento (COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO 
CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A neurociência demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacidade adaptação 
às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são criadas ou outros são 
enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão da modificação depende de tipo 
de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mudanças mais profundas. Ela também de-
pende de quando a aprendizagem acontece.

A comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apon-
tar novos caminhos para a pesquisa e melhorar as políticas e práticas educativas. Isso em con-
tato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas 
do conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional. Este 
trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral por meio da neurociên-
cia e como essa relação se dá com os estímulos artísticos, e portanto, submete temas cruciais 
à atenção da comunidade educativa e neurocientífica. Ele não propõe soluções simplistas, nem 
afirma que a neurociência tem a resposta para tudo. Por outro lado, constitui um inventário obje-
tivo do conhecimento atual na encruzilhada da neurociência cognitiva e aprendizagem; também 
indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino.

Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e 
frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós tratamos 
ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós 
mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram 
veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram 
suas abordagens a diferem, artistas e os cientistas, se esforçando para um objetivo comum em 
busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.

Portanto acreditamos ao associarmos neurociência à arte encontramos os elementos que 
além de sustentar nossas aspirações, contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciên-
cia que cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir 
pois o conhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade, 
temos a crença de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da 
questão alimentar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resul-
tados obtidos.
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RESUMO: O presente trabalho discute, o brincar e a importância da ludicidade na Educação 
Infantil contemporânea. Contudo, um dos momentos mais ricos da infância é o brincar. Para 
tanto, a ludicidade do brincar possui um papel fundamental no desenvolvimento cultural da 
criança na primeira infância. Sendo assim as brincadeiras proposta para as crianças, levam ao 
desenvolvimento cognitivo, desde que planejado, pensado e mediado com critérios. Possi-
bilitando criar espaços próprios para fomentar experimentos coletivos, oferecendo uma for-
mação com valores humanistas, não se pode deixar de salientar que um dos referenciais mais 
importantes na Educação Infantil é o lúdico, pois é através da ludicidade que poderemos 
avaliar o desenvolvimento das crianças pequenas observando e mediando o brincar na edu-
cação infantil, sendo possível compreender seu processo de socialização. Acreditamos que a 
formação Ludopedagógica, na formação contínua do professor, poderá fazer toda diferença.

Palavras-chaves: Brincar; Educação Infantil; Lúdico.

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE DO 
BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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INTRODUÇÃO

Discorrer sobre a Educação Infantil na contemporaneidade parece ser gratifi-
cante, pois estamos em um momento de grande ênfase para pequena infân-
cia, em que podemos comemorar os avanços conquistados por essa área.

Intrinsecamente atrelada à Educação Infantil está o brincar e o lúdico. O brincar sur-
ge como desafio ao trabalho solidário, em equipe, com uma postura mais cooperati-
va, como caminho do conhecimento e descoberta de potenciais ocultos, como cami-
nho para autonomia, a livre escolha a transformação, ou seja, a criança pequena como 
autores dos seus processos de construção de conhecimentos, culturas e subjetividade.

De acordo com Vygotsky (1988), um dos principais representantes dessa visão, o brin-
car é uma atividade humana e criadora, na qual a imaginação, fantasia e realidade inte-
ragem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pe-
las crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos.

Contudo nossa interação, com este trabalho de conclusão de curso é de revisi-
tar e ressignificar o olhar investigativo de todos educadores da comunidade esco-
lar, com relação à importância que o brincar representa nessa fase. Sendo que, a 
Educação Infantil contemporânea representa a primeira etapa da Educação Básica.

Destacando que a finalidade da Educação Infantil é propiciar o pleno desenvolvimento da 
criança advinda de diferentes infâncias. E especialmente a ideia de que o direito à educação in-
fantil não se limita à sua matrícula na escola, mas sim a frequência a instituição que compreenda 
as especificidades e singularidades da criança na atualidade retomando a relação entre a infân-
cia e a cultura. E assim fomentar e observar, trabalhar e estimular crianças a aprender através 
do brincar, sem reduzir a Educação Infantil a processos de preparação para etapas posteriores. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI, 1998):
Por que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e di-

versidade nas experiências que lhe são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas às brin-
cadeiras ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta (RCNEI, p.27, 1998).

Enfatizamos que é preciso estar atentos ao brincar da criança e seus interesses demonstrados 
no faz de conta que podem nos dar novas pistas de reorganização dos espaços lúdicos privi-
legiados e de interferência neste universo fundamental para o desenvolvimento das infâncias.

Friedman (2006) destaca que, por meio da observação do brincar no contexto esco-
lar, o professor pode obter um diagnóstico do comportamento geral do grupo de crian-
ças, assim como do comportamento de cada uma. Assim, isso pode ajudá-lo a desco-
brir em qual estágio de desenvolvimento cada criança se encontra e a conhecer seus 
valores, ideias, interesses, desejos, necessidades, conflitos, dificuldades e potenciais com isso: 

O brincar é um meio para estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, moral, linguísti-
co e físico motor da criança, proporcionando aprendizagem específicas (FRIEDMAN, p.38, 2006).

Portanto partimos do princípio que o brincar favorece o protagonismo infantil e através de situações 
lúdicas aprendem modos próprios de compreender e interagir com o mundo. Barbosa (2010) enfatiza:

As criações das crianças são permeadas por um modo imaginário de agir no mundo, as crianças 
transitam individualmente e em grupos entre a fantasia e a realidade, pois possuem uma modalidade 
lúdica, vinculada ao jogo, a brincadeira, a curiosidade, a alegria, a fantasia (BARBOSA, p.63, 2010).    
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BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO DO 
LÚDICO

Estudos feitos na Antropologia, Sociologia, 
Psicologia, Ludopedagogia, Linguística e outras 
áreas do conhecimento muito têm apontado 
que brincar é o principal modo de expressão 
da infância, a ferramenta por excelência para 
a criança aprender viver, revolucionar seu 
desenvolvimento e criar cultura. A criança 
teria na brincadeira lúdica que faz com a outra 
criança, ou sozinha, oportunidade para usar seus 
recursos para explorar o mundo, ampliar sua 
percepção sobre ele e sobre si mesma organizar 
seu pensamento e trabalhar seus afetos, sua 
capacidade de ter iniciativa e ser sensível a 
cada situação. De acordo com o RCNEI (1998):

A brincadeira favorece autoestima das crianças, 
auxiliando-as a superar progressivamente suas 
aquisições de forma criativa brincar contribui, assim para 
a interiorização de determinados modelos de adultos, no 
âmbito de grupos sociais diversos. Essas significações 
atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço 

singular de Constituição Infantil (RCNEI, p. 17, 1998). 
Em especial o brincar lúdico de faz de conta 

é apontado por diferentes pesquisadores 
como ligado a promoção da capacidade 
de imaginar e criar a criança. Tais estudos 
têm revelado que o brincar ao lado de uma 
ampliação fantástica de brinquedos fabricados 
e tornados objetos de desejo de consumo 
das crianças desde a primeira infância, 
influenciadas por um crescente individualismo 
que se reflete sobre elas e seu brincar.

Nesse contexto preocupante, a ser 
considerado com atenção pelos educadores 
da Educação Infantil quando da elaboração 
de seu projeto político pedagógico da 
Educação Infantil é mister e muito pode fazer 
de ressignificar e revisitar o brincar da criança.

Brincar é uma atividade aprendida na cultura 
e possibilita que as crianças se constituam 
como sujeito em um ambiente em contínua 
mudança, onde ocorre constante recriação 
de significados, condição para construção 
por elas de uma cultura de pares, conjuntos 
relativamente estável de rotinas, artefatos, 
valores e interesses que as crianças produzem 
e partilham na interação com seus pares. Ao 

brincar com eles, as crianças produzem ações 
em contextos sócios históricos concretos 
que assegurem a seus integrantes, não só 
um conhecimento comum, mas a segurança 
de pertencer a um grupo e partilhar da 
identidade que ele confere a seus membros.

Garantir um espaço de brincar na educação 
Infantil deve assegurar a educação numa 
perspectiva criadora, em que a brincadeira 
possibilita o estabelecimento de formas de 
relação com outro, de apropriação e produção 
de cultura, do exercício da decisão e da criação.

Jogos partilhados podem ser observados 
em crianças bem pequenas quando 
observam e imitam os movimentos do 
parceiro mais experiente através de gestos 
corporais e vocais, e também quando 
interagem com parceiros da mesma idade. 

Desde cedo as crianças pequenas apreciam 
brincar de esconde-esconde com suas mães, 
ou pessoas que lhes cuidam e com quem 
estabelecem um vínculo afetivo. Essa atitude 
interativa lhes possibilita assumir diferentes 
posições nos jogos em que participam (como 
a de quem procura alguém e a de quem é 
procurado) em uma atividade voltada a garantir 
o prazer do brincar para a criança pequena e 
seu parceiro. De acordo com Lima (2009):

Do ponto de vista do desenvolvimento humano, brincar 
faz parte das práticas culturais básicas da infância que 
levam a criança a se tornar um ser de cultura. Faz parte, 
também, das atividades necessárias, principalmente 
nos primeiros anos de vida, para que a criança tenha 
desenvolvimento adequado. Brincar possibilita a 
formação de estruturas internas que estão relacionadas 
a vários aspectos do desenvolvimento (LIMA, p.3, 2009).

Os modos de brincar com o outro se 
transforma conforme o parceiro da situação, 
modificando-se com a idade e a experiência 
da vida. O controle do próprio corpo e de seus 
movimentos e expressões no manuseio de 
objetos, na exploração das salas, na tomada 
de um objeto ou sua entrega para um parceiro, 
parece mostrar as crianças pequenas em suas 
brincadeiras iniciais. Logo o brincar das crianças 
pequenas orienta-se para imitar os colegas, 
repetir seus gestos e valorizações, o que lhe 
exige observação atenta e ajuste corporal 
e vocal. Essas atividades se ampliam e as 
crianças voltam para outras formas de brincar.
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O brincar tradicionalmente transmitidos de 
geração em geração são muito apreciados 
pelas crianças e constituem importante herança 
cultural. Algumas brincadeiras das quais as 
crianças gostam de participar antigamente 
continuam presentes ainda hoje: esconde-
esconde, cabra cega, jogos com pião, fantoche, 
balanço, boneca, pula-cela, amarelinha, jogos 
com bola, gincana, jogos de pontaria ou 
precisão, jogos de adivinhação, brincadeiras 
de outras tradições culturais etc. Contudo, seu 
caráter previsível possibilita que seus enredos 
sejam desempenhados com razoável precisão 
por pessoas de diferentes idades. Assim de 
acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil (RCNEI, 1998):

O brincar apresenta-se por meio de várias categorias 
de experiência que são diferenciados pelo uso do 
material ou dos recursos predominantes implicados. 
Essas categorias incluem: o movimento e as mudanças 
de percepção resultantes essencialmente da modalidade 
física das crianças; a relação com os objetos e suas 
propriedades físicas assim como a combinação e 
associação entre eles; a linguagem oral e gestual 
que oferecem vários níveis de organização a serem 
utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como 
papéis, situações, valores e atitudes que se referem à 
forma como universo social se constrói; e finalmente 
os limites definidos pelas regras, constituindo-se em 

recurso fundamental para brincar (RCNEI, p.28, 1998).

Sendo assim, brincar de faz de conta, 
muitas vezes chamado de jogos dramáticos, 
as crianças aprendem a reproduzir com mais 
detalhes, gestos e falas de pessoas em certos 
papéis sociais ou de personagens de filmes 
ou de histórias lidas ou inventam roteiros 
alimentados por sua fantasia, utilizando-se de 
diferentes imagens: corporal, musical e verbal.

O faz de conta é marcado por um diálogo 
que a criança estabelece com seus parceiros 
mesmo com bonecos. Ele requer constante 
negociação de significados e de regras que 
regem uma situação conforme as crianças 
assumem papéis, o que faz com que o 
desenrolar do enredo construído pelas intenções 
das crianças sejam sempre imprevisíveis. 
Com essa brincadeira criam-se novidades.

Assim, por meio do brincar de faz de conta, 
as crianças buscam superar contradições, 
motivadas pela possibilidade de lidar com 

o acaso, com a regra e a ficção, e pelo 
desejo de expressar uma visão própria 
do real, embora por ela marcada. Na 
linguagem criada no jogo simbólico, dentro 
ou uma atmosfera “como se fosse assim 
ou assado” a criança recombina elementos 
perceptuais, criando espaço para fantasia.

Contudo, ao brincar de faz de conta, as 
crianças ao mesmo tempo desenvolvem 
importantes habilidades, elas trabalham 
alguns valores de sua comunidade, examinar 
aspectos da vida cotidiana, apreendem os 
matizes emocionais de diferentes personagens, 
são capturadas por representações sociais 
sobre determinados eventos. No brincar, o 
jogo de faz de conta desenvolve-se a partir 
das atitudes e desejos dos jogadores que 
usam certos objetos na definição de uma 
situação onde há determinadas regras.

Conforme tem maior experiência de criação 
de situações imaginadas, as crianças passam a 
ter maior controle sobre a história que vai sendo 
criada, podendo planejá-la e distribuir com 
facilidade os papéis que a compõe, construir 
cenários para neles brincar. Tais aquisições 
tornaram a brincadeira não só mais complexa, 
mas muito prazerosa, pois ampliam o controle 
da criança sobre a produção do enredo e 
consolidam a dimensão da fantasia que ela está 
desenvolvendo. Segundo Mastroianni (2004):

As atividades lúdicas ou capacidades de brincar 
têm um papel fundamental no desenvolvimento 
da psicomotricidade da criança. É no brincar que 
a criança cria elementos de fantasia e realidade e 
começa distinguir o real do imaginário. Brincando 
a criança não só desenvolve a imaginação, mas 
também fundamentos, afetos, elabora conflitos e 
ansiedades, explora habilidades e, à medida que 
assume múltiplos papéis, fecunda competência 
cognitiva e interativa (MASTROIANNI, p. 50, 2004).

Com o seu desenvolvimento, a criança pas-
sa a apreciar jogos de regras, nas quais criam 
formas de alcançar um determinado objetivo 
obedecendo a limitações colocadas pelas 
normas acordadas pelos jovens jogadores. 
Aprender a explorar as regras de uma brinca-
deira para outra a criança que pode ampliar 
a compreensão que a própria criança explica 
o seu comportamento na atividade, conforme 
ampliam seu domínio em relação à estrutura 
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básica de um jogo de faz de conta, ou de uma 
brincadeira tradicional ou de um jogo de re-
gras simples, as crianças podem sugerir mo-
dificações nos personagens, enredo ou regras 
de uma brincadeira. Enfatiza Kishimoto (2012):

...No faz de conta, há forte presença da situação 
imaginária; no jogo de xadrez as regras padronizadas 
permitem a movimentação das peças. Brincar na areia, 
sentir o prazer de fazê-la escorrer pelas mãos, bem=Cher 
e esvaziar copinhos com areia requer satisfação da 

manipulação dos objetos (KISHIMOTO, p.13, 2012).

As crianças podem construir brinquedos 
cenários para suas brincadeiras, ajudadas 
pelos recursos que lhes proporciona: 
materiais, sugestões, realização das 
ações mais difíceis, dentre outras.

Desafiadas pelas situações novas ou 
incongruentes construídas nas diferentes 
brincadeiras, as crianças exploram 
encaminhamentos inovadoras que tem 
que ser disputados e negociados com 
diferentes parceiros, e passam a fazer 
parte da cultura daquele grupo infantil. 
Segundo afirma Kishimoto (2012):

O caráter não sério não implica que a brincadeira 
infantil deixe de ser sério. Quando a criança brinca, 
ela o faz de modo bastante compenetrado. A pouca 
seriedade a que faz referência está mais relacionada 
ao cômico, ao riso, que acompanha na maioria 
das vezes o ato lúdico e se contrapõe ao trabalho, 

considerado atividade séria (KISHIMOTO, p.21, 2012).

O BRINCAR DE ACORDO COM AS 
ORIENTAÇÕES CURRICULARES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL (2007):

BERÇÁRIO 1 – De 0 a 1 ano – Desde 
cedo as crianças podem aprender a brincar 
com as professoras de esconder e descobrir 
o rosto, a procurar e achar objetos que 
foram escondidos, a esconder-se em algum 
canto da sala e ser encontrado, a jogar 
bola. Podem aprender a encaixar peças de 
madeira ou empilhar cubos, a participar com 
os companheiros de brincadeiras de roda, 
cirandas, imitando gestos e vocalizações do 
professor e dos colegas. Na interação com os 
outros bebês, podem se envolver em turnos 
de troca de objeto, ritmar uma mesma ação. 
Por exemplo, bater com as mãos sobre uma 

superfície, entrar e sair de espaços pequenos.
De acordo com Zilma Ramos de Oliveira (2007):
Piaget delimita esse início desde o período sensório-

motor o que implica na existência do ato lúdico desde 
os primeiros meses de vida. Já Vygotsky delimita o seu 
surgimento entre dois e três anos com os “jogos de 
papéis” ou “brinquedos”, denominado comumente de 

“brincadeiras” de faz de conta (OLIVEIRA, p.39, 2007).

BERÇÁRIO 2 – De 1 ano e 1 mês a 2 anos 
– As formas de brincar já experimentadas 
podem prosseguir e novas aprendizagens 
podem ser estimuladas: brincar de roda 
ou de ciranda imitando gestos e cantos do 
professor e dos colegas, brincar de esconde-
esconde, de jogar bola, de correr, com a 
supervisão do professor, imitar gestos e 
vocalizações de adultos, crianças ou animais, 
usar alguns objetos de um modo inusitado e 
em substituição de outros (por exemplo, fazer 
gestos de passar um toquinho de madeira 
no corpo como se ele fosse um sabonete).

MINIGRUPO – De 2 anos e 1 mês a 3 anos 
– As crianças podem aprender a participar de 
cirandas e brincadeiras de roda, cantando e 
fazendo gestos esperados sem ter o professor 
como modelo, a brincar de esconde-esconde 
e pega-pega, a jogar bola com supervisão do 
professor. Elas podem ampliar a imitação de 
gestos, posturas e vocalizações de modelos 
(adulto, crianças, animais ou personagens de 
histórias) na ausência deles e a imitação de 
objetos (o som do relógio, o movimento de um 
carro). Podem ser apoiadas a assumir papéis 
ao reproduzirem situações cotidianas no faz de 
conta mediado por objetos e indumentárias, ou 
a imitar as ações de um personagem de uma 
história lida (imitar o lobo da história, caminhar 
como os sete anões cantando na floresta). 
Podem aprender a brincar com marionetes 
reproduzindo falas simples de personagens 
que memorizaram ou que inventam. Elas 
podem ainda aprender a construir, com o 
auxílio do professor, brinquedos com sucatas 
a partir de modelos, casas ou castelos com 
areia, troncos de madeira e outros materiais.

PRIMEIRO ESTÁGIO – A partir 3 anos e 
1 mês – Algumas aprendizagens que podem 
fazer parte da experiência das crianças são: 
comunicar-se com os companheiros utilizando 
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sons, musicais ou não, ou diferentes formas 
de gestos e expressões vocais e corporais, 
brincar com sonoridade das palavras, com 
variações de um gesto, ou de uma postura 
corporal. Elas podem aprender a cantar e fazer 
os gestos esperados ao participar de cirandas 
e brincadeiras de roda, a brincar de esconde-
esconde, jogar bola, brincar de pique, de 
seguir o mestre, de lenço atrás, de caça ao 
tesouro etc. Podem aprender a montar quebra-
cabeça com ajuda e a explicar a um ou mais 
colegas como se participa de um jogo de regra 
usando suas palavras e sua forma de entender 
o jogo e seu funcionamento. As crianças 
podem dramatizar um enredo usando bonecos 
como atores, dizer aos colegas ou ao professor 
quais devem ser os personagens, os objetos 
e adereços necessários ao faz de conta de 
um determinado tema, e recontar o enredo de 
um faz de conta que utilizou com os colegas. 
Podem ser estimuladas a brincar de cantar, 
de dançar, de desenhar, de escrever, de jogar 
futebol etc. e brincar com marionetes, com 
mais destreza na execução e mais prazer em 
sua realização. Outra aprendizagem que deve 
continuar a ser estimulada é a construção de 
brinquedos com sucata sem necessariamente 
usar algum modelo, ou considerando as 
possibilidades de empilhá-los, encaixá-
los, montá-los, movê-los, e a construção de 
casa e cidades com diferentes materiais.

Para Vygotsky (1989):
[...] a criança em idade pré-escolar envolve-

se em um mundo ilusório e imaginário onde os 
desejos não realizáveis podem ser realizáveis, 
podem ser realizados, e esse mundo é que 

chamamos de brinquedo (VYGOTSKY, p.108, 1989).

SEGUNDO ESTÁGIO – A partir 4 anos 
e 1 mês – As crianças podem aperfeiçoar 
suas maneiras de interagir com parceiros nas 
brincadeiras tradicionais, no jogo simbólico 
e nos jogos de regras. Elas podem criar 
com outras crianças novos jogos a partir de 
brincadeiras tradicionais: brincar de pula sela, 
amarelinha, corda, pega-pega, sem esquecer-
se das valiosas oportunidades de aprendizagem 
criadas pela participação em jogos de outras 
tradições culturais. Podem criar e dramatizar 
um enredo usando bonecos como atores, 

escolher indumentárias para compor um 
personagem para si ou para um colega. Podem 
aprender a maquiar-se ou a um colega para 
desempenhar certo papel, a criar a sonoplastia 
para uma encenação, a construir cenários 
para o faz de conta e a discutir as intenções 
dos personagens de um enredo encenado. 

Elas podem criar estratégias para participar 
de jogos de tabuleiro como: loto, damas, 
memória, dominó etc., explicar as regras de um 
jogo para outra criança, fazer brinquedos com 
sucata, preferencialmente sem seguir modelo, 
construir casa/castelos de cartas, de cartolina, 
de pano e outros materiais, fazer dobraduras 
simples, elaborar máscaras, fazer bonecas de 
pano ou de espiga de milho, construir pipas 
com a ajuda do professor, de um pai ou de outra 
pessoa da comunidade. Podem aprimorar-se na 
descrição de seus sentimentos na participação 
nas brincadeiras, e ser estimuladas a verbalizar 
como fizeram para construir determinados 
brinquedos e a nomeá-los, como forma 
de atribuir um sentimento pessoal a eles.

TERCEIRO ESTÁGIO – A partir de 5 anos 
e 1 mês – As crianças podem ser apoiadas 
a ampliar seus parceiros nas brincadeiras 
tradicionais, nos jogos de faz de conta e nos 
jogos de regras, a criar com outras crianças 
novos jogos a partir de brincadeiras tradicionais, 
a usar palavras, ideias e argumentos de modo 
não convencional na comunicação com os 
colegas ou o professor, a usar a mímica como 
forma de comunicar-se com os colegas. Elas 
podem sugerir modificações nos personagens, 
enredo ou regras de uma brincadeira, escolher 
a indumentária e a maquiagem para um 
personagem no faz de conta, assim como o 
cenário e a sonoplastia que deve ser posta em 
encenação. Podem criar com os companheiros 
novos enredos para o grupo representar, 
dramatizar enredos usando bonecos como 
atores, inserir informações já aprendidas 
na composição do enredo e/ou da fala dos 
personagens, descrever na roda de conversa 
o enredo de um faz de conta que assistiu e/ou 
participou, antecipar oralmente ações que devem 
ocorrer no jogo dramático e inferir as intenções 
dos personagens de um enredo encenado.
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 As crianças podem ainda criar novas 
estratégias para participar de jogos de tabuleiro, 
cooperar com um colega em um jogo, explicar 
as regras de uma brincadeira para outra 
criança, criar novas regras para as brincadeiras, 
planejar as tarefas para uma gincana e o modo 
de organizá-la, e apontar que alterações devem 
ser feitas em uma brincadeira para adaptá-la ao 
número de participantes, ao espaço e material 
disponíveis etc. Podem construir e consertar 
brinquedos (móbiles, carrinhos, castelos com 
diferentes materiais, pipas, máscaras, ursos 
e bonecas etc.), fazer dobraduras simples 
e participar de outras formas de brincar que 
podem ser observadas em nossa cultura.

Sendo assim todas as formas de brincar 
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 
história, 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.

O importante é o professor compor um 
conjunto de atividades lúdicas que promovam 
as culturas infantis e a construção pelas 
crianças de um olhar diferenciado para o 
mundo, de uma atitude solidária e ética 
na relação com companheiros e de um 
olhar confiante em suas possibilidades de 
continuar aprendendo e se desenvolvendo.

Vygotsky também defende o papel da 
brincadeira no desenvolvimento da criança. 
Para ele, brincar não se trata apenas de 
uma atividade frívola que se faz por prazer. 
Ao contrário, a brincadeira coloca desafios 
cognitivos dos mais importantes e pode ser 
entendida como espaços de construção da 
sua subjetividade e de conhecimento sobre 
o mundo. De acordo com Machado (1983):

Vygotsky, um dos representantes mais importantes da 
psicologia histórico-cultural, partiu do princípio de que o 
sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio 
de atividades caracteristicamente humanas, que são 
medidas por ferramentas técnicas e semióticas. Nesta 
perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição 
privilegiada para a análise do processo de constituição 
do sujeito; rompendo com a visão tradicional de que 
ela é atividade natural de satisfação de instintos infantis, 
o autor apresenta o brincar como uma atividade em 

que, tanto os significados social e historicamente 
produzidos são construídos, quanto novos podem 
ali emergir. A brincadeira e o jogo da faz de conta 
seriam considerados como espaços de construção 
de conhecimentos pelas crianças na medida em que 
os significados que ali transitam são apropriados por 
elas de forma específica (MACHADO, P.11, 1983).

No brincar as crianças podem desenvolver 
algumas capacidades importantes tais como 
a atenção, a memória e a imaginação. As 
crianças amadurecem também algumas 
capacidades de socialização, por meio da 
interação e da utilização de regras e papéis 
sociais. Segundo Machado (1983): “O brincar 
pode ser visto, portanto, como a base sobre 
a qual se desenvolvem o espírito construtivo, 
a imaginação, a faculdade de sistematizar e 
abstrair; a capacidade de interagir socialmente, 
abrindo caminho para o desenvolvimento 
do trabalho, da ciência e da arte”.

O brincar, além de contribuir para o 
desenvolvimento e a expressão corporal, 
representam antigos costumes, cultos e rituais, 
traços marcantes da antiguidade, que mostram 
um pouco daquilo que se foi. Você sabia, por 
exemplo, que grande parte das brincadeiras 
que hoje conhecemos, passaram de geração 
em geração, e possuem origens distintas pelo 
mundo afora, fazendo parte da cultura do 
nosso povo? Os índios que viviam no Brasil 
antes da chegada dos portugueses em 1500 
utilizavam uma trouxa de folhas com pedras 
que eram amarradas numa espiga de milho, 
eles gostavam de brincar de jogar essa trouxa 
de um lado para outro e chamavam de Petecas, 
que em tupi significa bater. A amarelinha 
que é de origem francesa chegou ao Brasil 
trazidas pelos portugueses e logo tornou-se 
popular. Ela tem diversos nomes pelo Brasil: 
na Bahia é chamada de macaco ou macaca 
(semelhante a Portugal), no Rio Grande 
do Sul é sapata, no Rio Grande do Norte é 
avião, em Minas Gerais chama-se maré e no 
Rio de Janeiro é conhecida como academia.

As crianças sempre são portadoras e 
transmissoras, pela tradição oral, desses jogos 
que persistem nas sociedades urbanas apesar 
da força da cultura de massa, pois são fontes 
de vivência e desenvolvimento expressivo. 
Tais os motivos pelos quais valorizamos 
tanto esses momentos na rotina das 
unidades educacionais da Educação Infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar é experiência e ação singular de acordo com as especificidades das diferentes infân-
cias. Compreender o brincar como um direito assegurado na infância, como forma de expressão 
e possibilidade de vivências culturais. Essa forma de se relacionar com a Educação dentro dos 
espaços escolares ganharam muita força nas últimas décadas, sendo o brincar meio das quais 
estabelece relações com o mundo, com seus pares e com os adultos, modo pelo qual constroem 
conhecimentos lúdicos de brincar como direito e necessidade intrínseca da natureza humana. 

 
De acordo com a autora Lima (2007):
Através da cultura, as brincadeiras de firma e permanecem na história. A cultura promove o 

refinamento de ações humanas significativas para o desenvolvimento, as quais, ao se tornarem 
“patrimônio” da espécie, garantam aos poucos aos novos membros a realização de atividades 
vitais para a sobrevivência. A brincadeira infantil é uma forma de perpetuar, para a espécie, as 
atividades necessárias ao desenvolvimento da infância (Lima. P.8, 2007).

 
Contudo, todos os discursos sobre a importância da Educação Infantil podem ser justificados, 

quando todos os educadores da pequena infância compreenderem o período etário que com-
preende esse segmento como um lugar sério, que deixou de ser um jardim de infância, mas sim, 
um espaço lúdico, onde tem método, tem didática, tem professores formados, tem projeto, tem 
atividade, tem rotina, planejamento e avaliação entre outros. Sendo assim, ensinamos e apren-
demos concomitantemente, é mister que se atribua a suma importância no poder dos processos 
lúdicos, sendo essencial a formação ludopedagógica dos professores, promovendo assim ferra-
mentas para plena aprendizagem para todos.
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RESUMO: O presente projeto tem como objetivos específicos identificar estudos a respei-
to da educação em direitos humanos na educação infantil e refletir sobre a contribuição 
dos direitos humanos para educação infantil. Esta pesquisa tem como aportes os traba-
lhos de Charlot (2013), Hannah (2013) e Pimenta (2013) que abordam, direta ou indireta-
mente, a temática sobre o assunto discutido neste artigo. Os principais procedimentos de 
análise e resultados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa exploratória. O nosso pro-
blema de pesquisa os valores e os comportamentos desenvolvidos na educação infantil 
influenciam na formação das crianças? foi contemplado de maneira objetiva no qual dei-
xa bem claro a importância e a responsabilidade da escola com a educação em direi-
tos humanos. Destaca-se que o trabalho é um pequeno recorte da amplitude do tema e 
da necessidade de aprofundar pesquisas sobre a educação infantil e os direitos humanos.

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Educação Infantil; Cidadania; Infância.

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O FUTURO, O 
PASSADO E O PRESENTE
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INTRODUÇÃO

O trabalho com os Direitos Humanos não faz parte da prática de muitas escolas, princi-
palmente na Educação Infantil. A Educação em Direitos Humanos é tema em inúmeros 
documentos e programas nacionais e internacionais com o intuito de incentivar a refle-

xão e a prática do tema na formação de novas gerações mais preocupadas com uma sociedade 
mais justa e humana em suas relações. Uma sociedade que mude os índices de violência atuais. 
Conforme o Atlas da Violência 2018(1), esses índices vêm aumentando nos últimos anos. Os 
mais afetados nesse aumento da violência são jovens, negros e mulheres. Quando essas carac-
terísticas se cruzam, a violência tende a aumentar ainda mais. No Atlas aponta que, no ano de 
2016, 33.590 jovens foram assassinados, sendo 94,6% do sexo masculino. Essa taxa aumentou 
7,4% se comparada ao ano anterior. Em uma matemática bem simples, é possível dizer que mais 
de 90 jovens foram assassinados por dia no Brasil em 2016. Outro grupo social que se destaca, 
infelizmente, nos índices é a mulher. O aumento do feminicídio é lamentável. Em 2016, 4.645 
mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 
100 mil brasileiras (Atlas da violência 2018). 

O nosso projeto tem como objetivo geral pesquisar sobre a educação em direitos humanos na 
educação infantil. A reflexão da educação em direitos humanos como uma necessidade para a 
vida humana em sociedade. Contribuindo na formação de valores, condutas, comportamentos 
humanos e solidários uns com os outros. Nossos objetivos específicos são identificar estudos 
a respeito da educação em direitos humanos na educação infantil e refletir sobre a contribuição 
dos direitos humanos para educação infantil. A criança necessita do cuidar e, sem menos impor-
tância, do educar. Em tempos difíceis, sempre foi necessário renovar as esperanças dos mais 
velhos através dos sonhos de mudança dos mais novos.

O presente trabalho iniciará com uma reflexão sobre a chegada da infância à escola e o 
compromisso que se tem pela formação das gerações futuras. Também abordará na sequência 
um resgate do passado e o compromisso que temos hoje na educação Infantil para um futuro 
promissor. Com esse artigo busca-se responder ao seguinte questionamento: os valores e com-
portamentos desenvolvidos na educação infantil influenciam na formação das crianças? Para 
responder temos três hipóteses: primeira, a escola não influencia e não tem essa obrigação. 
Segunda hipótese, a escola influencia e é parte importante na construção de valores e comporta-
mentos e, por fim, terceira, a escola Influencia, sim, mas não tem que se envolver nessa questão, 
sendo exclusivamente responsabilidade da família.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentos, portarias e outros trabalhos 
científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma 
maior compreensão da temática apresentada. Os principais procedimentos de análise e resulta-
dos foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa exploratória.
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A INFÂNCIA NA ESCOLA

A criança desde muito cedo é obrigada a 
deixar o ambiente de casa, até então seu espaço 
privado e íntimo, e passar a conviver com 
tantos desconhecidos. Tal transição é delicada 
e precisa ser realizada com atenção, levando 
em consideração que crianças de diversas 
origens, etnias, culturas, valores, costumes. 
De acordo com Arendt (2013, pg. 239):

Na medida em que a criança não tem familiaridade 
com o mundo, deve-se introduzi-la aos poucos a ele; 
na medida em que ela é nova, deve-se cuidar para que 
essa coisa nova chegue à fruição em relação ao mundo 
como ele é. Em todo caso, todavia, o educador está aqui 
em relação ao jovem como representante de um mundo 
pelo qual deve assumir a responsabilidade, embora 
não o tenha feito e ainda que secreta ou abertamente 
possa querer que ele fosse diferente do que é. Essa 
responsabilidade não é imposta arbitrariamente aos 
educadores; ela está implícita no fato de que os 
jovens são introduzidos por adultos em um mundo em 
contínua mudança. Qualquer pessoa que se recuse a 
assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não 
deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar 

parte em sua educação (ARENDT, 2013, PG. 239). 
A escola não é apenas um espaço que 

acolhe e protege crianças, mas que também 
busca educar para um novo mundo ou novo 
olhar sobre o mundo e as relações sociais. 
Através de normas e diretrizes, as ações no 
ambiente escolar são orientadas a trilhar um 
percurso na busca de um objetivo comum 
na formação de crianças e jovens. Isso se dá 
pelo fato de que a sociedade é resultado da 
construção entre homens e mulheres, e os 
novos assumiram essa responsabilidade futura. 

Entendendo o compromisso da escola, 
principalmente a educação infantil por se 
tratar da chegada da criança a um ambiente 
formal de formação, torna-se fundamental 
incentivar ambientes que visem a construção 
democrática da convivência, ressaltando as 
decisões coletivas e o respeito as diferenças. 
A educação em Direitos Humanos contribui 
para essa formação, visando uma sociedade 
humana e solidária. Para Pimenta (2013, pg.46): 

Uma dimensão importante no enfoque da educação em 
Direitos Humanos é a sua contribuição para a construção 
da democracia, especialmente nas sociedades 
atuais tão marcadas pela exclusão e pelas violações 

sistemáticas dos direitos fundamentais dos indivíduos 
e dos grupos, pela permanência das desigualdades, 
preconceitos e discriminações (PIMENTA, 2013, pg. 46). 

É preciso ter a clareza que a educação, bem 
como a escola, não é isenta em transmitir 
valores e modelos de comportamento. Logo, 
valores solidários necessitam, desde a infância, 
perpassa a rotina das crianças para a construção 
de um país mais humano e que respeite e 
valorize as diferenças. “A educação, conforme 
Charlot (2013, pg. 56), transmite à criança 
os modelos de comportamento vigentes na 
sociedade. Trata-se de modelos de trabalho, de 
vida, de troca, de relações afetivas, de relações 
de autoridade, de conduta religiosa etc.”. 

Para compreender que a escola transmite 
modelos, é preciso compreender que essa 
intencionalidade não é ingênua. Pelo fato da 
sociedade ser dividida em classes, a classe 
dominante perpetuar seus valores e modelos para 
as demais classes, sem levar em consideração 
as particularidades e necessidades reais 
do contexto. O conflito social dominante é 
a luta de classes, a qual, em última análise, 
opõe uma classe dominante e uma classe 
dominada, as classes intermediárias aliando-
se a uma ou a outra (CHARLOT, 2013, pg. 57).

Os valores vistos como verdadeiros são 
colocados em questionamento quando o 
ambiente proporciona uma reflexão democrática 
sobre os valores e os comportamentos. A 
educação em Direitos Humanos possibilita 
ampliar o olhar de crianças e profissionais da 
educação para a diversidade inata à cultura 
brasileira. Ainda que nossa diversidade seja tão 
evidente, é preciso discutir com a sociedade o 
porquê de manifestações e comportamentos 
preconceituosos em nosso dia a dia. 

A escola é um ambiente totalmente favorável 
para essa reflexão, colaborando com a 
formação de crianças, possibilitando a elas 
uma visão mais humana e solidária diante 
da diversidade tão viva e rica em nosso 
país. Já a criança, ela é ativa e protagonista, 
que aprende ao brincar e interagir com os 
seus pares, com os adultos e com a cultura 
(CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, pg. 140). 

Assim com a escola pode reproduzir de classe 
dominantes, ela também pode desconstruir 
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conceitos e formar cidadãos comprometidos 
com o bem estar da sociedade, pois 

Desse ponto de vista, bebês e crianças em 
atividade são o foco central do trabalho pedagógico, 
tendo a narrativa como fio articulador da vida 
em grupo. Para isso, a escuta, a observação, o 
compartilhamento e o registro de narrativas por parte 
da(o) professora(or) e das crianças são imprescindíveis 

(CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p.  140). 
Na sequência falaremos das hipóteses através 

dos capítulos “A escola e o compromisso 
com o futuro” no qual refletimos a respeito da 
responsabilidade da escola com a formação 
das futuras gerações. Na seção 4,  “O passado 
que não deve se repetir”, a reflexão está em 
torno do potencial do ato de educar que a 
escola possui para que violências contra a 
humanidade que ocorreram no passado não se 
repitam. Por fim, “A educação infantil e os direitos 
humanos: presente” reflete a necessidade 
atual do fortalecimento dessa parceria.

A ESCOLA E O COMPROMISSO COM O 
FUTURO

Podemos pensar que a escola não influencia 
na construção de valores e comportamentos e 
que ela não tem obrigação alguma com essa 
tarefa. No entanto, conforme os índices do mapa 
da violência na introdução do artigo, o aumento 
da violência ganha destaque e não deixa de nos 
preocupar sobre a tendência no aumento futuro.

Diante desse cenário, a educação tem, sim, 
como dever ético e humano pelas futuras 
gerações contribuir com a construção de 
valores humanos e solidários. Vivências e 
experiências para além do próprio mundo: 

Ao longo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
bebês e crianças precisam de tempo e vivências para 
ampliar suas formas de ver, conceber e expressar o 
mundo por meio das diferentes linguagens que integram 
arte e ciência no complexo processo de apropriação e 
construção de conhecimento que envolve curiosidade, 
observação, atenção, percepção, pensamento, 
investigação, interpretação, criação de hipóteses, 
imaginação e elaboração de teorias explicativas 
daquilo que vivem e observam. Tudo isso resulta em 
significativas aprendizagens que só acontecem pela 
atitude ativa da criança no meio social quando esta 
é tratada como sujeito capaz de realizar tudo isso 
(CURRÍCULO INTEGRADOR DA INF NCIA, 2015, p. 17). 

Como pode a escola abrir mão dessa tarefa e 
entregar crianças e jovens a um futuro incerto, 
esperando unicamente que a família realize essa 
formação? As crianças passam grande parte 
do dia dentro das escolas, logo, a educação 
tem um papel essencial nesse processo. Não 
é o único espaço com essa incumbência, 
no entanto, sem dúvida alguma, é o espaço 
mais importante, depois da família em alguns 
casos. Arendt apresenta a seguinte afirmação: 

A educação é o ponto em que decidimos se 
amamos o mundo o bastante para assumirmos a 
responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo 
da ruína que seria inevitável não fosse a renovação 
e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, 
também, onde decidimos se amamos nossas crianças 
o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e 
abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco 
arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 
alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-
as em vez disso com antecedência para a tarefa de 

renovar um mundo comum (ARENDT, 2013, pg. 247).

A educação deve assumir essa 
responsabilidade em respeito às crianças, aos 
novos que assumirão o futuro do mundo. “O 
papel desempenhado pela educação em todas 
as utopias”, afirma Arendt (2013, pg. 225), “a 
partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece 
natural iniciar um novo mundo com aqueles 
que são por nascimento e por natureza novos”.

Há necessidade de colocar em prática o 
aprendizado das pautas em direitos humanos 
desde os anos iniciais. Jogos, brincadeiras, 
comportamentos direcionados ao respeito 
mútuo, à empatia entre as crianças para 
fortalecer valores solidários e de sensibilização 
sobre a diferença do outro. Pode parecer 
óbvio tal explanação, no entanto, insistimos 
em anular a diversidade quando calamos o 
discurso do respeito entre os seres humanos. 
Quando colocamos essa incumbência 
apenas na responsabilidade da família. 

Cuidar e educar as futuras gerações é o ato 
mais nobre que podemos realizar em prol da 
humanidade. Cuidar para que o mundo externo 
não lhe caia sobre a cabeça sem o aprendizado 
do discernimento, da razão, da emoção 
comedida, da escuta e reflexão. Educar para que 
todo esse aprendizado seja realmente efetivado 
e possa surtir efeitos em sua vida como adulto. 
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A infância é a esperança de um futuro melhor. 
Tratar a infância como uma etapa igual as outras 
é barrar o desenvolvimento integral do ser: 

Cuidar e educar inicia-se na Educação Infantil, mas são 
ações destinadas a crianças a partir do nascimento que 
devem ser estendidas ao Ensino Fundamental e Médio. 
Considerando a integralidade do processo educativo, 
toda a ação de cuidado traduz em sua essência 
uma ação educativa. Educamos quando cuidamos 

(CURRÍCULO INTEGRADOR DA INF NCIA, 2015, p. 25).

A seguir,  “O passado que não deve se 
repetir”, a reflexão está em torno do potencial 
do ato de educar que a escola possui para 
que violências contra a humanidade que 
ocorreram no passado não se repitam.

 O PASSADO QUE NÃO DEVE SE 
REPETIR

A escola tem papel imprescindível na 
construção de valores humanos e solidários para 
futuras gerações. Sabendo que toda criança 
tem o dever de estar na escola, a escola deve 
se comprometer com o trabalho da educação 
em direitos humanos. O percurso histórico do 
mundo e do nosso país, deixa claro a importância 
de se repensar as relações humanas, pauta-
las no respeito ao outro, independentemente 
de sua raça, etnia, credo, nacionalidade, etc.

A educação em direitos humanos surge 
como um grande acordo mundial para o 
desenvolvimento saudável das próximas 
gerações, através de valores e comportamentos 
que busquem a comunicação não violenta, 
a valorização da diversidade, a mediação de 
conflito. Essa proposta é ousada e necessária, 
tendo em vista um século de guerras e desrespeito 
a toda forma de vida na terra. Desse modo, é 
preciso, conforme Boto (2005), que “a reflexão 
seja pautada pela diretriz de normas coletivas 
pensadas como universalmente válidas”.

O processo da humanidade exige da sociedade, 
principalmente da escola, o comprometimento 
com a formação pautada em valores 
democráticos e humanos. Boto (2005) diz:

A ideia de direitos humanos, derivada do 
conceito histórico de humanidade, contempla uma 
dimensão de totalidade histórica; sendo, portanto, 
mais valoroso, mais democrático, mais generoso, 
mais amplo e mais fraterno. Sem a significação de 
humanidade perder-se-iam referências imprescindíveis 

à própria defesa da condição humana (BOTO, 2005).

O ambiente escolar precisa contribuir 
com esse processo de repensar a vida em 
sociedade local e global. Devemos começar 
com a formação das crianças que ainda 
são inocentes e possuem maior capacidade 
para compreender o respeito, o amor, a 
tolerância, o afeto, a valorização, etc. Essa 
contribuição torna-se mais latente na escola 
pública quando a diversidade é mais nítida.

Essa construção dos direitos humanos 
na escola desequilibra todo um percurso 
da escola que serve de reprodução dos 
valores da classe predominante. Logo, cada 
criança assimila, antes de tudo, os modelos 
e os ideais da classe social à qual pertence 
e dos grupos sociais com os quais está em 
contato. Mas toda criança sofre igualmente 
a influência dos modelos socialmente 
dominantes (CHARLOT, 2013, pg. 58).

Ao contribuir com um ambiente rígido, 
indiferente à diversidade, sem permitir que as 
crianças reflitam sobre seus comportamentos e 
o quanto podemos nos ajudar uns aos outros, 
a escola pode tornar o espaço escolar, desde 
os anos iniciais, mais solidários e humanos, 
através de exemplos de empatia e democráticos.

A escola traz, em sua dinâmica interna, a alegria da 
descoberta de uma cultura outra, que não é mesmo, 
nem deveria ser, a cultura do dia-a-dia. O domínio 
desse repertório clássico supomos ser valoroso para 
que o estudante decifre melhor enigmas e obstáculos 
de seu cotidiano. A escola deve ser – ela mesma, 
por seus ritos, práticas e gestos – esclarecedora, 
dado que, mesmo que o deseje, não foge da eleição 
de valores e de postulados de vida. A escola que 
socializa ensina também. Ensinar o quê? A alegria da 
descoberta daquilo que, sendo valioso, nem por isso 
deixa de ser difícil, daquilo que, sendo difícil, convida-
nos à alegria cultural do encontro (BOTO, 2005).

Quando relembramos o passado recente 
da humanidade, podemos ver o quanto a 
falta de sensibilidade com o outro levou o ser 
humano ao conflito tenebroso que dizimou 
milhares de vidas, simplesmente pela diferença 
e pela ganância do domínio sobre o outro. 

A educação em direitos humanos contribui 
para que não percamos a indignação 
diante das mazelas sociais e das injustiças 
perpetradas sempre a uma maioria. A 
trajetória da humanidade necessita cada vez 
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mais que os temas que podem ser tratados 
na educação em direitos humanos estejam 
cada vez mais presentes na educação infantil.

Desconstruir verdades e padrões os quais 
através da educação a classe dominante 
consegue passar ideologicamente suas 
finalidades, seus interesses e sua concepção 
de sociedade como se fossem os da sociedade 
global (CHARLOT, 2013, pg. 61). A educação 
em direitos humanos permite ao ser humano 
não repetir seu passado e buscar sempre o 
crescimento e o avanço da sociedade global. 
Não esquecer o passado para não o repetir 
no futuro Conforme Pimenta (2013, pg. 47):

Os Direitos Humanos, do ponto de vista histórico, 
carregam e traduzem na realidade uma utopia. Nesse 
sentido, se convertem numa plataforma emancipatória 
em reação e em repúdio às formas de exclusão, 
desigualdade, pressão, subalternização e injustiça. A 
educação em Direitos Humanos combina sempre o 
exercício da capacidade de indignação como direito à 
esperança e admiração da/pela vida, a partir do exercício 
da equidade que nasce da articulação dos princípios 

de igualdade e diferença (PIMENTA, 2013, p. 47).
A próxima seção visa refletir a necessidade 

atual do fortalecimento da parceria da 
educação e os direitos humanos na 
consolidação de valores e comportamentos não 
violentos e solidários à fraternidade humana.

EDUCAÇÃO INFANTIL E DIREITOS 
HUMANOS: PRESENTE

Quando isentamos a escola do compromisso 
de contribuir com a formação humana e 
solidária de crianças e jovens dizendo “A 
escola não tem que se envolver nessa questão. 
É responsabilidade da família.”, excluímos a 
instituição social de maior relevância nesse 
papel que é a escola. A família é imprescindível, 
é claro, contudo, não favorece o contato com 
uma diversidade tão ampla quanto a escola.

Cada vez mais cedo crianças adentram o 
ambiente escolar. A Lei nº 12.796, de 4 de abril 
de 2013, que alterou a LDB nº 9.394/96, diz que 
as crianças com 4 anos devem ser matriculadas 
na pré-escola (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017).

Muito pequenos e de toda diversidade, a 
escola acolhe em seu espaço essa pluralidade 
e deve abordar questões que tratam das 
diferenças, fortalecendo laços de colaboração 
e afeto entre essas crianças oriundas 
das mais diversas famílias e realidades.

Desde a LDBEN (1996) até os dias atuais, há uma 
quantidade significativa de documentos publicados 
pelo MEC que tratam da Educação Infantil. Esses 
documentos também produzem o currículo, pois 
orientam as formas de organização física, estrutural, 
pedagógica ou profissional de toda Educação Infantil. 
Esse conjunto de dispositivos jurídicos e documentos 
educacionais procurou equacionar, situar e circunscrever 
as questões relativas às diferenças/diversidade. De 
um lado, ao fazê-lo, esses textos reconhecem que há 
uma desigualdade de tratamento entre as crianças, por 
exemplo: negras e brancas, pobres e ricas; e, por outro, 
ao reconhecer tais desigualdades e diferenças, procura 
assentá-las de maneira a apaziguar as diferenças para 
que não façam diferenças e não esgarçam o tecido 
social e educacional. O fato de o Estado brasileiro 
reconhecer e assinalar a existência da discriminação 
em suas diferentes legislações e publicações mostra 
uma mudança política no que tange aos direitos 
humanos, entre eles o direito das crianças. Entretanto, 
não avança no que diz respeito a uma compreensão 
positiva da diferença (ABRAMOWICZ; TEBET, 2017).

É provável que a escola, para muitos, seja 
o único espaço de diálogo sem julgamentos 
ou retaliações. Percebemos a importância do 
papel do profissional da educação nessa tarefa 
da escuta. As crianças vítimas, como afirma 
Filha (2005), na maioria das vezes não têm 
possibilidade nenhuma de liberdade, de fuga, 
não têm condições de serem ouvidas, e quando 
o são, muitas vezes, não se acredita nelas.

Através do olhar sobre os direitos humanos, 
somos sensibilizados às questões sociais, 
tornando-se impossível desassociar a escola do 
contexto local e global. Sensibilizados vemos 
nosso comportamento também enquanto 
educadores e formadores, entendendo que o 
conceito das relações de poder nesse contexto 
também é importante para pensar as situações 
de violência entre crianças e adultos, buscando 
entender as relações que se estabelecem 
nessas relações de violência (FILHA, 2005).

A escola, ainda mais a educação infantil, 
tem papel fundamental nesse processo 
de construção de valores que ressaltam a 
empatia, permite-nos ver o outro em sua 
totalidade, valorizando-o e respeitando em suas 
diferenças. Sendo essas diferenças não algo 
que nos distancie, mas pelo contrário, que nos 
aproxime. Uma escola que se conscientize que 
a violência é fruto da intolerância do ser humano 
diante do outro que lhe é diferente. Sem notar 
a beleza da diversidade, passamos a dar voz à 
violência e a violência é uma forma extremada 
de coisificação da pessoa-vítima (FILHA, 2005).

O espaço educativo dos anos iniciais precisa 
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destacar abrir espaço para o diálogo e refletir 
ludicamente comportamentos que acentuam 
as mais diversas violências. O educador 
em sua prática não deve se omitir. Segundo 
Filha (2005), todo ato ou omissão pode ser 
considerado como violência, e, portanto, chama 
a atenção da sociedade para compartilhar 
dos cuidados e proteger as crianças que 
estão com seus direitos transgredidos.

Logo, o currículo deve estar atento e a favor 
do acolhimento dessa diversidade, ressaltando 
a escuta e a garantia do respeito e valorização 
a toda e qualquer diversidade, garantindo os 
direitos humanos. No currículo integrador 
da infância paulistana é bem evidente:

a infância está presente na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental de forma viva, resistente, provocativa 
e precisa ser considerada em suas diversidades e 
potencialidades para a construção de um currículo que 
efetivamente se integre com a realidade desses atores 
sociais, respeite suas singularidades e formas 21 de ser e 
estar no mundo, e promova processos de aprendizagem 
e desenvolvimento pleno em bebês e crianças sem 
que estas vivam rupturas em seu cuidado e educação 

(CURRÍCULO INTEGRADOR DA INF NCIA, 2015, p. 19).
O cuidar e o educar estão ligados a consciência 

que a criança desde pequena deve ter sobre o 
seu estar e ser na vida em sociedade. Uma 
das formas da criança conseguir o intento da 
autoproteção e autocuidado é saber que ela 
própria é um sujeito de direitos (FILHA, 2005).

A educação em direitos humanos permite 
que a criança se veja sujeito de direitos e, 
logo, se posicione no mundo, apresentando 
suas críticas e seus medos. Na escola, ela 
encontra um lugar a mais para se colocar em 
conjunto com um coletivo diverso das mais 
diferentes famílias e origens. Faz-se necessário 
humanizar cada vez mais as relações humanas, 
partindo desde a infância para a adolescência 
e a fase adulta não se torne um momento 
da vida de intolerância e desrespeito com o 
diferente, com o outro, independentemente de 
sua etnia, raça, religião, tradições familiares.  

PROCEDIMENTOS

Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos 
de Charlot (2013), Hannah (2013) e Pimenta 
(2013) que abordam, direta ou indiretamente, a 
temática sobre o assunto discutido neste artigo. 
Os autores citados auxiliaram na compreensão do 
tema, possibilitando um olhar do mais amplo até a 
escolha do tema. Como afirma Gil (2002, pg.61), 

“A escolha do tema constitui importante passo 
na elaboração de uma pesquisa bibliográfica. 
Isso não significa, porém, que o pesquisador 
de posse de um tema já esteja em condições 
de formular seu problema de pesquisa”. 

Nesta pesquisa foram analisados alguns 
artigos, documentos, portarias e outros trabalhos 
científicos que discutem e apresentam reflexões, 
sugestões que podem contribuir para uma maior 
compreensão da temática apresentada. Os 
principais procedimentos de análise e resultados 
foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
exploratória. Na pesquisa bibliográfica a atividade 
básica é a investigação em material teórico, após o 
reconhecimento do problema levantado, delimitando 
o tema estudado. De acordo com Gil (2002, p. 44):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base 
em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos. Embora em quase todos 
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente 
a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos 
exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, 
bem como aquelas que se propõem à análise das 
diversas posições acerca de um problema, também 
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 

mediante fontes bibliográficas (GIL, 2002, p. 44). 
Foi realizada revisão bibliográfica e se 

chegou na escolha da pesquisa exploratória 
como mais apropriada, devido a existência 
de poucos dados disponíveis. A pesquisa 
exploratória permite o estudo do tema 
quando o problema proposto não apresenta 
condições de visualização dos procedimentos. 
Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 51-52):

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se 
encontra na fase preliminar, tem como finalidade 
proporcionar mais informações sobre o assunto 
que vamos investigar, possibilitando sua definição 
e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do 
tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos 
e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo 
tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, 
as formas de pesquisas bibliográficas e estudos 
de caso (PRODANOV E FREITAS, 2013, P. 51-52).

Sendo o ponto da pesquisa refletir sobre a 
Educação em Direitos Humanos na Educação 
Infantil, a pesquisa bibliográfica que pretende 
compreender, localizar, compilar as informações e 
ideias mais importantes de um texto e a pesquisa 
exploratória com vistas a aprimorar ideias, descobrir 
intuições e, adiante, desenvolver hipóteses 
(GIL, 2002, p.41), permitem um conhecimento 
mais completo e mais concreto da realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação em Direitos Humanos deve ser iniciada desde os anos iniciais do ensino funda-
mental, respeitando a idade e abordagem para cada nível. Tratar os temas de direitos humanos 
não como um apêndice do dia a dia como um “solucionador” de conflitos, mas como ação 
permanente imprescindível no projeto de escola e vivência diária entre crianças e adultos no 
ambiente escolar. 

É no currículo, é no dia a dia, é no projeto político pedagógico, é no planejamento que os di-
reitos humanos devem estar e, principalmente, “ao brincar explorando objetos, ao desenhar, ao 
realizar o jogo simbólico, os bebês e crianças estão continuamente narrando as suas preocupa-
ções, dúvidas e indagações” (Currículo da cidade, 2018, pg. 136).

O nosso problema de pesquisa os valores e comportamentos desenvolvidos na educação in-
fantil influenciam na formação das crianças? foi contemplado de maneira objetiva no qual deixa 
bem claro a importância e a responsabilidade da escola com a educação em direitos humanos. 
As hipóteses foram discutidas em cada um dos capítulos. 

Na primeira hipótese, se a escola não influencia e não tem essa obrigação temos uma reflexão 
sobre o compromisso da escola com as futuras gerações. Segunda hipótese a escola influen-
cia e é parte importante na construção de valores humanos e solidários, uma reflexão sobre a 
responsabilidade do ser humano não repetir atos cruéis do passado e a educação em direitos 
humanos é imprescindível. 

Por fim, a escola influencia, sim, mas tem que se envolver nessa questão, sendo exclusivamen-
te responsabilidade da família onde falamos sobre o presente e o fato de que a família não é a 
única responsável na formação de valores e comportamentos humanos e solidários.

Ainda que nossas hipóteses tenham sido contempladas, o trabalho é um pequeno recorte da 
amplitude do tema e da necessidade de aprofundar pesquisas sobre a educação infantil e os 
direitos humanos. 

O assunto é de extrema importância diante dos índices do Mapa da Violência. Não podemos 
aprisionar nossas crianças em um mundo de medo e violência. Por isso, finalizamos com a ci-
tação de Godard, cineasta franco suíço, onde dizia que as crianças eram prisioneiras políticas. 
Dizia Godard “As crianças são prisioneiras políticas, mas são prisioneiras de prisioneiros, porque 
os adultos, por maioria de razão, também são prisioneiros políticos.”
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RESUMO: O aprendizado da linguagem é uma das aquisições mais notáveis e importantes 
dos primeiros anos de uma criança. As novas técnicas do ensino e desenvolvimento da lin-
guagem abrem novas possibilidades para a compreensão social, aprendendo o mundo e co-
municando experiências, prazeres e necessidades. Na sequência, durante os primeiros três 
anos de escola, as crianças dão outro passo importante no desenvolvimento da linguagem 
aprendendo a ler. Esses dois domínios são distintos, mas vinculados entre si. De fato, foi 
estabelecida uma relação entre as habilidades da primeira língua e o domínio subsequen-
te da leitura. Da mesma forma, as atividades de pré-alfabetização e alfabetização podem 
melhorar as habilidades de linguagem das crianças durante os anos pré-escolares e depois 
através da escolaridade. A pesquisa também mostra que a maioria das crianças com bai-
xa capacidade de leitura no final do primeiro ano continuará tendo dificuldades de leitura. 
Aprender a ler é a conquista central da educação no início da escola primária. As crianças 
têm experiências, conhecimentos e habilidades que facilitam a aquisição de habilidades de 
leitura eficazes e precisas. A visão apresentada aqui é que as crianças passam as três pri-
meiras séries aprendendo a ler e depois usam a leitura para aprender (CHALL JS, 1983).

  Além disso, uma compreensão precisa dos textos escritos pressupõe que as crian-
ças possam ler palavras individuais sem esforço (Adams MJ, 1990). Os educadores da 
primeira infância vão querer entender as habilidades que as crianças precisam para ter 
sucesso no aprendizado do primeiro, segundo e terceiro anos. Este artigo examina as ha-
bilidades linguísticas precoces relacionadas à leitura eficaz de palavras e à compre-
ensão de textos, incluindo a conscientização das crianças sobre a linguagem falada e 
seu vocabulário. Além disso, o artigo apresenta alguns dados limitados demonstrando 
que o grau de sucesso das crianças na leitura está relacionado ao seu autoconceito.

Palavras-chaves: Experiências Educacionais; Motivação; Habilidades Linguísticas; Lingua-
gem/Leitura; Intervenção; Interação; Prevenção.

O PROCESSO DE LINGUAGEM E 
ALFABETIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
EDUCACIONAL
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INTRODUÇÃO

A participação plena e próspera nas sociedades do ocidente implica que os sujeitos 
saibam derivar significados dos textos escritos. Infelizmente, as estatísticas atualizadas 
demonstram que uma cifra significativa de pessoas possui poucas habilidades de al-

fabetização, o que pode comprometer sua integração no mercado de trabalho (JONES, 1994).

 Estudos longitudinais mostraram claramente que as diferenças no sucesso da leitura são es-
tabelecidas muito cedo e continuam relativamente firmes ao longo do tempo (Snow CE, 1998). 
A maior parte das crianças com escassas destrezas de leitura no fim do primeiro ano continuará 
tendo dificuldades de leitura mais tarde. Portanto, é importante interferir cedo na infância para 
evitar problemas de leitura e seus efeitos negativos. Pais, educadores e pesquisadores compar-
tilham a mesma preocupação: como garantir que todas as crianças possam entender os textos 
escritos de maneira eficaz e correta?

Os pesquisadores adotaram várias metodologias para entender melhor como as crianças ins-
truir-se a ler. Embora a opção de uma metodologia específica, suas suposições e os resultados 
obtidos possam provocar um animado debate, os pesquisadores devem ter a sabedoria de 
explorar as pesquisas disponíveis, a fim de encontrar provas convergentes e desenvolver uma 
prática sólida. Evidência convergente é obtida quando estudos experimentais e intervencionistas 
indicam a mesma conclusão.

Uma série de perguntas-chave com foco na transição da pré-escola para o início da escola 
continua a orientar a pesquisa de leitura. Algumas das perguntas mais importantes são: Que 
destrezas e conhecimentos as crianças têm que facilitam a obtenção da leitura? Que experiên-
cias requerem habilidades e conhecimentos iniciais de alfabetização, bem como a motivação 
para ler? Como podemos identificar crianças que correm risco de ter problemas de leitura? 
Como podemos intervir cedo na vida das crianças em risco para impedir dificuldades de leitu-
ra? Quais métodos de ensino são mais apropriados para maximizar o número de crianças que 
conseguirão aprender a ler?

Uma apresentação adequada das descobertas recentes sobre cada uma dessas questões 
está além do escopo deste capítulo por ser um assunto extremamente vasto. O ponto de vista 
apresentado aqui é que as habilidades linguísticas iniciais desempenham uma função impor-
tante no alcance da leitura, e que linguagem e leitura são domínios relacionados, mas distintos. 
Resultados de pesquisas recentes sobre duas habilidades de linguagem, consciência fonológica 
e vocabulário, são discutidos a seguir. Além desses tópicos, também discutimos algumas das 
conclusões sobre o função da leitura no incremento do autoconceito das crianças.

No que se refere a consciência fonológica, nas últimas duas décadas, os pesquisadores tive-
ram um progresso notável na compreensão do papel da conscientização das crianças sobre a 
linguagem falada. O termo consciência fonológica refere-se à competência de identificar, checar 
e manejar as menores frações de palavras faladas – fonemas (Ehri LC, 2001). A pluralidade das 
expressões faladas contém mais de um fonema; por exemplo, a palavra gato tem dois fonemas 
e a palavra cai tem três. Alguns dados indicam que as crianças começam a ter consciência de 
unidades maiores da linguagem falada, como palavras nas frases e sílabas nas palavras; no 
entanto, a consciência fonológica é o melhor pré-editor de leitura.
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 A consciência fonológica medida no jardim de infância é um dos mais excelentes preditores 
de leitura no final do primeiro ano. Pensa-se que a consciência fonológica ajude as crianças a 
aprenderem a ler porque elas permitem que as letras correspondam aos sons da linguagem 
falada. Os estudos de intervenção mostram claramente que o ensino da consciência fonológica 
para crianças pequenas beneficia a leitura de vocábulos e a apreensão de leitura. Eles também 
revelam que as atividades de consciência fonológica usando as letras do alfabeto oferecem os 
melhores resultados (EHRI LC, 2001). 

Quanto ao vocabulário, o objetivo final das instruções de leitura é abonar que as crianças en-
tendam os escritos que leem. A apreensão de textos escritos é um método complexo que abarca 
o domínio do reconhecimento de palavras, a ativação de palavras e conhecimento do mundo, a 
capacidade de deduzir e integrar partes em um todo coerente. Dada essa visão da compreensão 
da leitura, o léxico das crianças é um artefato da linguagem oral necessária para entender a lei-
tura (STORCH, 2002). O vocabulário infantil, avaliado no jardim de infância, é um dos melhores 
preditores de compreensão de leitura da terceira e quarta série (SENECHAL, 2006). Estudos 
de intervir despontam que ensinar as palavras exibidas em um texto enriquece a compreensão 
do texto pelas crianças. Resta ver que a melhoria das habilidades de vocabulário das crianças 
pequenas terá consequências a longo prazo para a compreensão da leitura (BIEMILLER,  1999).

Já o autoconceito, os dados longitudinais sobre como as habilidades de leitura podem influen-
ciar a maneira como as crianças se percebem são limitados. A pesquisa é de natureza corre-
lacional, mas é consistente com a visão de que os estudantes com déficit de leitura tendem a 
se entender menos capazes e menos determinados para ler. Efeitos longitudinais recomendam 
que as destrezas de leitura precoce antecipam o desenvolvimento de autopercepções e não o 
contrário (TUNMER WE, 2002). Ou seja, todos parecem ter uma percepção positiva de si mes-
mos quando começam a ler, mas essa percepção tende a mudar com o tempo. Alguns dados 
também indicam que as crianças que se consideram menos habilitados tendem a evitar o ato da 
leitura ou a praticam com menos frequência (MORGAN PL, 2007). Tendo lido com menos frequ-
ência dificulta o desenvolvimento de habilidades que promovam o reconhecimento de palavras 
e compreensão de leitura (WIGFIELD A, 2004). Embora sejam necessários dados convergentes, 
esses achados são consistentes com a conceito de que é crucial que as crianças desenvolvam 
fortes habilidades de leitura rapidamente.
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DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM: 
SEQUÊNCIAS PREVISÍVEIS NO 
PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO

Embora a natureza da atividade intelectual 
em que se baseia a aprendizagem de línguas 
sempre dê origem a muitos debates, a influ-
ência de determinantes na trajetória do desen-
volvimento da linguagem é amplamente aceita. 
Esses fatores pertencem a pelo menos cinco 
domínios: o domínio social, o domínio per-
ceptivo, o domínio cognitivo e conceitual e o 
domínio linguístico. Afora disso, embora haja 
altercações singulares entre as crianças, o in-
cremento da linguagem ocorre em sequências 
previsíveis. A maior parte das crianças começa 
o processo de falar no ano secundário e, aos 
21 meses, é provável que tenha pelo menos 
cem palavras e as combinam para formar fra-
ses curtas. Entre 4 e 6 anos, a maior parte das 
crianças forma frases inteligíveis, completas e 
gramaticalmente corretas. Os nomes das pri-
meiras frases, mas geralmente sem palavras 
com um emprego gramatical (exemplo: artigos 
e preposições) ou terminações (por exemplo, 
marcas no plural ou tempo verbal). Mesmo que 
o desenvolvimento da linguagem acompanhe 
um encadeamento previsível.

A qualidade e o tipo de estímulo ao idio-
ma doméstico, bem como o estresse familiar, 
como abuso infantil, têm um impacto no de-
senvolvimento do idioma infantil. A proprieda-
de da interação entre quem cuida e a criança 
cuidada- por exemplo, brincando com palavras 
ou lendo livros - também desempenha um pa-
pel importante na alfabetização. As aptidões 
das crianças prosperam mais rápida e facil-
mente nas interações educacionais caracteri-
zadas por contribuições sensíveis, receptivas 
e descontroladas do adulto. Outros feitios do 
desempenho dos pais, como participar fre-
quentemente e regularmente de atividades de 
aprendizagem e fornecer à criança materiais 
de aprendizagem diversos e adequados à ida-
de, promover a produção e compreensão da 
linguagem. Além disso, os pais que têm mais 
recursos (por exemplo, escolaridade ou renda) 

estão mais aptos a fornecer experiências posi-
tivas para seus filhos pequenos. 

Parece, no entanto, que as qualidades da 
criança (por exemplo, o nascimento) ainda 
cumprem um papel importante na qualidade 
de suas experiências de aprendizado. Assim, 
o mais velho da família tem, em média, um vo-
cabulário mais rico do que seus irmãos. Crian-
ças com vocabulário limitado (menos de 40 a 
50 palavras) e que não fazem combinações 
de palavras aos 24 meses de idade são con-
sideradas como tendo um atraso expressivo 
no idioma. Essas crianças estão expostas ao 
risco maior de ter distúrbios de linguagem que 
persistem até o final da pré-escola e mesmo 
durante a escola primária. 

Além disso, as crianças que estão atrasadas 
na aquisição da linguagem também são mais 
propensas do que outras a ter dificuldades aca-
dêmicas ou sociais posteriores e problemas de 
aprendizado, ansiedade ou comportamento. O 
T.D.A.H é o déficit comportamental mais co-
mum; estudos também mostraram taxas mais 
altas de dificuldades de internalização, como 
acanhamento e inquietação.

A consciência fonológica da criança refere-se 
à competência de adaptar-se, checar e manu-
sear as menores uniões de palavras faladas - 
fonemas. No primeiro ano de vida, as crianças 
se concentram nos fonemas da língua materna 
e são menos sensíveis a diferenças acústicas 
que não são suas. Com cerca de sete meses 
e meio de idade, o aumento da atividade ce-
rebral ouvindo contrastes na língua materna 
pode prever as habilidades linguísticas futuras 
das crianças. 

A consciência fonológica da criança e o vo-
cabulário são, respectivamente, os melhores 
preditores de leitura e compreensão de leitura. 
As habilidades de escuta e fala de algumas 
crianças são suficientes, mas seu desempe-
nho no processamento fonológico é fraco. Na 
entrada da escola, essas crianças podem ser 
consideradas em risco de dificuldades de lei-
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tura. As crianças pobres pertencentes a mino-
rias étnicas ou raciais estão significativamente 
super-representadas entre as crianças que têm 
dificuldades no ato da leitura. Finalmente, o 
progresso da linguagem nas crianças bilíngues 
e a idade em que começam a combinar pala-
vras são comparáveis às de um indivíduo que 
fala apenas uma língua.

IMPORTANTES INTERVENÇÕES NA 
PREVENÇÃO DAS DIFICULDADES DE 
LEITURA

O impacto das intervenções precoces da lin-
guagem na primeira infância ou na pré-escola 
pode ser importante para as crianças. Existem 
pelo menos quatro contextos gerais para for-
necer intervenções de linguagem: treinamento 
individual, em pequenos grupos, sala de aula e 
partes interessadas. Foi comprovado que qua-
tro estratégias de ensino de idiomas melhoram 
as habilidades linguísticas das crianças.

 Estas são as seguintes estratégias: ensino 
pré-linguístico, para ajudar as crianças a pas-
sar da comunicação previamente intencional 
para uma comunicação intencionalmente ela-
borada; ensino no campo com base em téc-
nicas específicas, com base nas atividades e 
interações contínuas da criança; a interação re-
ceptiva , que envolve o treinamento dos falan-
tes para serem altamente receptivos às tentati-
vas de comunicação da criança e à instrução 
direta , caracterizada por solicitações, reforço 
e feedback imediato sobre o uso da gramática 
ou vocabulário durante sessões altamente es-
truturadas. É importante, em todos os casos, 
preparar o terreno para o aprendizado de idio-
mas, criando oportunidades de comunicação, 
seguindo a direção da criança e construindo e 
estabelecendo rotinas sociais.

Nas intervenções lideradas pelos pais, os 
pais são treinados pelos patologistas da fala 
para se tornarem os principais agentes da in-
tervenção, aprendendo a promover o desen-
volvimento da linguagem em seus filhos nos 
contextos cotidianos e nas condições naturais. 

(Isso não é o mesmo que envolvimento dos 
pais, onde a criança recebe a intervenção dire-
ta do fonoaudiólogo, enquanto os pais desem-
penham um papel secundário, mas de apoio). 

 
As intervenções fornecidas pelos pais re-

sultaram em progresso no desenvolvimento a 
curto prazo nas habilidades de comunicação e 
linguagem de uma grande variedade de crian-
ças em idade pré-escolar, com um atraso no 
desenvolvimento ou comprometimento da lin-
guagem. No entanto, pouco se sabe sobre os 
efeitos a longo prazo desse modelo de inter-
venção econômico.

O treinamento intensivo é uma estratégia de 
intervenção que visa aumentar a atenção de 
crianças diagnosticadas com um distúrbio es-
pecífico de linguagem. Como o transtorno do 
déficit de atenção está associado ao compro-
metimento da linguagem em crianças peque-
nas, especialmente meninos, o treinamento 
intensivo, envolvendo pais e filhos, deve ser 
preferido. De fato, estudos recentes mostraram 
que essa forma de intervenção contribui para 
melhorar a proficiência na linguagem e aumen-
tar a atenção em crianças.

As iniciativas de política social devem se 
concentrar na detecção precoce por um fono-
audiólogo, em avaliações abrangentes e no 
fornecimento oportuno de ambientes altamen-
te responsivos. O treinamento pré-serviço e a 
educação continuada também devem ser for-
necidos a todos aqueles que trabalham com 
crianças e suas famílias, como fonoaudiólogos, 
especialistas em intervenção precoce, educa-
dores da infância e educadores de creches.  
Ainda existem vários obstáculos a serem supe-
rados, incluindo o desenvolvimento de medidas 
de rastreamento mais sensíveis para detectar 
diferentes tipos de distúrbios, alcançando con-
senso sobre a definição de casos e melhoran-
do a conscientização, por exemplo. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ALFABETIZAÇÃO:  CONTRIBUIÇÕES E 
PREVENÇÕES

Somente na década passada o conceito de 
alfabetização” se tornou um ponto focal da 
educação infantil. Anteriormente, os especia-
listas raramente consideravam a alfabetização 
um tema essencial do acréscimo e desenvolvi-
mento saudável de crianças de pouca idade. A 
percentual atual da dificuldade de leitura entre 
crianças em idade escolar permanece alta, o 
que é inaceitável. Estima-se que mais de 40% 
das crianças da quarta série tenham dificul-
dade em ler, mesmo nos níveis básicos, e as 
crianças pobres de minorias étnicas ou raciais 
estejam significativamente super-representa-
das. 

A mudança de paradigma nas últimas déca-
das, após a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Base da Educação, reiterou que a educação 
infantil era o contexto em que as soluções para 
essas dificuldades existentes provavelmente 
teriam efeito, pois durante a educação infantil 
as crianças desenvolvem habilidades, conhe-
cimentos e interesse em escrever e falar atra-
vés de códigos e significados. Referindo-se a 
habilidades e interesses na pré-alfabetização 
destaca-se seu papel como pioneiros na alfa-
betização tradicional. O destaque atual na pré-
-alfabetização como elemento efetivo da edu-
cação infantil requer dois crescentes e grandes 
conjuntos de dados onde mostram que: Nas 
crianças, as diferenças individuais entre as ha-
bilidades de pré-alfabetização são significati-
vas - as alterações iniciais colaboram significa-
tivamente para os efeitos longitudinais no êxito 
da leitura e, a prevenção ao invés da captura 
é mais provável que influenciam a prevalência 
de dificuldades de leitura, como quando uma 
criança apresenta um atraso de leitura na es-
cola primária, as probabilidades sugerem que 
um retorno ao progresso saudável é improvável 
(JONES S, 2004).

 LINGUAGEM E ALFABETIZAÇÃO

Os especialistas Tomblin e Senechal lidam 
de maneira relevante e oportuna com a docu-
mentação atual sobre o desenvolvimento da 
pré-alfabetização e seu relacionamento de cur-
to e longo prazo com outras habilidades de de-
senvolvimento. Seus artigos sugerem que três 
elementos importantes requerem uma elabora-
ção mais aprofundada: precursores da decodi-
ficação, a analogia entre linguagem e o ato de 
alfabetizar e a função do caráter e da motiva-
ção (SENECHAL M, 2002).

Primeiro, a documentação da pesquisa atual 
sobre o desenvolvimento da alfabetização ini-
cial e sua afinidade com as aquisições futuras 
da leitura identifica três preditores únicos da 
competência na leitura: o processar fonológi-
co, o reconhecimento de caracteres impressos 
e linguagem oral. Embora os dois primeiros 
preparem as crianças mais diretamente para 
as habilidades no nível das palavras (ou seja, 
decodificação), a terceira as prepara para en-
tender o texto e tem pouco impacto direto na 
decodificação. 

Tomblin ressalta, com razão, que as habilida-
des de leitura requerem decodificação e com-
preensão. Senechal especifica que as crianças 
devem primeiro “aprender a ler” antes de forne-
cer “ler para instruir-se”. Os leitores precisam 
identificar que a afinidade entre os dois aspec-
tos da leitura é multiplicadora, o que constitui 
em ambos os lados da operação (decodifica-
ção versus compreensão, que é igual a leitura) 
o valor deve ser diferente de 0 para que o ato 
de ler seja o mais funcional possível.

Nem Tomblin nem Senechal especificam 
adequadamente a importância de garantir o 
desenvolvimento de precursores de decodifi-
cação em crianças durante os primeiros anos 
na escola. As crianças nunca serão capazes 
de ler para aprender (ou seja, entender) se 
não conseguirem decodificar. As crianças que 
aprendem a ler com destrezas inadequadas de 
pré-alfabetização não conseguirão acompa-
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nhar as instruções de decodificação, compro-
metendo a transição definitiva da leitura para a 
compreensão. A educação na infância  é o pe-
ríodo no qual os educadores podem melhorar 
com mais facilidade as chances de as crian-
ças saberem ler, dando-lhes habilidades de 
pré-alfabetização (conhecimento de impressão 
e consciência fonológica) que lhes permitirão 
tirar proveito das instruções de decodificação.

Segundo destacam os autores Tomblin e 
Senechal, a função da linguagem oral no in-
cremento da alfabetização é primordial, mas 
não destacam a relação entre alfabetização 
e desenvolvimento da linguagem. Os pesqui-
sadores creem que a relação integral entre 
linguagem e alfabetização é recíproca. A par-
ticipação das crianças em exercícios de alfabe-
tização, como ler ou escutar rimas, solicita um 
enfoque metalinguístico no qual a linguagem 
oral ou escrita é objeto de atenção. A partici-
pação contínua das crianças em atividades de 
alfabetização e sua crescente propensão a ver 
a linguagem como um objeto de atenção tor-
nam-se os principais caminhos para o desen-
volvimento da linguagem. 

Quando as crianças começam o processo 
de leitura, mesmo no plano mais superficial, 
suas leituras se tornam a máxima fonte de no-
vos conceitos e palavras, sintaxes e estruturas 
narrativas complexas, o que impulsiona ainda 
mais o desenvolvimento de sua linguagem. Em 
resumo, a alfabetização é um veículo essencial 
para contribuir com as habilidades linguísticas 
das crianças durante os anos pré-escolares, a 
educação infantil e a educação superior, e a 
relação entre linguagem e alfabetização é mais 
do que um caminho A linguagem única fornece 
uma base a partir da qual as crianças podem 
explorar e experimentar a linguagem escrita, o 
que fortalece suas habilidades linguísticas.

Terceiro, a influência do caráter e da moti-
vação nas realizações e nas experiências de 
pré-alfabetização requer mais consideração do 
que Tomblin e Senechal lhe dão. Tomblin des-
taca a sobreposição entre comportamentos de 

internalização (por exemplo, ansiedade e de-
pressão) e dificuldades de alfabetização. Se-
neschal observa que algumas crianças podem 
evitar experiências de leitura, especialmente 
aquelas que se consideram leitores pobres. É 
necessário prestar mais atenção ao papel da 
motivação precoce, do autoconceito e do ca-
ráter no desenvolvimento da pré-alfabetização, 
especialmente se procurar facilitar outras ha-
bilidades internas (por exemplo, processamen-
to fonológico e vocabulário) em programas de 
prevenção.

A maioria dos educadores de crianças pe-
quenas sabe que a motivação da criança para 
a alfabetização é um dos componentes que 
mais contribuem para o sucesso na pré-alfa-
betização. Ao procurar ter experiências de al-
fabetização sozinhas ou por meio de interação 
com outras pessoas, as crianças aplicam so-
bretudo suas próprias intervenções de pré-al-
fabetização! Algumas pesquisas convergentes 
mostram que a motivação e a participação em 
atividades de alfabetização variam considera-
velmente de criança para criança e se relacio-
nam apenas aos benefícios que ela obtém des-
sas atividades.

 
Algumas crianças resistem ativamente às ex-

periências de pré-alfabetização, como a leitura 
de livros e crianças com habilidades de lingua-
gem subdesenvolvidas ou que não têm expe-
riências de alfabetização em casa, são mais 
propensas a resistir às atividades de alfabeti-
zação. A literatura científica ainda não mostrou 
por que algumas crianças resistem às ativida-
des de alfabetização ou como essa resistên-
cia geralmente está relacionada ao caráter das 
crianças. No entanto, abordagens para apoiar 
a participação das crianças e a motivação para 
experiências de alfabetização devem ser vistas 
como algumas das características mais impor-
tantes no planejamento de intervenções efica-
zes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A perspectiva atual de políticas e serviços decorre de três descobertas inequívocas descritas 
na literatura. Primeiro, crianças com uma base de linguagem oral subdesenvolvida serão mais 
vulneráveis   ao sucesso da leitura, o que inibe o desenvolvimento contínuo da linguagem. Segundo, 
problemas de leitura são mais difíceis para resolvê-los do que evitá-los. Terceiro, há esperança 
de que melhores resultados de alfabetização sejam alcançados com a matrícula de crianças 
em idade pré-escolar e de jardim de infância em programas de pré-alfabetização intensivos e 
sistemáticos de alta qualidade antes que surjam problemas de leitura.

Lacunas significativas permanecem em termos de integração de políticas, práticas e pesquisas 
diretamente aplicáveis   aos programas no mundo real. Tomblin enfatiza a necessidade de 
pesquisar os mecanismos que causam problemas de alfabetização em crianças com dificuldades 
de linguagem. O conjunto de evidências sobre esses mecanismos é uma das áreas mais bem 
desenvolvidas e melhor financiadas dos Estados Unidos. A pesquisa mostrou inequivocamente 
até que ponto existe um nexo de causalidade entre a linguagem oral, o processamento fonológico, 
o conhecimento dos caracteres impressos e a habilidade de aprender a ler uma criança. 

O que precisamos atualmente é focar na melhor maneira de facilitar os vínculos entre políticas, 
práticas e pesquisas para garantir a eficácia dos esforços empreendidos no campo para 
melhorar os resultados das crianças pequenas em alfabetização, especialmente aquelas que 
chegam a esses programas com habilidades de alfabetização e idioma pouco desenvolvidas. 
Senechal oferece várias sugestões baseadas em dados para promover habilidades de pré-
alfabetização em crianças pequenas (Senechal M, 2006), como jogos de palavras e leitura. 
Deve-se considerar cuidadosamente o escopo da eficácia dessas atividades para crianças 
com problemas de linguagem, seu efeito longitudinal positivo e sua possibilidade de integração 
em intervenções existentes. especialmente aqueles que participam desses programas com 
habilidades de alfabetização e idioma pouco desenvolvidas. 

Senechal oferece várias sugestões baseadas em dados para promover habilidades de pré-
alfabetização em crianças pequenas, como jogos de palavras e leitura. Deve-se considerar 
cuidadosamente o escopo da eficácia dessas atividades para crianças com problemas de 
linguagem, seu efeito longitudinal positivo e sua possibilidade de integração em intervenções 
existentes. especialmente aqueles que participam desses programas com habilidades de 
alfabetização e idioma pouco desenvolvidas. Senechal oferece várias sugestões baseadas em 
dados para promover habilidades de pré-alfabetização em crianças pequenas, como jogos de 
palavras e leitura. Deve-se considerar cuidadosamente o escopo da eficácia dessas atividades 
para crianças com problemas de linguagem, seu efeito longitudinal positivo e sua possibilidade 
de integração em intervenções existentes (ADAMS MJ, 1990).

Os formuladores de políticas, as partes interessadas e os pesquisadores raramente exploram a 
importância da qualidade das interações centradas na alfabetização de adultos e crianças, seja 
jogando jogos de palavras ou lendo. As teorias de desenvolvimento sobre as maneiras pelas 
quais as crianças desenvolvem habilidades de pré-alfabetização assumem que a qualidade 
da interação é muito importante e que as habilidades das crianças progridem mais rápida e 
facilmente nas interações educacionais caracterizadas por aspectos sensíveis, receptivos e não-
controlador por parte do adulto.

 Quando as intervenções de alfabetização são precoces, sistemáticas e 
baseadas em evidências, a qualidade das interações com os professores 
pode variar bastante, e essa variação parece alterar significativamente 
os resultados da alfabetização das crianças. Ao elaborar políticas 
e serviços para crianças pequenas para reduzir a falha de leitura 
por meio da prevenção, precisamos garantir que as relações e 
interações entre crianças e adultos - que fornecem o contexto em 
que o conhecimento, as habilidades e os interesses das crianças 
aumentarão - são de qualidade muito alta.
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RESUMO: Promulgado a quase três décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
em face dos movimentos políticos e sociais trilhados no Brasil desde os anos 70, que busca-
vam o rompimento com a maneira vexatória, coisificada e humilhante com a qual a criança e 
o adolescente eram tratadas. Nesse processo histórico foram várias conquistas sob o ponto 
de vista do controle e da participação social, porém embora seja uma das legislações mais 
avançadas na área da infância e adolescência ainda é objeto de controvérsias e polêmicas. 
Entre essas, a ideia de que o Estatuto é inimigo dos professores. Neste sentido este trabalho 
de pesquisa tem como principal objetivo compreender a relação que se estabeleceu entre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e a escola. Visando atender o objetivo proposto 
procedeu-se com pesquisa bibliográfica, com base em materiais já publicados em forma de 
revistas, livros, imprensa escrita e publicações avulsas. Por mais curiosos que possa parecer 
não é raro encontrar professores que atribuem ao ECA grande parte dos problemas que a 
escola enfrenta, além de alegarem perda de autoridade docente. Diante disso, conclui-se que 
o Estatuto assegura direitos à criança e ao adolescente, como também deveres e os professo-
res deveriam ser os primeiros a defendê-lo, pois ao conhecer seu significado histórico e seu 
alcance social e jurídico pode-se tomá-lo como um aliado na luta pela transformação social.

Palavras-chaves: Criança; Adolescente; ECA; Escola.

A INFLUÊNCIA DO ECA NO TRABALHO DOS 
PROFESSORES

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020



1020

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

INTRODUÇÃO

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), organizado sob a doutrina de proteção 
integral completou três décadas e, embora especialistas o consideram uma das mais 
importantes e mais avançadas legislações a nível mundial na área da infância e adoles-

cência, ainda é objeto que divide opiniões. Entre elas, a ideia de que o ECA influencia o trabalho 
do professor.

O Estatuto se insere em um conjunto de propostas e medidas a partir da Constituição Fede-
rativa do Brasil de 1988 que traz para o palco das discussões a criança e o adolescente, de 
maneira que adquiram status de indivíduos cujos direitos passam a ser observados, discutidos e 
fiscalizados. Com essa legislação as crianças e os adolescentes passaram a ser considerados 
cidadãos, e, por si só, isso já um avanço.

Por mais curioso que possa parecer, o número de professores que atribuem ao ECA grande 
parte dos desafios e problemas nos espaços escolares é expressivo. Não é raro o professor 
atribuir ao ECA a indisciplina generalizada, o desrespeito ao professor e a perda da autoridade 
docente. Para estes profissionais o Estatuto superprotege as crianças e adolescentes, retirando 
da família e das instituições qualquer condão sobre estas. 

Trata-se de uma pronúncia resistente e equivocada à mudança de protótipos em relação ao 
respeito necessário àqueles que estão vivendo seus processos iniciais do desenvolvimento 
humano. Até por que quando se refere as crianças sequer cabe falar em deveres, mas sim em 
responsabilidades. 

Em linhas gerais, o capítulo IV do ECA determina que as crianças e adolescentes têm direito a 
educação, pública, gratuita e com condições iguais para acesso e permanência nas instituições 
de ensino, com vista ao desenvolvimento pleno de sua educação para o trabalho. Que o Estado 
deve assegurar a Educação Infantil em creches e pré-escolas e atendimento especializado aos 
deficientes, além de proporcionar ensino regular noturno que se adeque as condições do ado-
lescente que trabalha. 

O ECA, além disso, assegura o respeito por parte dos professores às crianças e adolescentes, 
o direito de contestar os critérios de avaliação, de organizar e participar em entidades estudan-
tis. Entretanto, são esses os direitos muitas vezes apontados como responsáveis ou culpados 
pelas disciplinas escolares. Parece ser difícil, senão impossível, imaginar uma relação educativa 
em que o professor não respeite o aluno como ser humano em processo de desenvolvimento 
e formação. Neste sentido, tem-se o seguinte questionamento: o ECA é uma influência negativa 
no trabalho do professor?

A escolha do tema se justifica pois o ECA reafirma o direito a educação as crianças e adoles-
centes ao mesmo tempo em que deposita profundas mudanças na área educacional. A motiva-
ção para discutir sobre este assunto surgiu por considerar que o ECA trouxe efetivos resultados 
para o sistema educacional, pois reconhece a exigibilidade do direito a educação das crianças 
e adolescentes. 
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Este trabalho de pesquisa tem como objetivo geral compreender a relação que se estabeleceu 
entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a escola. Visando atender o objetivo principal 
desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos: estudar os direitos reservados à criança e o 
adolescente no Brasil; discutir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o aumento da 
indisciplina na Escola e; verificar o impacto do Estatuto da Criança e do Adolescente no trabalho 
do professor.

O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa procederá com pesquisa bibliográfica, com 
base em materiais já publicados em forma de revistas, livros, imprensa escrita e publicações 
avulsas. Será realizado uma busca na internet na base de dados, Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Educ@, Periódicos Portal CAPES, Portal de Busca Integrada (PBI) e Google 
Acadêmico, além de publicações avulsas usando as seguintes palavras chaves: Estatuto da 
Criança e do Adolescente. ECA. Educação. Escola. Direitos da Criança. Direitos do Adolescente. 
Direitos. Será realizado busca nas bases de dados citadas de artigos publicados entre os anos 
1990 e 2019.

Espera-se que este trabalho de pesquisa traga à luz ao tema considerado e esclareça aos 
profissionais da educação e áreas correlatas sobre o ECA na escola e sua relevância para a 
transformação social. E, assim contribuir para que seja iniciada reflexões sobre a importância de 
discutir sobre o ECA no âmbito educacional, sobretudo por ser um campo relativamente novo, 
existe uma gama de possibilidades a ser explorada nesse cenário, pois é um tema rico e produ-
tivo que deve ser mais esclarecido e divulgado junto à sociedade. 
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OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES

A palavra infância advém do latim, e diz 
respeito ao indivíduo que não tem capacidade 
de falar e, esta concepção de infância se 
estende até os sete anos de idade e está 
representada pela razão. Entretanto, não 
existe uma idade cronológica para definir a 
infância, pois ela está relacionada aos anos 
iniciais de uma vida (KUHLMANN, 1998). 

“A palavra infância evoca um período da 
vida humana. O vocábulo criança, por sua 
vez, indica uma realidade psicobiológica 
referenciada ao indivíduo”. (KUHLMANN, 
1998, p. 16). Portanto, a infância pode 
ser considerada uma representação, um 
conceito ou um tipo ideal que caracteriza 
elementos comuns a diferentes crianças. 

A infância, é o período que vai desde o 
nascimento até os doze anos incompletos, 
quando começa a adolescência, além disso, 
é uma etapa que pode ser caracterizada pela 
fase de discernimento, de percepção e de 
conhecimento do mundo (PAULA, 2004). O fato 
de que nas diferentes culturas e em momentos 
distintos da história, teve origem o dessemelhante 
mundo infantil e consequentemente 
uma variedade de leis que os assegura. 

Um grande exemplo desse contexto é 
relação pai e filho, visto que antes os pais 
tinham total prioridade sobre seus filhos. 
Esta relação sofreu significativas mudanças 
implicando em uma nova forma de conduta 
e atitudes entre os pais e seus respectivos 
filhos. Esta transformação se deu devido à 
intervenção do Estado (SOARES, 1997). 

A Constituição Federal de 1988 resguarda 
os direitos da criança, cujos têm como 
ponto norteador a sua vulnerabilidade como 
pessoa indefesa, digna de proteção integral e 
reconhecimento inerente da criança com ser 
humano. Esta concepção entende que a criança 
é um indivíduo em condições particulares 
de desenvolvimento, com necessidades 
priorizadas por parte do Estado, da sociedade 
e principalmente da família (BRASIL, 2019). 

O reconhecimento da criança como pessoa 

expõe uma reflexão sobre o fato de que ela 
possui capacidade de vivenciar com plenitude 
seus anos iniciais, portanto, a infância não pode 
ser substituída por atividades impróprias a esta 
fase, a exemplo, o trabalho infantil (TONUCCI, 
2005). Neste contexto, a infância “tem-se 
construído em um campo emergente de estudos 
para várias áreas do saber, porém focados em 
divergentes abordagens, enfoques e métodos, 
os quais determinaram distintas imagens sociais 
sobre as crianças” (ANDRADE, 2010, p. 47).

O interesse histórico pela infância ainda 
é recente, sendo predominante no quadro 
teórico seu conceito como construção social. 
No entanto, a história da infância revela um 
mundo de silêncio, ou seja, uma ausência de 
problematização sobre esse grupo, não por 
que não existiam crianças, mas porque, do 
período que contempla da Antiguidade a Idade 
Moderna, este objeto de discurso denominado 
infância não existia e, tampouco, este ser cultural 
e social chamado criança (ANDRADE, 2010). 

Por sua vez a adolescência é a fase de transição 
entre a infância e a vida adulta, caracterizada 
pelos impulsos do desenvolvimento físicos, 
emocional, mental, social, sexual e pelos 
esforços dos indivíduos em alcançar os 
objetivos associados as expectativas culturais 
do meio cultural em que está inserido. Essa 
etapa da vida se inicia “com as mudanças 
corporais da puberdade e termina quando o 
indivíduo consolida seu crescimento e sua 
personalidade, obtendo progressivamente sua 
independência econômica, além da integração 
em seu grupo social” (EYSENSTEIN, 2005, p. 6).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
define os limites cronológicos entre 10 
e 19 anos e a Organização das Nações 
Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos, critério 
esse usado, sobretudo para fins políticos e 
estatísticos. Entretanto, em grande maioria 
dos países, o conceito de maioridade sob o 
ponto de vista legal é estabelecido aos dezoito 
anos, embora alguns critérios existem e 
permanecem confusos e flexíveis, conforme os 
costumes e culturas locais (MATHEUS, 2007). 

Este estudo segue os parâmetros do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 



1023

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

8.069/90, o qual considera criança o sujeito 
com até doze anos de idade incompletos e 
adolescente com faixa etária de doze a dezoito 
anos de idade (BRASIL, 2019). Trata-se de 
um período desenvolvimental marcado por 
várias mudanças no campo comportamental, 
psíquico, emocional, social e biológico. 

A palavra adolescência tem origem no latim 
adolescere, que significa a transição entre a 
fase da infância e a fase adulta. Nesse intervalo 
de transação o adolescente vivencia diferentes 
transformações no campo das influências 
sociais, sendo obrigados a pensarem 
seus novos papéis acadêmicos, causando 
gigantescas pressões e mudanças psicológicas 
(MATHEUS, 2007). A adolescência é o segundo 
grande salto para a vida, ou seja, um salto 
em direção a si mesmo como ser individual. 

A adolescência, assim como a infância, também 
é compreendida como uma categoria histórica 
a qual recebe significados e significações que 
estão longe de serem essencialistas e, sendo 
assim sua homogeneização e naturalização 
só podem ser analisadas à luz da própria 
sociedade, portanto, os aspectos naturais 
da adolescência só podem compreendidos 
quando inseridos em sua história 
geradora (COLAÇO; CORDEIRO, 2013).

A criança e o adolescente são pessoas de 
direito e tem este, garantido na específica 
legislação a qual têm proteção. Neste 
sentido o ECA traz em seu artigo 3° que:

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 (BRASIL, 2019, p. 15).

Os direitos enunciados no ECA se aplicam, 
sem distinção, a todas as crianças e 
adolescentes sem levar em consideração a 
situação familiar, deficiência, sexo, idade, etnia, 
idade, religião, cor, crença, condição pessoal 
de aprendizagem e desenvolvimento, ambiente 
social, região, condição econômica, etc. Ou outra 
condição que diferencie a família, as pessoas 
ou a comunidade em que vive (BRASIL, 2019). 

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 (BRASIL, 2019, p. 16). 

A Constituição Federal de 1988 em seu 
capítulo VII também assegura proteção 
integral à criança e ao adolescente. 

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, 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 (BRASIL, 2019, p. 172).

Desde o surgimento do ECA em 1990 as 
crianças e os adolescentes são reconhecidos 
como pessoas de direitos e estabelece que a 
sociedade, o Estado e a família são responsáveis 
por sua proteção, uma vez que são sujeitos em 
fase de intenso desenvolvimento moral, físico, 
psicológico e social. Porém, segundo Duarte 
(2018), é importante lembrar que ainda que 
exista leis com direitos especiais remetidos a 
esses sujeitos, é fundamental a participação 
da sociedade em alertar e conscientizar para 
que a criança e o adolescente tenham seus 
direitos ressalvados, pois, sozinhos, este 
não tem discernimento e plena capacidade 
de conhecer seus direitos e exercê-los de 
modo que realmente estejam protegidos. 

 
INDISCIPLINA NA ESCOLA E SUA 
RELAÇÃO COM O ECA

A escola é o principal instrumento responsável 
em fazer a mediação entre a sociedade e o 
sujeito, pois neste espaço são transmitidos, 
modelos comportamentais, culturas e 
moralidade essenciais para a humanização do 
sujeito, contribuindo de forma significativa para 
o desenvolvimento da autonomia e o fazendo 
pertencer a um grupo social (BOARINI, 2013).
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A escola não é uma instituição isolada 
que tem por objetivo proteger o aluno contra 
os problemas sociais e outras questões 
advindas da má gestão governamental. 
Portanto, é preciso articular a vida pedagógica 
com a vida diária, articular o conhecimento 
pedagógico com os conhecimentos diários da 
sociedade, pois quando não acontece isso, 
há um distanciamento que pode acarretar em 
problemas indisciplinares e desinteresse escolar, 
causando falha escolar (AQUINO, 1998). 

De acordo com as informações da TALIS 
(Teaching and Learning International Survey), 
pesquisa internacional sobre ensino e 
aprendizagem, e coordenada pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), O Brasil está no topo 
da lista dos países dentre os quais se perde 
mais tempo em sala de aula com questões 
relacionadas à indisciplina dos alunos: cerca 
de 20% do tempo de uma aula (BRASIL, 2015).

Em todos os seus segmentos a sociedade 
atual passa por grandes transformações e 
essas mudanças exigem transformações 
interpessoais, o que fundamenta a escola a 
polemizar a postura ética que atravessa a prática 
docente. Sendo assim, diante do elevado índice 
de indisciplina na sala de aula, toda a sociedade 
é martirizada. A escola tem como papel nutrir 
o convívio harmônico dentro de seu espaço, 
assim como na conexão com a comunidade 
local, porém como isso não ocorre é necessária 
à mediação de todos os envolvidos no processo 
educacional, isto inclui o órgão Secretaria 
Municipal da Educação (SME), comunidade 
escolar e sociedade civil (BOARINI, 2013).

A indisciplina só pode ser enfrentada com 
a participação de um todo, sendo, portanto, 
necessário repensar a relação do professor 
com o aluno, não debatendo apenas como 
interferência externa, mas sim o comportamento 
inadequado e a importância da disciplina. 
Pois, a disciplina não é um fator de controle 
sobre o aluno, mas um elemento facilitador 
das relações interpessoais e do processo 
de aprendizagem (PARRAT-DAYAN, 2010). 

Segundo Nunes (2011) são necessárias 
práticas restaurativas, e a utilização de 

diferentes técnicas que facilitem a prevenção 
da violência utilizando de atividades inteligentes 
que podem ser aplicadas no cotidiano e em 
salas de aula. Estas práticas proporcionam 
aos professores habilidades fundamentais 
para resolver conflitos em desde os mais 
simples até os mais complexos, que venha a 
envolver toda comunidade social e escolar.

 A “falha escolar” no ensino está se tornando uma 
questão polêmica, pois a criança é praticamente 
obrigada a freqüentar a escola, onde, na maioria 
das vezes, aprende conteúdos fora da sua realidade, 
tornando assim o ensino insatisfatório. A escola então, 
acaba preparando indivíduos alienados, que não 
conseguem relacionar o saber científico com a prática 
diária. Sendo assim, o indivíduo que não teve um ensino 
que oportunizassem a construção do conhecimento, 
além de ter dificuldades em compreender os 
conteúdos, não terá subsídios para reivindicar seus 
direitos e deveres estabelecidos por lei (WERLANG; 
COUTINHO SCHERER; SCHILKE, 2009, p. 8918).

Entretanto, quando o fracasso escolar 
apresenta muitas justificativas, sendo o 
aluno problema, uma das questões alegadas 
pelos professores. E diante disso, muitos 
professores acreditam que o ECA, lei de 
proteção integral à criança e ao adolescente, 
facilita a indisciplina. Neste sentido, o Estatuto 
prevê que o “menor de 18 anos de idade é 
inimputável, porém capaz, inclusive a criança, 
de cometer ato infracional, passíveis então 
de aplicação de medidas socioeducativas 
(no caso e adolescentes) ou de proteção 
(no caso de crianças),  (SILVA, 2018, p. 17).

Existe a crença no meio pedagógico de 
que o ECA superproteger a criança e o 
adolescente indisciplinados. Em contrapartida 
o espaço escolar pode e deve adotar meios 
e medidas visando redução desses atos. 
Mas cabe esclarecer que o ECA tem como 
escopo a proteção integral à criança e o 
adolescente, reforçando a ideia que eles 
também são sujeitos de direitos, e portanto, 
precisam se de respeito (GAVASSI, 2015).

O ECA também estabelece que as crianças 
e os adolescentes não são autorizados 
a violar os direitos de outros cidadãos, 
portanto, possuem também deveres. Porém, 
são deveres enquadrados à situação 
singular na qual se encontram, uma vez que 
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são pessoas em pleno desenvolvimento 
que precisam ser preparados e educados 
para exercer a cidadania (BRASIL, 2019). 

Entretanto, haja vista que o ECA chegou na 
escola de um modo distorcido, pois não houve 
um trabalho preparatório para entendimento 
do Estatuto. E desse modo, a dificuldade de 
entender que o ECA estabelece direitos e 
também obrigações, e que no documento consta, 
inclusive medidas cabíveis ao jovem infrator, 
propaga entre os professores o conceito de 
impunidade que as crianças e os adolescentes 
estão submetidos (GAVASSI, 2015). 

O que ocorre é a falta de informação dos 
escolares ao saber interpretar ato de infração 
e ato de indisciplina. É preciso saber discernir 
essas condutas para que as medidas cabíveis 
sejam aplicadas. Assim, é possível afirmar, 
que “tudo que é vedado ao adulto praticar, 
também o é para a criança e o adolescente. 
A lei, no entanto, estabelece procedimentos 
diferentes a serem aplicados à criança, ao 
adolescente e ao adulto” (SILVA, 2018, p.17).

Portanto, a falta de informação referente 
ao Estatuto é o principal responsável por 
equívocos e mal entendidos sobre o ECA e 
a doutrina consagrada pelo mesmo. E isso, 
pode estar relacionado a falta de capacitação 
de professores e demais agentes escolares, 
pois faltou uma preparação na formação 
inicial e continuada desses profissionais 
com relação ao ECA (GAVASSI, 2015).

O IMPACTO DO ECA NO EXERCÍCIO DA 
DOCÊNCIA

A formação de professores traz consigo 
desafios visíveis do sistema educacional 
no país, entretanto, é inegável a importância 
do trabalho desse profissional. Porém, o 
professor não é o único responsável pelo 
quadro educacional, assim como também não 
é o único recurso para mudar essa realidade 
de indisciplina na escola, pois, vários fatores 
precisam ser pensados e discutidos, como: 
políticas públicas, investimentos, melhores 
salários, reconhecimento profissional, formação 
continuada etc. (ROMANOWSKI, 2007). 

A construção identitária do professor, embora 
seja particular e defina cada profissional, não 
se constrói de forma única e sozinha, pois é 
forjada no fazer docente ao longo dos anos na 
escola. Portanto, isso significa que é passível 
de mudança. A educação é vista como 
prática social, e a identidade profissional de 
cada professor é construída na relação com 
o momento cultural, político e histórico em 
que este profissional está inserido e exerce 
seu papel docente (SILVA; COMPIANI, 2015). 

Diante disso, o trabalho do professor, assim 
como os saberes docentes que traz consigo, 
se constrói no coletivo. E, para exercer sua 
função no âmbito das instituições de ensino 
é preciso estabelecer um contato sadio com 
todos os membros da comunidade acadêmica, 
afinal o que todo docente deve acreditar é que 
nessa relação com o outro que o ser humano 
cresce e se constrói. Entretanto, como exercer 
a docência sem conhecer o ECA, ou tendo 
pouco conhecimento sobre este estatuto 
após longos anos de lutas por direitos no 
país (MOREIRA; SALUM; OLIVEIRA, 2016). 

Após quase três décadas de sua 
promulgação o ECA ainda enfrenta desafios 
para que a legislação seja cumprida de modo 
integral e garanta às crianças e adolescentes o 
desenvolvimento físico, mental, social, espiritual 
e social. Entretanto, se a implementação da 
primeira parte do ECA fosse com plena satisfação 
nas políticas públicas para esses indivíduos, 
tanto as específicas como as de ordem geral, 
a redução da aplicação da segunda parte, que 
é de controlar os desvios de comportamentos 
seria inevitável (CALISSE; SILVEIRA, 2013). 

A proposta do ECA é de criar uma sociedade 
ativa, crítica e forte, diferente daquilo que é 
divulgado que o estatuto super protege o menor. 
Diante disso, a relação do ECA com a escola tem 
se tornado conflitante, pois grande parte dos 
profissionais afirmam que o estatuto contempla 
de modo exclusivo os direitos infanto juvenis, o 
que tem favorecido as ações de indisciplina na 
escola (FERREIRA; ZENAIDE; GENTLE, 2013). 

Entretanto, a desvalorização do papel do 
professor, incentivado muitas vezes por pais e 
reforçado pelo governo através da imposição 
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de um sistema falho de ensino tem crescido 
nas últimas décadas, e isso se deve também, 
muitas vezes, ao incentivo por parte dos pais, 
governantes e sociedade em geral, às crianças 
e adolescente lutarem por seus direitos sem 
considerar o direito do outro. E essas questões 
vieram a afetar as escolas no Brasil, sobretudo a 
partir da década de 1990, quando a educação 
se tornou um direito obrigatório assegurado 
pela Constituição de 1988 (BRASIL, 2015). 

A escola, instituição até então da classe 
nobre foi obrigada a recebe alunos de todas 
as classes, que sofreram rejeição por não 
responder as exigências de uma instituição 
voltada para a elite. A escola é um ambiente que 
não se ajusta ao dia a dia dos excluídos, pois 
os sujeitos, crianças e ou adolescentes, que se 
comprometem com a família de modo precoce 
não dispõe de infraestrutura para realização 
dos estudos e muitas vezes não contam com a 
efetiva orientação dos pais para ajudarem nesse 
cenário. Todas essas questões problemas e 
várias outras que estão ao redor da escola 

podem acarretar em indisciplina 
e afronta ao trabalho do 

professor (CALISSE; 
SILVEIRA, 2013).

O ECA constitui-se importante ferramenta de trabalho 
para os profissionais da educação em suas ações 
pedagógicas, como também orienta todo o sistema 
educacional. É um instrumento que, também, garante 
as políticas públicas tão necessárias à infância e à 
juventude em situações de risco e de vulnerabilidade 
social. Ao contrário dos dizeres populares alardeados 
pela mídia e especuladores, o ECA não se apresenta 
como uma ameaça à autoridade do sistema educacional, 
e sim, como um contentor das negligências promovidas 

contra crianças e adolescentes (BRASIL, 2015, p. 5).

Contudo, como os casos de desrespeito e 
indisciplina se tornaram visíveis nas escolas 
após a aprovação do Estatuto, o ECA passou 
a ser considerado como o principal mentor 
e defensor dessa situação. O ECA chegou 
à escola, mas de modo distorcido, uma 
vez que não houve trabalho com as redes 
de ensino para compreender o estatuto 
(FERREIRA; ZENAIDE; GENTLE, 2013). 

Assim, o professor além de educar e instruir 
deve assumir junto a sua comunidade o papel de 
garantir os direitos das crianças e adolescentes 
assegurados pela Constituição Federal e 
regulamentado pelo ECA. Portanto, o ECA se 
configura como uma Lei de direitos humanos 
de crianças e adolescentes, colaborando com 
objetivo principal da educação (BRASIL, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após quase três décadas de existência é imprescindível estudar e garantir o cumprimento des-
sa lei, a utilizando como referência importante na luta pela garantia dos direitos infantojuvenis, 
dentro e fora dos espaços escolares. As crianças e os adolescentes gozam de prioridades e 
primazias dos atendimentos previstos na Lei em relação ao socorro, proteção, precedência de 
atendimentos nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas públicas e sociais, 
e em relação ao destino privilegiado de recursos públicos relacionados a proteção à infância e 
a juventude. 

Porém, não é difícil ouvir que o Estatuto garante vários direitos e poucos deveres a esse pú-
blico. Trata-se de um pensamento equivocado e resistente a transformação de paradigma no 
que confere ao respeito necessário àqueles que estão vivendo seus processos iniciais de de-
senvolvimento. Até por que ao se referir a criança se que cabe falar em deveres, mas sim em 
responsabilidades. 

Assim, considerando o fato de que se educa em sociedade, familiares, pais, professores, ges-
tores, etc. devem zelar pela construção de um mundo melhor e mais justo para as crianças e 
adolescentes, e claro para si mesmo. Por isso é importante a inclusão do Estatuto não somente 
entre os professores e gestores pedagógicos, mas também junto a toda comunidade escolar.

Portanto, tratar as crianças e os adolescentes como indivíduos de direitos quer dizer reconhe-
cer que são pessoas em formação de sua personalidade, de sua integridade moral e física e que 
essas características são essenciais para o seu desenvolvimento humano. Entretanto, isso não 
quer dizer que esse público não tem responsabilidade, e é nesse ponto que muitos equívocos 
ocorrem com relação ao ECA, pois esse documento não traz apenas dos direitos das crianças 
e dos adolescentes mas também as suas responsabilidades. 

Por isso, no exercício na docência não é correto dizer que o Estatuto só garante direitos às 
crianças e adolescentes, pois o ECA também responsabiliza esse grupo quando agem de modo 
a romper com as normas e regras que a sociedade estabelece e infringem a Lei. Por fim, su-
gere-se que novas pesquisas sejam realizadas sobre este tema, pois as discussões sobre este 
assunto não se esgotaram com essa pesquisa. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral mostrar como a popularização de brinquedos co-
merciáveis e com o crescente aumento da mulher no mercado de trabalho, podemos observar dois 
fenômenos: a queda das brincadeiras produzidas pelas crianças construídas com materiais não 
estruturados e o aumento de crianças nas escolas de educação infantil muitas vezes em período 
integral. Essa popularização dos brinquedos comerciáveis é por vezes aumentada pela massiva 
indústria da publicidade, enquadrando as crianças à grupos, possuidores ou não possuidores de 
determinado brinquedo. E pela sensação de perda que muitas vezes a mãe tem pelo motivo de 
não estar presente em tempo integral com seus filhos, “repondo” sua ausência com brinquedos.

Palavras-chaves: Materiais não Estruturados; Jogos na Educação Infantil; Resgate do Brincar.

A NECESSIDADE DE RESPEITAR O BRINCAR 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020
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INTRODUÇÃO

É nato o brincar no ser humano. As brincadeiras são reconstruções do que se vivencia. 
Podemos dizer que o brincar é instintivo e imitativo: comportamento lúdico que se asse-
melha às atividades de um adulto e sua função é exercitar as habilidades necessárias 

para a vida adulta. 

Dessa forma, a Educação Infantil constrói suas ações a partir do questionamento da necessi-
dade de acolher essas crianças com essa demanda e buscar resgatar as brincadeiras imagina-
tivas e criativas. 

Podemos destacar a construção de brinquedos com materiais não estruturados (garrafa e 
tampinha plástica, rolo de papel higiênico, jornal, entre outros) e os jogos. Essa (re)apropriação 
do brincar aguça a criatividade promovendo a interação, a mobilidade, coordenação motora fina, 
linguagem, concentração e raciocínio. 

A brincadeira repete o mundo que a criança vivencia e a faz crescer emocionalmente, física e 
cognitivamente, por isso destaca-se a importância do brincar no tempo da criança. Na Educação 
Infantil é primordial para termos adultos criativos e felizes com sua infância e desafios da vida 
futura.

No início a brincadeira ocorre com os pais ou cuidadores, após, novos recursos surgem à me-
dida que a criança cresce. Ao crescer, o brincar permite com que a criança tome consciência da 
interação social, através do outro que se brinca. 

Segundo Corsário em seu livro...2011, as brincadeiras são rituais, rotinas de compartilhamento 
de medos e preocupações da vida cotidiana, criam vínculos de amizade que surgem das intera-
ções conforme contexto social e cultural, é também confronto e conflitos.

Assim, podemos definir a brincadeira como momento mais importante para construir a si mes-
mo, reconhecer o que ela é e o que ela pode ser.

Não podemos esquecer que o brincar é uma forma mágica de aprender, de assimilar o mundo, 
modificá-lo e entendê-lo. Segundo Weisz em seu livro O diálogo entre ensino e aprendizagem de 
2001, as crianças possuem muitos conhecimentos e ela como professora foi incapaz de reco-
nhecer esse fato em determinado momento. Dessa forma, o brincar é muito importante, pois traz 
o mundo e o conhecimento da criança à tona e faz dele caminho para novos conhecimentos.
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A TRAJETÓRIA DO BRINCAR

Antigamente a criança só recebia um nome 
quando realmente “vingou”, isto é, sobrevivia. 
Ela tinha tarefas e era vestida como um 
pequeno adulto. Nada era dirigido à infância. A 
criança não era ouvida e não havia pedagogia 
para essa infância. Os centros familiares eram 
os pais, os adultos. (AIRES, 1981)

Conforme o tempo passava houve mudança, 
as crianças começavam a participar das 
mesmas festas e ritos que os adultos. Começou-
se a olhar a criança. De acordo com Phillipe 
Aires em seu livro História social da criança e 
da família destaca a família como:

Nessa época o trabalho não ocupava tanto tempo 
do dia e nem tinha o mesmo valor existencial que lhe 
atribuímos neste último século. A participação de toda 
a comunidade, sem discriminação de idade, nos jogos 
e divertimentos era um dos principais meios de que 
dispunha a sociedade para estreitar seus laços coletivos 
e para se sentir unida (AIRES, 1981, p. 94).

O uso de jogos, e da ludicidade como um 
todo, está presente na vida humana desde os 
seus primórdios. Na Grécia antiga, assim como 
na idade média já havia a utilização de jogos. 
Durante esse período, e por muito tempo, 
a atividade lúdica era vista apenas como 
sinônimo de jogo e de divertimento, possuindo 
um caráter não sério.

Posteriormente o brincar foi trazido como um 
forte instrumento da educação. Frobel (1782-
1852), em sua proposta para a educação 
infantil, realizou estudos nos quais foi atribuída 
grande relevância ao brinquedo. Estudiosos 
como Vygotsky e Piaget fizeram análises de 
todo o processo do desenvolvimento infantil, 
mostrando a importância da presença do 
jogo na vida humana demonstrando que eles 
favorecem não apenas a aprendizagem, mas 
também o desenvolvimento e a interação social 
do indivíduo. 

O lúdico esteve presente em diversos 
períodos históricos, desde a Grécia clássica, 

Roma antiga, passando pela Idade Média e pelo 
Renascimento, possuindo em cada período 
características e interpretações distintas sobre 
sua função. É importante citar a presença do 
lúdico nesses períodos, entretanto a pesquisa 
referida terá início a partir de um recorte 
histórico em que o lúdico se apresenta numa 
perspectiva educacional. (KISHIMOTO,1999).

O Referencial Curricular Nacional em 
Educação Infantil ressalta que:

A brincadeira favorece a autoestima das crianças, 
auxiliando-as a        superar progressivamente suas 
aquisições de forma criativa. Brincar contribui, assim, 
para a interiorização de determinados modelos de 
adultos, no âmbito de diversos grupos sociais. Essa 
significação atribuída ao brincar transformá-lo em 
espaço singular de contribuição infantil (REFERENCIAL 
CURRICULAR NACIONAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL, 
1998, p. 13).

A aprendizagem presente no jogo 
relacionada a questões sociais e da vida, 
também estão presentes nesses estudos em 
que ele compreende o jogo e a brincadeira 
como ações que estão intimamente ligadas à 
aprendizagem, não fazendo referência apenas 
a educação dita formal, que trata de conteúdo, 
mas também a social, já que nela a criança 
acaba por reproduzir situações já vivenciadas 
e observadas em situações anteriores.

À medida que o bebê se desenvolve 
cognitivamente, as mudanças ocorridas afetam o 
comportamento em todas as áreas. Os conceitos 
não se desenvolvem independentemente um do 
outro. O comportamento sugere que a criança 
já tem noção de constância da forma dos 
objetos. Os objetos não sofrem mudanças na 
forma quando mudam de perspectiva. Desde 
que todas as ações ocorrem no espaço, a 
criança deve ter também um conceito funcional 
de espaço e das relações entre os objetos. 
Cada uma dessas capacidades surge mais 
ou menos na mesma época e tem o mesmo 
caminho de desenvolvimento. Todos os seus 
esquemas são elaborados à medida que a 
criança assimila e faz acomodações.
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Com a evolução das brincadeiras a criança 
começa a se expressar fisicamente de forma 
mais eficaz, favorecendo a criança construir 
uma imagem positiva de si própria, tornando-
se uma criança mais agradável, preparada criar 
vínculos e obter cooperação dos outros com o 
uso da expressão corporal (KISHIMOTO,1999).

O intelecto se constrói a partir da atividade 
física e o desenvolvimento das funções motoras 
(movimento) não pode ser separado do 
desenvolvimento intelectual (memória, atenção, 
raciocínio) nem da afetividade (emoções e 
sentimentos). Portanto, para que o ato de brincar 
se processe adequadamente é indispensável o 
domínio de habilidades psicomotoras através 
de um acompanhamento especial da família e 
de outros profissionais que devem dar suporte 
à família para realizar ações de planejamento 
de como desenvolver as brincadeiras com a 
criança (KISHIMOTO,1999).

BRINQUEDOS CONSTRUÍDOS 
MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS

Segundo Telma Weisz e Ana Sanchez(2001): 
A utilização de materiais não estruturados 
possibilita que possamos valorizar a 
personalidade de cada aluno, possibilitando 
o protagonismo e a autonomia. Dessa forma, 
várias habilidades poderão ser estimuladas. 
Com as brincadeiras as crianças podem 
conhecer melhor a si próprio, conhecer melhor 
o outro e o mundo, refletir sobre a vida em 
conjunto com os demais e aprender.

Introduzir os materiais recicláveis e construir 
com as crianças os brinquedos com materiais 
não estruturados possibilita um ganho, mas não 
podemos esquecer e aqui cabe reforçarmos 
a ideia que devemos começar tudo pelo 
conhecimento da criança. Em seu livro O 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem de 
Telma Weisz e Ana Sanchez isso fica bem claro:

Volto a me referir ao saber do ponto de vista do 
aprendiz, porque é esse o conhecimento necessário para 
fazer o aluno avançar do que ele já sabe para o que não 
sabe. Falo das construções e ideias que ele elaborou 

e que, no mais das vezes, não foram ensinadas pelo 
professor, mas construídas pelo aprendiz. Quando uma 
criança escreve fazendo uso de um sistema silábico 
ou próximo dele, por exemplo, isso não costuma ser 
reconhecido como um saber – já que do ponto de 
vista de como se escreve em português, que é uma 
escrita alfabética, ele precisa, de uma forma ou outra, 
passar por uma concepção desse tipo: imagina que, 
ao escrever, o que representamos são as emissões 
sonoras que ele consegue reconhecer e isolar pela via 
da audição (SANCHES e WEISZ, 2001)

Alguns brinquedos que podem ser feitos 
através de materiais não estruturados: 

Chocalho: Em uma roda pode-se cantar 
músicas e usar o chocalho: estimula a percepção 
auditiva e explora diferentes músicas.

Carimbos: com rolhas podem-se construir 
vários carimbos de formas diferentes: estimula 
a criatividade e promove o contato com 
diferentes materiais.

Binóculo: o binóculo pode ser construído com 
lentes coloridas e ser usado para se ver todo 
ambiente: explora diferentes perspectivas do 
ambiente que o cerca, aprimora o conhecimento 
das cores e favorece a capacidade de criação.

Telefone: utilizando copos e barbante pode-
se brincar de telefone: amplia a capacidade de 
conversação, aguça a oralidade e promove a 
socialização.

Frisb: de um círculo feito de papelão se pode 
fazer um disco conhecido como frisb: noção de 
formas geométricas que aprimora a capacidade 
de criação e repertório de brincadeiras.

Quadro da natureza: com materiais 
encontrados pelo caminho dos alunos 
construiu-se um quadro com papelão com os 
objetos encontrados: explorar o ambiente e os 
diferentes materiais.

Pincel: Construir pincel com galhos e folhas: 
explorar a capacidade de criação e promover o 
contato com os elementos da natureza.

Oficina de brinquedos: brincadeiras com 
todos os brinquedos criados: desenvolver a 
noção de quantidade, trabalhar a habilidade de 
criação e explorar diferentes formas (SANCHES 
e WEISZ, 2001)
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De acordo com Arquimedes “Brincar é 
condição fundamental para se ser sério”. 
Quando se planeja introduzir brinquedos não 
estruturados na educação infantil deve ser 
considerada a personalidade de cada um, 
favorecendo o protagonismo e a autonomia 
das crianças, para que possam desenvolver 
diversas competências, habilidades cognitivas 
e emocionais.

Para que se ocorra a aprendizagem 
significativa por meio dos brinquedos 
heurísticos é fundamental que as crianças 
tenham autonomia para brincar livremente. 
Com esta forma de criar as brincadeiras e os 
brinquedos, as crianças terão a oportunidade 
de conhecer melhor o mundo que os cerca, de 
decifrar aspectos sobre a vida em sociedade 
e mergulhar em um mundo de riquíssimas 
aprendizagens.

Planejar as aulas com objetos recicláveis 
demanda uma particular atenção. De acordo 
com Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria 
da Graça Souza Horn em seu livro Projetos 
Pedagógico na Educação Infantil relata o 
seguinte caminho:

De acordo com Telma Weisz e Ana Sanchez 
(2001): Ao se aplicar a introdução de materiais 
não estruturados à rotina das crianças da 
Educação Infantil deve-se considerar a idade, 
pois dependendo da idade a criança não 
poderá assimilar de acordo com a expectativa 
do professor, por isso é necessário observar 
em outras atividades o conhecimento que 
cada aluno conhece, levando em conta a 
cultura familiar e social, cada um trará um 
conhecimento. Não há criança que saiba mais 
ou menos, cada uma possui conhecimentos 
diferentes.

A ação do professor deverá ser baseada em 
se expressar bem para que o aluno entenda o 
que o aluno precisa para alcançar o objetivo 
é saber o que quer que o aluno aprenda. 
O professor deverá também estabelecer a 
concepção de sua ação pedagógica, levar a 
aprendizagens aos caminhos que leva o aluno 
(WEISZ E  SANCHEZ,  (2001).

A educação e o cuidado na primeira infância 
estão preocupados em garantir que as crianças 
tenham resultados satisfatórios. Pesquisas 
sobre ensino, aprendizagem e resultados 
mostram que a pedagogia de qualidade é 
identificada como uma alavanca fundamental 
para melhorar os resultados das crianças. 
Evidência de pesquisa sólida, discutido mais 
adiante, mostra o que os educadores podem 
fazer para proporcionar às crianças fortes 
bases para aprendizado e desenvolvimento 
contínuos em todos os aspectos da vida. 

O professor que entende a educação 
como prática social, transformadora e 
democrática trabalha com seus alunos na 
direção da ampliação do conhecimento, 
incluindo conteúdos de ensino à realidade, 
escolhendo procedimentos que assegurem 
a aprendizagem efetiva.Os interesses que as 
crianças manifestam no cotidiano dão vida 
ao currículo. Conciliar esses interesses com 
os objetivos das atividades planejadas é um 
grande desafio; fazer com que cada situação 
de ensino seja uma experiência nova, é o que 
dá, ao trabalho de cada professor, um sabor 
original e único (WEISZ E  SANCHEZ,  (2001).

Um projeto pode iniciar durante as atividades 
de exploração dos materiais da sala. O educador 
observa, anota dados relevantes – data, criança, 
espaço, materiais, canais sensoriais, tipo de 
jogo – e, após um período inicial de observação, 
pode preparar um projeto. Vídeos e fotos das 
ações das crianças também auxiliam na coleta 
de informações sobre o grupo, pois nessa 
faixa etária o projeto é escrito é muito mais 
necessidade do educador do que das crianças. 
E, mesmo após refletir sobre uma proposta de 
projeto e iniciar atividades, é importante que o 
professor saiba que este será modificado de 
acordo com as situações, com as crianças e 
com o retorno das famílias (BARBOSA e AIRES, 
2008, p. 78).
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Não é possível então, padronizar práticas 
pedagógicas. Mas sempre é interessante 
refletir sobre elas. Os procedimentos adotados 
em uma determinada situação costumam 
revelar caminhos que são frutos da criatividade 
do professor e mostram maneiras originais de 
desencadear a aprendizagem, compatíveis 
com a concepção de educação que o 
professor adote.As situações de aprendizagem 
são desencadeadas a partir de questões já 
selecionadas e programadas no currículo. 
Podem ter união com um fato que desperte o 
interesse da classe, ou por um assunto que se 
revele oportuno.

O professor tem que levantar hipóteses, 
dando dicas para que o aluno consiga concluir 
o seu pensamento sozinho, claro que da sua 
forma, pois só assim ele vai conseguir construir 
o seu próprio conhecimento e se apropriar 
daquilo que ele mais deseja e gosta  (WEISZ E  
SANCHEZ,  (2001).

A família tem grande importância nesse 
processo na articulação de ambientes 
adequados para proporcionar as condições 
para a criança brincar com uma maior 
diversidade de experiências para auxiliar 
no desenvolvimento da inteligência e a usar 
plenamente o seu corpo.

COMPREENDER OS BENEFÍCIOS 
QUE OS JOGOS E BRINCADEIRAS 
TRAZ PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA CRIANÇA.

A presente seção tem por objetivo 
descrever as brincadeiras na Educação e sua 
contribuição para desenvolvimento integral das 
crianças. Visto que, as brincadeiras podem 
ofertar benefícios para todos os campos do 
desenvolvimento. Pois, brincar não significa 
apenas brincar, brincar é aprender e, com 
a ludicidade, as brincadeiras tendem a ser 
excelentes meios pedagógicos na Educação 
Infantil.  Fundamentando-se nas descrições 
da seção anterior, esta seção descreve como 
tais características do desenvolvimento infantil 

estão presentes nas brincadeiras, e como 
essas brincadeiras podem contribuir para o 
desenvolvimento integral e significativo no 
decorrer da escolarização nos anos iniciais.  

Segundo Vygotsky (2007) a reação da criança 
com as brincadeiras e com os brinquedos é 
essência natural da própria infância. Autor 
descreve que, ao brincar, a criança estabelece 
relações e reprodução do que ela observa em 
seu cotidiano. É por meio das brincadeiras que 
a criança se expressa em seus mais variados 
contextos: artísticos, sociais, afetivos e afins. 
Sobre a relação da criança com o brinquedo o 
autor descreve: 

 
No brinquedo, a criança sempre se comporta além 

do comportamento habitual de sua idade, além do 
seu comportamento diário; no brinquedo é como se 
ela fosse maior do que ela é na realidade. Como no 
foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém 
todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte de 
desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.134). 

 
Reafirmando sua teoria referente a importância 

da interação da criança com o meio, Vygotsky 
(destaca que as brincadeiras são os melhores 
momentos para a criança expor o que sente e 
as suas vontades. Nesses momentos, a criança 
pode expressar, até mesmo, suas vontades 
e desejos relacionado a carreira profissional: 
quando brinca de médico ou escolinha; 
além disso, a criança pode representar 
afeto pela família ou carência a mesma, isso 
pode ser notado pela observação quando a 
criança decide brincar de “mamãe e filhinha” 
(VYGOTSKY, 2007).  

A Educação infantil é fase mais importante 
na formação do ser humano, e as brincadeiras 
nesta fase são indispensáveis. Conforme cita 
Pasqualini (2010, p. 185):  “Na Educação, é 
preciso ensinar na e pela brincadeira”, Para 
Vygotsky (2007) o ato de brincar precisa ser 
entendido como direito da criança, ademais, 
não só o brincar, mas o respeito pelo imaginário 
infantil. Considerando que nestas fases a 
criança está em constante aprendizagem com 
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base no que ela vive, experimenta e observa. 
As vivências, principalmente, são fontes 
de grandes ensinamentos para a criança 
que, a partir daí, começa a consolidar suas 
perspectivas, opiniões e gostos pessoais.  

 Enquanto brinca, a criança organiza seu 
pensamento, sua linguagem e suas obrigações 
(respeitando seus limites). Por isso, é possível 
perceber que em cada brincadeira a criança 
assume um papel diferente com uma postura 
diferente, pois seu pensamento está em 
constante mudança, e essas mudanças se 
expressam nas brincadeiras, na maneira como 
a criança as organiza e as vivem (VYGOTSKY, 
2007).

Em concordância as ideias de Vygotsky 
(2007), Bettelheim, (1984) descreve que as 
brincadeiras entre as crianças não se refere 
a um simples ato espontâneo, pois em cada 
brincadeira ela assume um papel que lhe 
parece ser muito importante, algo que desperte 
a imaginação e realização da criança. Assim 
descreve:  

 
Nenhuma criança brinca espontaneamente só para 

passar o tempo. Sua escolha é motivada por processos 
íntimos, desejos, problemas, ansiedades. O que está 
acontecendo com a mente da criança determina suas 
atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, 
que devemos respeitar mesmo se não a entendemos 

(BETTELHEIM, 1984, p. 105).  

 
 Em concordância as afirmações de Vygotsky 

(2007), Bettelheim (1984) ressalta que, de fato, 
as brincadeiras possuem significados íntimos 
em cada criança. Como citado anteriormente, 
ela expressa sua vontade, medos e desejos 
por meio de cada ato na brincadeira, em cada 
papel que ela assume enquanto brinca.  

 
Além das contribuições emocionais, 

as brincadeiras também favorecem o 
desenvolvimento motor e sensorial: 
determinadas brincadeiras exigem da criança 
atenção e firmeza em seu equilíbrio, o que 
lhe favorece nos sentidos psicomotores 
(VYGOTSKY, 2007). Além disso, Oliveira (2010) 

descreve as brincadeiras como uma fonte de 
grande conhecimento e estímulo intelectual da 
criança. A autora descreve a contribuição das 
brincadeiras de modo que:   

 
Percebe-se, assim, que brincar favorece 

a criança em seus diversos aspectos, 
suprindo grande parte das expectativas de 
desenvolvimento tanto motor/físico, quanto 
intelectual e crítico.

Os autores Sommerhalder e Alves (2011) 
Descrevem que é importante observar 
a brincadeira das crianças na escola, 
principalmente quando a brincadeira não 
é dirigida, ou seja, livre. Isso porque, em 
concordância às outras descrições dos autores, 
as brincadeiras permitem que a criança se 
expresse, e que revele o que ela considera 
importante em sua vida.  Até mesmo, a forma 
como ela configura o símbolo familiar.  

 Sobre o ambiente escolar e a importância do 
brincar, Grassi (2013) ressalta a importância 
da brinquedoteca. A brinquedoteca refere-
se a um espaço criado especificamente para 
as brincadeiras, e estímulos lúdicos que 
favorecem um bom desenvolvimento das 
crianças.   Segundo Sant’anna e Nascimento 
(2011) As brincadeiras favorecem, até mesmo, 
a autoestima das crianças. Pois, por meio das 
brincadeiras, elas assumem papéis de prestígio 
considerado por elas.  

  

Brincadeiras e jogos podem ser vistos como 
um grande laboratório, em que crianças e 
adolescentes 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, 
inclusive sobre o que considera passível de 

melhora (OLIVEIRA, 2010, p. 26)  
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Para Antunes (2004, p. 31).  
 No ato de brincar que toda criança se apropria da 

realidade imediata, atribuindo-lhe significado. Em outras 
palavras, jamais se brinca sem aprender e, caso insista 
em uma separação, esta série de organizar o que se 
busca ensinar, escolhendo brincadeiras adequadas 
para que melhor se aprende (ANTUNES,  2004, P. 31).    

 
 Dentre as brincadeiras na Educação Infantil, 

estão os jogos. Os jogos possibilitam uma 
amplificação do raciocínio lógico da organização 
do pensamento e da linguagem. Além disso, 
os jogos favorecem o comportamento das 
crianças mediantes as regras, ao ganhar ou 
perder e, esperar a vez do outro (VYGOTSKY, 
2007).  Em conformidade as afirmações de 
Vygotsky (2007), Kishimoto (1993) descreve:  

 

Fundamentando-se nas descrições dos 
autores presente neste capítulo, é possível 
notar o quão significante são as brincadeiras 
para o desenvolvimento infantil. Brincar, não 
é apenas brincar, é correlacionar ações reais 
às imaginativas. É desenvolver-se por meio 
dos “sonhos”. Tanto fisicamente, quanto 
psicologicamente, as brincadeiras podem 
auxiliar neste processo. Neste caso, Cabe ao 
professor observar e adaptar sua metodologia 
utilizando-se do meio lúdico, especificamente 
as brincadeiras que podem contribuir para 
essa formação.  

O jogo, o brinquedo e a brincadeira ganharam 
grande força em aplicabilidade de ensino 
escolar como processo educativo, estimulando 
habilidades e competências. Para novas 
aprendizagens, o jogo representa sempre duas 
funções, a primeira é lúdica, onde a criança é 
educada a convivência social, já que o mundo 
a qual faz parte possui leis e regras as quais 
precisam ser conhecidas e internalizadas. A 
criança estando em um constante processo 
de desenvolvimento ela brinca, porque a 
brincadeira propõe subsídios a se desenvolver. 

Almeida (2009) explica que ao ensinar a 
disciplina de Língua Portuguesa, sendo o 
idioma importante e mais utilizado no dia a 
dia, pois é a língua materna, formulam-se 
perguntas, resposta, compreensão textual entre 
outros. Nesse sentido o professor deve tornar 
a aprendizagem em sua aula um momento 
de interesse e participação, para que possa 
extrair um melhor resultado ao ensino lúdico e 
utilizar métodos de estímulos à aprendizagem. 
Deixando a abordagem formal, onde não existe 
uma grande participação e interesse por parte 
dos alunos.  

Segundo Almeida (2009, p.64): “O trabalho 
escolar representa o equilíbrio entre as duas 
concepções, isto é, a criança habitua-se ao 
esforçar-se, ao desenvolver-se, ao instruir-se e 
ao divertir-se, estabelecendo uma relação com 
a vida [...]”.

A Instituição de ensino deve entender que 
o trabalho escolar, vai além do jogo é menos 
que um trabalho, mas sim um transmissor de 
equilíbrio ao esforço e prazer.  Nas escolas 
maternais o jogo é trabalhado de maneira 
espontânea e natural sendo divertido para 
os alunos. Já no ensino fundamental é 
desenvolvido de maneira produtiva, com 
elaborações, esforços, pesquisas, aprimorando 
a aprendizagem que no maternal foi iniciado.

Os jogos têm 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).  
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Uma infância exige que a ludicidade esteja 
presente de acordo com a faixa etária. O brincar, 
o jogar ajuda na insegurança, medos deixando 
os pequenos à vontade para enfrentar novos 
desafios. A atividade lúdica faz-se necessidade, 
para a vida do ser humano seja ele uma, criança 
um adolescente ou até mesmo um adulto, pois 
através das atividades lúdicas o ser humano 
desenvolve algumas características como: a 
inteligência e a capacidade de conveniência, 
de abstração de socialização e progresso na 
vida do homem, pois uma criança que não 
sabe brincar será um adulto que não saberá 
pensar (ALMEIDA, apud CHATEAU, 2009, p. 
50).

Os professores devem aplicar seu projeto 
pedagógico em sentido lúdico, encontrando 
equilíbrio em suas funções metodológicas, 
abordando planejamentos de conteúdos e 
habilidades, procedimento e avaliações com 
objetivo de desafiar o cognitivo e o afetivo 
dos alunos. Pois o trabalho lúdico com 
certeza, jamais trará desconforto e prejuízos 
e sim resultados significativos auxiliando e 
construindo um melhor processo de ensino e 
aprendizagem. Na educação infantil, o brincar 
estará sempre presente, pois é brincando que 
a criança entende o seu mundo. É brincando 
que ela aprende. Por meio da brincadeira a 
criança interage com o meio (objeto, pessoas). 
A brincadeira pode ou não ter regras. Ela 
oportuniza a imaginação e suas regras são 
“abertas” e sugere participação mais livre 
e descontraída, bem dentro do espírito da 
atividade lúdica. É a ação que a criança 
desempenha ao concretizar as possíveis regras, 
ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que 
é o lúdico em ação. Dessa forma brinquedo 
e brincadeira relacionam-se com a criança e 
não se confunde com jogo (KISHIMOTO, 2010 
p.36).

 Para as crianças, brincar é coisa séria, as 
brincadeiras são dotadas de sentido além de 
colaborar para o desenvolvimento mental, físico 
e social.  É também uma forma de autoterapia 
para a criança, além de servir como linguagem 
- um simbolismo que muitas vezes, substitui 
as palavras. Nem sempre as crianças são 
capazes de se expressar verbalmente - por isso, 
utilizam a brincadeira para se comunicarem e 
também para formular e assimilar aquilo que 
se experiência.

“O jogo é para a criança um fim em si mesmo, 
ele deve ser para nós um meio de educar, de 
onde seu nome jogo educativo que toma cada 
vez mais lugar na linguagem da pedagogia 
maternal” (GIRARD, 1908 p. 199).

Segundo Almeida (2009) é dever do professor 
favorecer o ambiente rico em estímulos, 
onde o aluno poderá conhecer e viver novas 
experiências, expressando seus pensamentos, 
sentimentos e emoções livremente. Desta forma, 
melhorando a qualidade de aprendizagem e 
a construção do conhecimento de maneira 
satisfatória e prazerosa, despertando o 
interesse por parte dos alunos nas atividades 
propostas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valorizar a infância é permitir que a criança seja criança e explore o mundo de um jeito. Muitos 
conhecimentos que as crianças trazem muitas vezes desconhecem e ignoram. Cegos e incapa-
zes de reconhecer. É muito interessante verificar que a criança busca hipóteses para explicar o 
que desconhece. 

Muitas vezes essas hipóteses são muito interessantes e podem nos levar a criar um projeto 
a partir do mesmo. O professor tendo essa visão e a partir do conhecimento da criança pode 
alavancar o conhecimento trazendo às aulas muita diversão e ensinamentos. Dessa maneira, 
podemos dizer que a introdução de brinquedos não estruturados construídos com materiais re-
cicláveis é garantia de aprendizado.

O brincar precisa ser amplamente entendido como uma ferramenta onde favorecer a brinca-
deira, não significa simplesmente deixar que as crianças brinquem sem que seja feita nenhuma 
intervenção.

As maneiras de mediação que os professores podem utilizar no ambiente da educação são 
amplas, basta que ele reconheça o valor e a utilidade dos objetos, dos ambientes, da sua ajuda 
e orientação, e principalmente da sua organização, para assim alcançar seu objetivo pedagógi-
co, no brincar dos educandos.

A criança, na fase inicial de sua vida poderá apresentar necessidades especiais, a partir de 
experiências que favoreçam a criança uma intervenção real no mundo exterior, para modificar 
por meio do brincar.

Pensar a organização do Brincar na Educação Infantil é pensar a relação de professores e 
crianças com o conhecimento. O Brincar Heurístico assumirá feições diferentes conforme essa 
relação for concebida: vai variar o uso do espaço e do tempo, bem como as relações interpes-
soais. 

Introduzir os materiais recicláveis e construir com as crianças os brinquedos com materiais não 
estruturados possibilita um ganho, mas não podemos esquecer e aqui cabe reforçarmos a ideia 
que devemos começar tudo pelo conhecimento da criança.

 
 Dessa maneira, a criança percebe a interação do que ela sabe para o que ela não sabe. 

Aprender com materiais não estruturados possibilita essa ligação. Pois a criança tem consigo 
em mãos o seu conhecimento e a partir da construção palpável ela conse-
guirá aprender além e de uma forma criativa e leve.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo discorrer sobre os fundamentos do brincar e o brincar heu-
rístico na primeira infância e tem como aportes os trabalhos de Almeida (1995), Goldschmied (2006) 
e Vygotsky (1998). Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de abordagem exploratória. Consi-
derou-se, portanto que o lúdico na educação é uma ferramenta metodológica natural da infância.

Palavras-chaves: Brincar; Educação; Infantil; Heurístico.
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INTRODUÇÃO

O brincar é uma ação cotidiana na infância e traz em si significados que vão além 
do divertimento e passatempo. A criança em seu universo infantil apresenta a ne-
cessidade de representar aquilo que entende do universo adulto no contexto em 

que vive e convive, e esta representação de papéis é feita por meio do brincar. Este estu-
do discorre sobre o brincar heurístico na primeira infância, detalhando todos os aspectos que 
esta nova metodologia contempla, objetivando a compreensão da importância da ação ex-
ploratória na ação protagonista da construção do saber. Também é foco deste estudo ana-
lisar o desenvolvimento do processo de interação social proporcionado pelo ato de brincar.
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O BRINCAR E SUA RELEVÂNCIA NO 
PROCESSO EDUCATIVO

A importância do brincar deve ser 
compreendida como um princípio; um a 
atividade vital no cotidiano da educação 
infantil. O ato de brincar possibilita à criança a 
descoberta de si e do mundo. Para a criança 
não há uma separação entre o momento de 
brincar e o momento de aprender: o processo de 
aprendizagem ocorre durante as brincadeiras. 
Compreende-se então a importância de 
qualificar os momentos lúdicos, pois “quanto 
melhor for a qualidade de oportunidades para 
brincar oferecidas às crianças, mais prazerosas 
serão suas experiências, tanto para elas quanto 
para os adultos” (GOLDSCHMIED, 2006, p. 
25). 

O brincar além de uma atividade prazerosa 
constitui-se uma importante forma de 
comunicação e expressão infantil, pois por 
meio da brincadeira a criança exterioriza o que 
compreende do mundo que a cerca.O ato de 
brincar também proporciona a aprendizagem 
e desenvolvimento cognitivo da criança, pois 
instiga a reflexão, a autonomia e a criatividade, 
o que permite a relação construtiva entre o jogo 
e a educação (GOLDSCHMIED, 2006, p. 25). 

Não só para a criança, mas a brincadeira se 
faz importante para o completo desenvolvimento 
humano, nas dimensões física, social, cultural, 
afetiva, emocional e cognitiva.Para que a 
brincadeira desenvolva seu papel formador na 
infância, ela precisa ser compreendida como 
algo que vai além do passatempo e deve ser 
analisada como uma necessidade vital da 
infância (GOLDSCHMIED, 2006, p. 25). 

Dentro deste contexto, o brincar na 
educação infantil possibilita à criança a criação 
de situações em que elas criarão regras, 
resolvem conflitos e desenvolvem hipóteses de 
conhecimento, exercitando consequentemente 
a autonomia e a capacidade de compreensão 
dela mesma e do outro. É importante incentivar 
a capacidade criadora na infância, pois é uma 
forma de interação e relacionamento social, na 
perspectiva da lógica do pensamento infantil 
(GOLDSCHMIED, 2006, p. 25).

OLIVEIRA (2000), diz que o brincar não possui 
apenas o significado de recrear, mas caracteriza-
se como uma das formas mais complexas 
de comunicação infantil. O brincar permite o 
desenvolvimento de diversas habilidades como 
a criatividade, imaginação, atenção, imitação 
e memória, possibilitando o desenvolvimento 
integral da criança, auxiliando na construção 
de sua personalidade, afetividade, contribuindo 
com o exercício da motricidade e aquisição da 
inteligência e socialização.

VYGOTSKY (1998), um dos representantes 
mais renomados da psicologia histórico – 
cultural, iniciou seus estudos partindo do 
princípio de que o sujeito se constrói nas 
relações interpessoais que estabelece. 
Pensando assim, as brincadeiras na infância 
assumem uma posição complexa para a 
análise do processo de construção do sujeito 
humano, quebrando a visão de que o brincar é 
algo específico da infância.
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A capacidade de criação, imaginação e 
planejamento é despertada na criança por meio 
do ato de brincar. A brincadeira é uma atividade 
lúdica onde a criança atua simbolicamente, 
em diferentes situações por ela criadas, 
reorganizando sentimentos, conhecimentos e 
ressignificando situações e atitudes.

Segundo o Referencial Curricular Nacional 
da Educação Infantil:

O principal indicador da brincadeira, entre 
as crianças, é o papel que assumem enquanto 
brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira 
as crianças agem frente à realidade de maneira 
não literal, transferindo e substituindo suas 
ações cotidianas pelas ações e características 
do papel assumido, utilizando-se de objetos 
substitutos  (BRASIL, 1998, p. 27, v. 01).

Ainda sobre o brincar ZANLUCHI (2005, 
P.89) esclarece que:

Quando brinca, a criança prepara-se para 
a vida; pois é através de sua atividade lúdica 
que ela vai tendo contato com o mundo físico 
e social, bem como vai compreendendo como 
são e como funcionam as coisas (ZANLUCHI,  
2005, P.89).

Com base na afirmação do autor acima 
referenciado podemos compreender que 
ao brincar a criança se porta com mais 
maturidade, pois mesmo que simbolicamente, 
imerge no mundo adulto a cada vez que 
representa na brincadeira um papel social. 
Para a fundamentação e argumentação teórica 
deste estudo, foram analisadas teorias de 
conceituados autores que centralizaram suas 
pesquisas no brincar holístico na educação 
infantil em todas as suas dimensões, a fim 
de esclarecer de forma satisfatória as ideias 
conceituais sobre o brincar holístico e o 
desenvolvimento da interação social por meio 
do ato de brincar.

 O BRINQUEDO NA INFÂNCIA

O brinquedo na vida da criança é essencial 
em sua educação, pois ele se constitui como 
parte da formação e desenvolvimento físico, 
mental e cognitiva do indivíduo.De acordo com 
KISHIMOTO (apud, ALMEIDA, 2012):

[...] 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 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 (KISHIMOTO (apud 
ALMEIDA, 2012).

Ambos os tipos de brinquedos acima 
conceituados devem estar ao alcance 
da criança, pois desenvolvem diferentes 
habilidades, porém segundo ALMEIDA (2012), 
deve-se ter alguns cuidados ao escolher 
os brinquedos que serão disponibilizados à 
criança. Deve-se prestar atenção em alguns 
quesitos básicos, que ALMEIDA (2012, Pág. 5) 
determina da seguinte forma:
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A – Importância: é necessário levar em 
consideração que um bom brinquedo não é o 
mais lindo e nem o mais caro, [...], sendo assim 
um bom brinquedo é o que convida a criança 
a brincar, é o que desafia seu pensamento, 
é o que mobiliza sua percepção, é o que 
proporciona experiências e descobertas e o 
que trás a alegria e a satisfação de estar com 
o mesmo e, além disso, faz desenvolver seu 
imaginário.

B – Faixa – etária: o brinquedo deve ser 
adequado à criança, considerando a sua idade 
e o seu desenvolvimento, [...].

C – Faz de conta: o brinquedo deve estimular 
a criatividade e a imaginação. [...] o mais 
importante é que muitas vezes isto pode ser 
feito com pequenos objetos como um pregador 
que se transforma em avião ou um pedaço de 
pau que vira uma espada.

D – Versatilidade: o brinquedo que pode ser 
utilizado de várias maneiras é um convite à 
exploração e a criatividade [...].

Os brinquedos infantis, suportes do brincar 
na infância, por mais simples que sejam são 
instrumentos riquíssimos para proporcionar 
situações de aprendizagem.

É importante salientar que ao oferecer um 
brinquedo a uma criança é necessário verificar 
a segurança do brinquedo. Ainda segundo 
(ALMEIDA,  2012, p.7): 

Brinquedo é um tipo de treinamento divertido 
para a criança, através dele é que ela começa 
a aprender, conhecer e compreender o mundo 
que a rodeia.

Existem brinquedos para todas as faixas 
etárias. Não adianta forçar a natureza. Quanto 
mais adequado à idade da criança, mais útil ele 
é. Se o brinquedo puder ser utilizado em várias 
idades acompanhando o desenvolvimento, 
melhor ainda.

Brinquedos que servem para adultos 
brincarem e crianças assistirem não são 
estimulantes. Pelo contrário: habituam a criança 
a sérum mero espectador.

Bom brinquedo estimula a imaginação e 
desenvolve a criatividade. Brinquedos que 
ensinam apenas a repetir mecanicamente o 
que os outros fazem são prejudiciais, irritantes 
e monótonos.

Criança gosta de brinquedos que possibilitem 
ação e movimento, com isso, aprende a 
coordenar os olhos, mãos e o corpo, garantindo 
com naturalidade e prazer uma maior saúde 
física e mental no futuro.

Brinquedo sério é aquele que educa a criança 
para uma vida saudável, livre, solidária, onde 
o companheirismo e a amizade sejam pilares 
básicos (ALMEIDA,  2012, p.7). 



1048

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

 O BRINCAR HEURÍSTICO NA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

O brincar heurístico é uma nova abordagem 
metodológica utilizada pelos professores 
no processo de ensino e aprendizagem 
das crianças pequenas. Tal abordagem foi 
desenvolvida por Elinor Goldschmied (2002), 
em colaboração com diversas educadoras de 
países europeus: Inglaterra, Itália, Escócia e 
Espanha.

Resume-se em um diferente método de 
organização e diferenciação dos objetos 
oferecidos no momento do brincar no cotidiano 
escolar da primeira infância. De acordo com 
Goldschmied (2002, pág. 18). Na abordagem 
heurística a criança é estimulada a descobrir 
coisas pela sua própria investigação nos 
primeiros 2 anos de vida, o que confere como 
objetivo central a tal abordagem a exploração 
espontânea de diferentes tipos de objetos com 
a finalidade de promover a aprendizagem pela 
descoberta.

Goldschmied (2012, Pág. 31) esclarece que 
o brincar heurístico contribui significativamente 
com o desenvolvimento da habilidade de 
concentração, pois a criança cria sua própria 
lógica e da intencionalidade ao manuseio do 
objeto á ela proporcionado, onde o manuseio 
repetitivo lhe proporciona novas descobertas 
e consequentemente a construção de novos 
saberes.

No brincar heurístico os objetos que devem 
ser proporcionados para o momento de 
exploração devem ser materiais que estão 
presentes no cotidiano da criança no espaço 
escolar e fora dele (ver anexo I “Sugestões 
de materiais por categoria”). Sugere-se que 
o professor os organize em “Bandejas de 
experimentação”.

No brincar heurístico não existe uma 
mediação direta do professor. Ele disponibilizará 
os objetos que irão compor o processo de 
exploração por meio do brincar tendo cuidado 

e atenção para que os mesmos não estejam 
sujos ou quebrados, substituindo-os sempre 
que necessário, a fim de não apresentarem 
nenhum risco à criança.

Ao proporcioná-los á criança sua participação 
restringe-se á observar de longe atentamente o 
contato das crianças com o material proposto 
para a brincadeira, preocupando-se em fazer 
anotações relevantes sobre alguma ação 
observada. Ele não interfere nesse momento 
de exploração: não elogia, não estimula e 
não sugere. Sua mediação acontece somente 
se houverem situações de conflito durante o 
brincar. 

Se o educador interviesse de maneira 
desnecessária na atividade da criança, iria 
privá-la do prazer de fazê-la por si mesma e, por 
sua vez criaria um sentimento de dependência 
ao qual ela não renunciaria facilmente. Alguns 
momentos de jogo suscitados pelo adulto 
desencadeiam expectativas que não se podem 
satisfazer e se convertem em fonte de desânimo 
e de frustração (FALK, 2011, pág. 36).
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Nesse momento de observação o professor 
terá a oportunidade de analisar detalhada e 
individualmente o desenvolvimento da criança 
em diferentes aspectos: Sua socialização, 
imaginação, habilidade de atenção, 
comunicação, entre outros pontos que julgar 
necessário. De acordo com a Diretriz Curricular 
Nacional para a Educação Infantil – DCNEI – a 
criança é:

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 (BRASIL, p.  
12).

A visão de criança proposta pela Diretriz 
Curricular para a Educação Infantil, ainda é 
considerada algo difícil de ser assumido nas 
práticas do cotidiano escolar. Infelizmente 
ainda existem em alguns docentes a descrença 
em relação as potencialidades e capacidades 
da criança pequena, o que gera o auxílio 
desnecessário em situações cotidianas, auxílio 
esse que interfere negativamente no processo 
de aprendizagem, pois tal atitude impede o 
protagonismo da criança na construção de seus 
saberes e desenvolvimento de sua autonomia. 
A criança é competente para descobrir o mundo 
e a si mesma (GOLDSCHMIED, JACKSON, 
2006, p.  32).

Os percursos pedagógicos realizados 
utilizando-se do brincar heurístico oferecido 
frequentemente às crianças de 2 anos de idade 
(aproximadamente), contribui significativamente 
para o desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, psicomotoras, intelectuais e sociais 
da criança na primeira infância.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa aqui apresentada é de base 
bibliográfica e de abordagem exploratória. Tem  
como aportes os trabalhos de Almeida (1995); 
Goldschmied (2006) e Vygotsky (1998) que 
abordam as temáticas, bem como as questões 
sobre  o brincar na educação infantil discutido 
nesse artigo.

Nesta pesquisa foram analisados alguns 
artigos, documentários, teses e outros trabalhos 
científicos que discutem e apresentam reflexões, 
sugestões que podem contribuir para uma 
maior compreensão da temática apresentada 
neste artigo, isto é, o brincar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo discorreu sobre os fundamentos do brincar, o brincar heurístico e sua contribuição 
no desenvolvimento do processo de interação e socialização na primeira infância.

Compreendemos após a revisão literária aqui apresentada que o brincar proporciona à criança 
a oportunidade de representação do real em um contexto irreal, ilusório, imaginário, porém com 
atitudes reais válidas no contexto racional.

No decorrer de todo o processo de desenvolvimento, a criança alcança fases específicas em 
cada faixa- etária. O crescimento da criança se dá por fases e em cada uma delas aspectos 
singulares e significativos são notáveis e essenciais para a formação completa do indivíduo.

O brincar heurístico proporciona á criança a aprendizagem por meio da descoberta e expe-
rimentação, possibilitando a criação de situações- problemas e a solução das mesmas. Desta 
forma a criança desenvolve sua autonomia, imaginação, capacidade de resolução e intervenção 
em situações cotidianas, assim como a realização do inatingível no universo real.

A brincadeira também influencia diretamente no processo de desenvolvimento da interação so-
cial, pois a coletividade é um dos seus recursos para que a brincadeira se torne mais dinâmica 
e coletiva.

Infelizmente atualmente o mau uso da tecnologia tem causado a fragmentação dos relaciona-
mentos interpessoais, e as brincadeiras que proporcionam a socialização foram substituídas por 
instrumentos tecnológicos que se centralizam na socialização virtual, o que tem causado uma 
grande descentralização do brincar e se relacionar com o outro presencialmente.

A escola, portanto, exerce a função de resgatar as brincadeiras que foram substituídas por 
vídeo- games, tablets, computadores e afins, objetivando a construção de relacionamentos hu-
manos e da coletividade, além da exploração do desenvolvimento integral da criança diante da 
brincadeira que envolve o corpo inteiro, estimulando a capacidade criativa, exploratória e refle-
xiva já presente na infância.

O jogo, o brinquedo e a brincadeira fazem parte do cotidiano infantil e não podem ser subs-
tituídos, pois eles são essenciais para o pleno desenvolvimento infantil - em todas as suas di-
mensões. Considera-se, portanto, que o lúdico na educação é uma ferramenta metodológica 
natural da infância, e o ato de brincar não deve ser só permitido, mas estimulado, e repensado 
cotidianamente visando o desenvolvimento integral da criança e o estímulo ao seu processo de 
interação social e protagonismo na construção de seus saberes.
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RESUMO: Para entendermos melhor a nossa cultura, nós temos que falar um pouco da história 
do nosso país, então voltando a alguns anos atrás, para ser mais exato, vamos voltar no tempo 
no ano de 1500 no descobrimento do Brasil. Qualquer escola, cuja política educativa se pre-
tenda pautar pela multiculturalidade, terá Diversidade Cultural no Contexto Escolar 35/121 
obrigatoriamente de se guiar por princípios de igualdade e de aceitação da diferença, procu-
rando contribuir para que nenhuma cultura perca a sua identidade, ou subjugada incorreta-
mente por qualquer outra. Assim, com esta pesquisa veremos que a escola  possui a sua iden-
tidade e promove a interação no seu seio, ela deve criar vínculos não só entre os seus atores 
educativos: professores, alunos, funcionários, administradores, mas também a comunidade 
que a envolve de modo particular e a sociedade em si, de uma maneira mais geral. Por nosso 
país ser muito grande, pela nossa história, pelos imigrantes que vieram de todas as partes do 
mundo, nosso país tem uma imensa diversidade cultural e hoje vamos falar sobre a diversida-
de cultural de nosso país, passando por todas as regiões e falar da cultura de cada uma delas.

Palavras-chaves: História; Diversidade; Aprendizagem; Escola.

DIVERSIDADE CULTURAL
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INTRODUÇÃO

Com o Brasil começando a ser colonizado por Portugal, muito de sua cultura também 
se estabelecia em nosso país e isso se misturava com as tribos indígenas que aqui 
já estavam. Com a vinda dos portugueses, junto chegou a religião entre muitas outras 

coisas como a sua comida típica e até mesmo o teatro, para quem não sabe o teatro foi trazi-
do para o Brasil por Portugal. Como tal esta Diversidade é de fato uma realidade nas nossas 
escolas, e isso exige dos professores e da escola redobradas responsabilidades, no sentido 
de desenvolverem um trabalho interdisciplinar, com a finalidade de formar cidadãos do mundo, 
capazes de viver na nossa aldeia global e de interagir de modo construtivo com a Diferença. 

É preciso de fato a interação entre os seres humanos como forma de compreender-
mos melhor o outro ao nosso redor. Portanto é necessário entender a escola, como 
um sistema, para poder analisar a questão da interação que ocorre dentro e fora dela, 
é preciso ter presente os vários atores educativos que intervêm no processo escolar.

O reconhecimento desta diversidade nas nossas salas de aula é uma realidade com que 
os professores e demais agentes educativos se confrontam diariamente, e exige uma postura 
de reflexão sobre o decorrer dos processos de ensino e de aprendizagem. Sabendo que na 
sala de aula deparamos sempre com a diversidade de alunos, portanto neste caso os pro-
fessores têm um grande papel a desempenhar perante esta situação, e cabe a ele ajustar os 
conteúdos às necessidades dos alunos, ou seja, deve fazer uma diferenciação pedagógica.
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O PRINCÍPIO DA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO 

No período de transição entre o Império para 
a República, outra vez o sistema educacional foi 
colocado em debate, pois naquele momento era 
considerado um caminho de suma importância 
no desenvolvimento da sociedade brasileira, 
a espera da época é que a educação fosse 
capaz de colaborar para o progresso e também 
se se buscava o aumento dos eleitores para 
que pudessem corresponder aos interesses 
das elites.

Segundo Zilma de Oliveira (1994), 
antigamente não existia um olhar afetivo para 
criança e não havia preocupação com seu 
desenvolvimento, ela era vista como um adulto 
em miniatura e o que a diferenciava era apenas 
a força e o tamanho. Não existiam valores que 
fossem assegurados pela família, mas sim 
pelos adultos do seu convívio.

De acordo com Oliveira (1994),houve um 
questionamento impulsionado pelo Movimento 
da Escola Nova de como essa criança deveria 
se desenvolver, foi então no século XX que 
surgiram grandes teóricos como Comenius, 
Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori e 
Rousseau, Piaget e Vygotsky com ideias 
inovadoras que contribuíram para que essa 
criança tivesse um bom desenvolvimento nos 
anos iniciais, sabendo que é no início da vida 
que construímos grandes homens, e dessa 
maneira ele poderá ser inserido na sociedade 
sabendo dos seus direitos e deveres. Com a 
contribuição de Comenius, Pestalozzi, Froebel, 
Maria Montessori, Rousseau, Piaget e Vygotsky 
ideias foram adiante, e até hoje essas idéias 
estão inseridas na Educação Infantil com 
propósito de ajudar no desenvolvimento da 
criança.

Com diversas transformações sociais 
ocorridas na época da Revolução Francesa, a 
criança finalmente é vista com um novo olhar. 
Umas das principais mudanças da época 
foram as transformações religiosas; católicas 
e protestantes e também o surgimento da 
afetividade no seio da família, essas atividades 
eram demonstradas principalmente por meio 

da valorização que a educação passou a ter, 
os trabalhos com os fins educativos foram 
substituídos pela escola. 

Afirma Oliveira que surge uma preocupação 
no século XVII com a Educação moral das 
crianças, e esta educação passa a ser dada 
pela igreja, acreditava-se que a criança é 
fruto do pecado e ela deveria ser guiada pelo 
caminho do bem, de um lado a criança é vista 
como um ser inocente e do outro como um ser 
fruto do pecado, quando a família faltava na 
correção dessa criança a sociedade corrigia 
desde pequena.

A educação infantil se insere em um contexto 
histórico e social decorrente das mudanças 
produzidas pelo capitalismo industrial no 
século XIX, que passou a incorporar o trabalho 
feminino e da criança no sistema fabril. Embora, 
segundo Aranha (2006), no período anterior da 
Revolução Industrial e durante ela, a questão 
da educação já ocupasse o pensamento 
de grandes filósofos, que defenderam a 
importância da educação para todos seres 
humanos.

A Educação Infantil, segundo Comenius(2002 
apud MORIGGI), deveria possuir etapas, pois o 
desenvolvimento das crianças se dá por etapas 
e de modo desigual, sendo diferente ela requer 
uma escola de tipo diferente dos outros níveis 
escolares.

Comenius (apud MORUGGI, 2002) foi quem 
elaborou o plano da escola maternal no ano de 
1637, ele trazia a ideia de educar as crianças 
menores de 5 anos, pois  sua proposta era 
de algum modo auxiliar as crianças para 
futuramente levá-las a fazerem aprendizagens 
abstratas e para isso, suas recomendações 
eram que, as crianças deveriam desfrutar de 
materiais e atividades que sejam diversificadas, 
materiais pedagógicos  ricos em um ambiente 
que fossem favoráveis para educação das 
crianças  ,Comenius responsabilizou os pais 
pela educação antes dos 7 anos de idade, 
pois afirmava que dentro dos lares que inicia 
o ensino. No ano de 1657 usou a palavra 
Jardim da Infância para nomear o local de 
aprendizagem das crianças.
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Portanto, Aranha (2006) fala da pouca 
discussão sobre a infância e sua educação, 
limitando a organização de um sistema de 
ensino e de propostas metodológicas para o 
ensino das crianças pequenas. Isso limitou 
as potencialidades e as oportunidades de 
desenvolvimento, comprometendo a visão 
educacional na infância e dos trabalhadores 
neste nível educativo. 

De acordo com Aranha (2006), desde a 
Idade Moderna existe o entendimento de que a 
criança é um ser diferente do adulto, portadora 
de características específicas, psíquicas e 
comportamentais. Contudo, isso não é uma 
característica natural, que sempre se manifesta 
da mesma maneira, ao contrário, existe entre 
o período infantil e o adulto uma concepção 
cultural e histórica, que determina os papéis 
das crianças e dos adultos, sendo em virtude 
disso, necessário estudar a educação infantil 
dentro dos contextos próprios e não pela 
natureza da infância.

Como afirma Aranha (2006), a infância 
nem sempre foi concebida como nos dias 
atuais, pois esteve sujeita as mudanças 
socioeconômicas, políticas culturais que as 
sociedades passaram. A composição da 
família, os registros familiares e eclesiásticos, 
entre outros aspectos, também não foram 
os mesmos, as mudanças demonstram que 
ocorreram transformações, não se podendo 
tomar cada período como algo acabado.

Pode-se perceber que na Idade Média, 
segundo Le Goff (1984), formou-se uma 
sociedade feudal, onde os senhores de terra 
possuíam muito poder, elaboravam as leis, a 
sua cultura, suas moedas, seus valores etc., 
de acordo seus contextos geo históricos. 
Dessa forma, nesta época a criança era 
considerada um pequeno adulto, que podia 
executar as mesmas tarefas de um adulto. A 
rápida passagem da infância para a vida adulta 
era o que importava. Nesse sentido, havia 
necessidade de distinção entre essas duas 
etapas da vida, crianças e adultos usavam o 
mesmo traje.

De acordo com Le Goff (1984), a partir do 
século XVII, há um crescimento das cidades 
devido ao comércio, a Igreja Católica perde o 
poder com o surgimento da burguesia, sendo 
a Igreja a responsável pela assistência social e 
educação.

No período seguinte, época moderna, a 
educação passa por transformações, novos 
métodos educacionais são propostos. E 
segundo Aranha (2006), João Amos Comenius 
(1592-1670) se tornou o grande educador 
da época, pois defendeu novas práticas 
educativas além de uma educação total para 
todos, “ensinar tudo a todos.

Aranha (2006) afirma que o objetivo central 
da educação de Comenius era formar o 
bom cristão, um homem moral, devendo ser 
sábio nos pensamentos,dotado de verdadeira 
fé em Deus e capaz de praticar ações 
virtuosas, estendendo-se a todos: os pobres, 
os portadores de deficiências, os ricos e às 
mulheres.

Segundo Luzuriaga (1976), as concepções 
teóricas de Comenius apresentavam 
consistência, mas sempre procuraram articular 
dois campos: do filosófico ao religioso, onde a 
educação para todos seria possível através da 
organização e divulgação do saber. Mas, nem o 
caráter inovador da sua proposta pode garantir 
que elas fossem postas em prática de uma 
maneira mais ampla, logicamente no contexto 
histórico da época e também da trajetória de 
vida do autor. 

Para Aranha (2006), é a partir do século XVI, 
que surgiram as descobertas científicas, as 
quais provocaram o prolongamento da vida, 
ao menos da classe dominante. No mesmo 
século, surgem duas atitudes contraditórias no 
que se refere à concepção de criança: uma a 
considera ingênua, inocente e é traduzida pela 
“paparicação” dos adultos; enquanto a outra 
a considerava imperfeita e incompleta e é 
traduzida pela necessidade do adulto moralizar 
a criança. 

De acordo com Aranha (1998), no século XVII a 
educação ainda não tinha conseguido se firmar 
de maneira universal e pública. Mas algumas 
mudanças puderam ser observadas em alguns 
Estados da Confederação Germânica, onde se 
instituiu a educação obrigatória dos 6 aos 12 
anos.
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No século XIX,influenciados pelas mudanças 
econômicas e sociais, surge uma nova 
concepção de educação com Pestalozzi, 
Froebel, Montessori e Rousseau, como afirma 
Aranha (2006). Para os pensadores, a pré-
escola era encarada como uma forma de 
superar a miséria, a pobreza, a negligência das 
famílias. Mas sua aplicação ocorreu efetivamente 
no século XX, depois muitos movimentos que 
indicavam o precário trabalho desenvolvido 
nesse nível de ensino, prejudicando a escola 
elementar.

Pestalozzi 1746-1827, (Nova Escola 2008), 
traz seu pensamento como proposta na crença 
da bondade do ser humano, e na caridade 
praticada em torno das classes menos favoráveis, 
ele entusiasma empresários a construir creches 
para os filhos dos operários, pregou que a 
principais funções para o desenvolvimento das 
crianças são suas habilidades naturais e inatas, 
dizia que a criança tem que ser educada em 
um ambiente o mais natural possível colocando 
para fora o que tem dentro de si, sendo assim 
favorável para construção do desenvolvimento 
do caráter infantil.Discípulo de Pestalozzi, 
Froebel (1782-1852) foi considerado o primeiro 
educador a apostar nos brinquedos, ele mostra 
a importância dos desenhos e das atividades 
que requerem movimentos corporais. 

Em 1837, na Alemanha, Froebel cria o jardim 
da infância tendo como base as idéias de 
Pestalozzi.Froebel era influenciado por um ideal 
político de liberdade, quando ele traz  esse 
espaço relacionado ao desenvolvimento da 
criança ele propõe condições que favoreçam 
esse desenvolvimento, e assim as crianças 
se tornavam  livres para compreender a si 
própria, através de ambientes diversificados 
com recursos pedagógicos, elas poderiam se 
expressar de diferentes maneiras com atividades 
ricas para construção do  desenvolvimento, 
segundo Froebel o conhecimento chega através 
de manuseios  de objetos, e participação em 
diversas atividades de livre expressão.

Maria Montessori 1870-1952, (Nova Escola 
2008), é um dos grandes nomes, que aparece 
como construtores de ideias na educação 
infantil, Montessori defendia que uma das 
funções da educação era de certa forma 
favorecer o progresso infantil de acordo com 
as necessidades de cada criança. Sua marca 

foi trazer materiais de uso pedagógico que 
beneficiava o desenvolvimento da criança, foi 
ela a própria responsável pela diminuição do 
tamanho da mobília usados pelas crianças 
na pré-escola, desenvolve jogos e materiais 
essenciais para uso educativo, com materiais 
apropriados para estimular e desenvolver, 
colocando a criança diante de situações que 
poderiam colaborar para evolução de diversas 
funções psicológicas.

Outro grande pensador foi Rousseau 1712-
1778, (Nova Escola 2008),que colaborou 
para educação infantil criando uma proposta 
educacional contra autoritarismo e preconceito. 
Defensor de uma aprendizagem que deveria 
ocorrer por experiências, de forma diferenciada, 
ele enfatiza que a infância é uma fase que se 
pensa, se vê e se sente um mundo de maneira 
própria. Segundo Rousseau a infância não era 
apenas uma preparação para vida adulta, existia 
um valor, e para ele, seria nesse momento que 
a atitude do educador deveria de ser a mais 
natural possível.

Com seu pensamento Rousseau teve um 
papel importante na educação moderna, ele 
era a favor de ensinar a criança a viver para 
então trazer a ela uma aprendizagem que 
poderia levá-la ao exercer sua liberdade. 
Como observa, o contexto socioeconômico 
influenciou o início da Educação Infantil, que 
não possuía uma proposta concreta voltada 
para a instrução, ligava-se a tradição da 
educação informal familiar.  As mudanças 
econômicas, sociais e culturais que ocorriam 
na Europa, no campo educacional repercutiram 
em alguns intelectuais brasileiros, que tentaram 
apresentar propostas para imprimir novos 
rumos à educação brasileira.  Essa etapa da 
história em que a concepção de infância se 
construiu transformou a visão que se tinha das 
crianças. Os pequenos passaram a ter lugar 
de destaque na sociedade, que passou a 
valorizar a infância. Essa valorização contribuiu 
para o desenvolvimento do olhar pedagógico 
dentro da educação, preocupada com as 
novas adaptações de métodos educacionais 
que satisfizesse as novas demandas 
desencadeadas por estas transformações.
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Aranha (1998), afirma que atualmente a 
concepção de que a criança é um ser com 
características bem diferentes dos adultos, 
um ser particular e de direitos, tem gerado as 
maiores mudanças na Educação Infantil. Essa 
nova concepção tem tornado o atendimento às 
crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico, 
exigindo do educador uma postura consciente 
de como deve ser realizado o trabalho com 
as crianças pequenas, mostrando as suas 
especificidades e as suas necessidades 
enquanto criança e enquanto cidadão.

O Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil (RCNEI 1998), traz a 
concepção de infância como construída 
historicamente e a ideia de que atualmente 
não há apenas uma maneira de se considerar 
a criança, pois há múltiplas diversidades de 
realidades sociais, culturais, étnicas e etc. 
que podem interferir nessa noção de infância. 
Sabemos que existem crianças que trabalham, 
que são exploradas, que sofrem maus tratos 
e abusos, que não possuem seus direitos 
garantidos.

As pesquisas feitas por (RCNEI-1998), 
relativas à infância apontam que ao propormos 
algo às crianças devemos aproximar nosso 
ponto de vista ao delas. Não existe um método 
ideal de relações entre adultos e crianças, 
porém devemos levar em consideração as 
diferentes condições de vida de um grupo 
escolar e perceber a criança como sujeito de 
direitos e capaz de criar seu próprio espaço.

A concepção de infância (RCNEI-1998), que 
temos nos dias atuais é uma visão construída 
historicamente, em que é possível perceber 
o contraste existente entre a atualidade e 
algumas décadas atrás. A criança passou a 
ocupar um local de destaque na sociedade 
muito diferente da época em que sua presença 
era praticamente imperceptível. Nesta época na 
sociedade medieval, as crianças eram inibidas 
de participar socialmente da vida comunitária 
e eram tratadas como um pequeno adulto, 
passando despercebidas suas características 
e peculiaridades.

      
       

 De acordo com Kuhlmann (2000), a história 
da educação infantil no Brasil seguiu alguns 
exemplos de outros países do mundo, como 
a Europa. Porém o Brasil tem suas próprias 
características. Em nosso país, as instituições 
infantis surgiram por causa do processo de 
industrialização e da inserção das mulheres 
no mercado de trabalho, aumentando neste 
sentido a grande demanda para a criação de 
instituições de atendimento a infantil. Partindo 
deste contexto fica claro que as instituições não 
foram criadas para suprir as necessidades das 
crianças, mas foram criadas para atender uma 
necessidade do mercado que necessitava do 
trabalho feminino, e para isso era necessário 
criar um lugar para os filhos de essas mulheres 
ficarem enquanto trabalhavam.

No Brasil, segundo Kuhlmann (2000), as 
creches tiveram início com o sistema republicano 
de 1889. O autor pontua que embora existissem 
instituições destinadas à infância na Monarquia, 
somente após a chegada da república é que 
as instituições de Educação infantil cresceram 
em número razoável.Antes disso, o que se via 
mais constantemente eram as tentativas de 
proteger a infância, fossem por motivações 
políticas, econômicas ou religiosas, e, nesse 
caso, predominavam as ações caritativas 
relacionadas à criança desamparada. 

Segundo os estudos de Kuhlmann (1998), 
a primeira creche foi inaugurada em 1889 ao 
lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio 
de Janeiro. Neste ano, o Instituto de Proteção e 
Assistência à Infância do Rio de Janeiro criou 
a rede assistencial expandindo-se por todo 
Brasil. Representando assim uma instituição 
filantrópica e uma organização racional do 
assistencialismo, neste sentido substituição a 
caridade. Eram instituições, de cunho religioso, 
não havia propostas formais de instrução para 
as crianças, porém tinham atividades voltadas 
para o canto, as rezas, as passagens bíblicas, 
aos exercícios de leitura e também à escrita, no 
intuito de instruir às crianças atendidas, a um 
bom comportamento.
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Segundo (Oliveira, 2002) no Brasil, até a 
primeira metade do século XIX, não havia 
nenhuma instituição apropriada para receber 
as crianças, essa incumbência era papel 
somente das famílias, que deveriam cuidar de 
seus filhos assim como também educá-los. 
Porém com a inclusão da mulher no mercado 
de trabalho passou o papel de educar e cuidar 
das crianças para as creches.

Neste sentido Kuhlmann (1998) afirma que, 
a roda dos expostos ou roda dos excluídos, 
iniciaram-se mesmo antes das instituições 
creches. Esse nome e dado pelo fato que 
os bebês abandonados eram deixados em 
local composto por uma forma cilíndrica, que 
tinha uma divisória e era fixada nas janelas da 
determinada instituição ou mesmo das casas 
de misericórdia que havia. Por mais de um 
século a roda de expostos foi a única instituição 
de assistência à criança abandonada no Brasil 
e, mesmo com vários pensamentos contrários 
a esta instituição por parte de um determinado 
segmento da sociedade, somente no século 
XX, mais ou menos por volta de 1950, o Brasil 
a extinguiu, sendo o último país a fazê-lo.

Para Kuhlmann (2000) embora as creches 
e pré-escolas para os menos favorecidos 
ficaram fora dos órgãos educacionais, as suas 
mútuas relações se aplicam, pelos próprios 
meios das instituições. Em São Paulo, desde 
dezembro de 1920, a legislação antecipou 
a instalação de Escolas Maternais, tendo 
como finalidade o cuidado para os filhos dos 
operários, preferivelmente perto das fábricas 
que ofertasse um espaço e a alimentação das 
crianças. Poucas empresas disponibilizam 
esse atendimento para os filhos de suas 
funcionárias, porém as que ofereciam este 
atendimento faziam desde o berçário.

Kuhlmann (2000) afirma que alguns fatores, 
como a mortalidade infantil, a desnutrição 
generalizada, entre outros, foram determinantes, 
para que alguns setores da sociedade, 
entre eles os religiosos, os empresariais e 
educacionais, pensassem em um ambiente 
para que pudessem oferecer cuidados para 
criança longe do ambiente familiar. De forma 
que foi a partir desta preocupação, que a 

criança começou a ser vista pela sociedade, 
por um sentimento filantrópico, de caridade, 
assistencial e que começou a ser atendida fora 
da família.

Neste sentido as creches foram criadas, 
devido a muitos fatos ocorridos, um deles foi 
o processo da inserção. De industrialização 
no país, e também pela inserção da mão-de-
obra da mulher no mercado de trabalho, assim 
como a chegada dos imigrantes europeus no 
Brasil, desta forma, os movimentos operários 
ganharam força. Este movimento começou 
a se organizar em centros urbanos mais 
desenvolvidos e industrializados e reivindicaram 
melhorias nas condições de trabalho; entre 
estas, pediram a criação de instituições de 
educação e cuidados para seus filhos.

Segundo Kramer (2005), a revolução de 
1930, o crescimento da indústria, e a migração 
resultante do êxodo da zona rural “fenômeno 
da urbanização”, são fatores que contribuíram 
para que surgissem órgãos administrativos e 
burocráticos para o atendimento infantil. As 
instituições públicas foram criadas para atender 
as crianças carentes, visando apenas o cuidar 
e o assistencialismo, enquanto as privadas 
agregam propostas de cunho pedagógico. 

Contudo, neste contexto podemos observar 
que as crianças de diferentes níveis sociais 
eram vistas de formas diferenciadas, pois as 
classes menos favorecidas eram atendidas 
com uma proposta de trabalho que focava 
somente o cuidar com uma ideia de carência, 
enquanto as outras das classes sociais mais 
abastadas recebiam um enfoque maior para a 
sua a educação tendo como foco desenvolver 
a criatividade e a sociabilidade infantil. A 
princípio, as instituições infantis como a 
creches e pré-escolas tinham um cunho 
assistencialista, visavam somente o guardar e 
o cuidar da criança na falta da família. Essa 
concepção entendia a criança como um ser 
fraco, delicado, desprotegido e completamente 
dependente. Os profissionais não tinham 
qualificação, sua atuação era simplificada 
somente para os cuidados básicos de higiene 
e regras de bom comportamento.
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Segundo Kuhlmann (2000) as instituições de 
Educação Infantil cujo atendimento específico 
era somente para as crianças de 0 aos 06 
anos, tinham um olhar voltado somente para o 
atendimento médico e para o assistencial, ou 
seja, somente visavam o cuidado e a higiene 
das crianças. Essa concepção durou por um 
longo período no Brasil.

De acordo com Kuhlmann (2000) as primeiras 
creches do país surgiram no Rio de Janeiro, o 
Instituto de Proteção e Assistência à Infância 
que deu início a uma rede assistencial que se 
expandiu por vários lugares do Brasil, portanto, 
fica claro que as instituições de educação 
infantil surgiram com caráter exclusivamente 
voltado para o assistencialismo.

Conforme os registros de Faria (1999), 
já existia uma Inspetoria de Higiene Infantil 
desde 1923, porém somente em 1934 se 
criou uma Diretoria de Proteção à Maternidade 
e à Infância, sendo esta de caráter somente 
assistencial, sendo chamada, em 1937, de 
Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância. 
Desta forma algumas creches começaram 
a ser chamadas de berçários, neste sentido 
estavam abertas para crianças de 0 a 2 anos, 
o maternal para a faixa etária de 2 a 4 anos e o 
jardim de infância para crianças de 4 e 5 anos 
de idade. 

Em 1940, inaugurou-se o Departamento 
Nacional da Criança, no ano de 1942, foi 
apresentado para a sociedade um plano que 
visava implantar uma instituição única para 
a assistência à infância, que foi denominada 
a “Casa da Criança” um ambiente na qual 
funcionava, o berçário, o maternal, o jardim 
e a pré-escola.Faria (1999) aponta que, 
aconteceram a partir da década de 1930 várias 
iniciativas com relação à Educação Infantil. 
Em São Paulo, por exemplo, em 1935, sob a 
direção de Mário de Andrade, no Departamento 
de Cultura, foi iniciado um projeto de “Parques 
Infantis” para alguns grupos organizados com 
crianças de 3 anos, ou grupos com crianças de 
4 a 5 anos, ou mesmo com crianças maiores 
de 6 anos depois do horário escolar. Após 
vinte anos, ocorreram muitas mudanças no 
contexto Educacional infantil, porém foi mais 

precisamente em 1961, após mais de uma 
década de lutas intensas, debates e disputas 
políticas, o Congresso Nacional aprovou a 
Lei n. 4.024 de 20 de novembro de 1961, 
que proporcionou uma grande reforma para a 
educação brasileira.

Freitas (2003) descreve que em 1971, por 
causa das dificuldades da ditadura, houve a 
aprovação de uma reforma educacional, a Lei 
5692/11 de agosto de 1971, que reestruturou 
o ensino primário. Segundo o autor, esta nova 
lei, e as mudanças ocorridas, foi uma “tragédia” 
para a Educação Infantil, pois ela retirou dos 
governos as obrigações escolares relacionadas 
às “crianças pequenas”. Foi na década de 
1970, militares, grupos esses que sustentavam 
política e economicamente a ditadura e vários 
sistemas internacionais dividem opiniões sobre 
a pobreza.

Freitas (2003) salienta que eles declararam 
que a pobreza era prejudicial, pois poderia 
desenvolver problemas sociais se não fosse 
atendida e que, entre a vida dos pobres, o 
atendimento ao cuidar das crianças seria uma 
forma de prevenção dos problemas sociais 
e, também, uma forma continuar liberando as 
mães para o trabalho.

Para Campos, Rosemberg e Ferreira (1993), 
em 1942, através do governo federal foram 
criadas a Legião Brasileira de Assistência a 
LBA, que se tornou responsável por executar 
as políticas sociais da infância entre outros 
assuntos que se relacionavam às famílias. 
Passando a se unir com as creches dos setores 
industriais e empresas privadas. 

No início do século XX, segundo Aranha 
(2006), o governo assumiu a responsabilidade 
de zelar pelos filhos dos trabalhadores. Com 
o movimento da escola nova o atendimento 
à criança, até então era assistencial médico, 
passou também a ser visto como atendimento 
psicológico educativo. Os jardins da infância 
são criados a partir das creches existentes. Pois 
até este momento o atendimento à criança não 
se pautava por nenhum princípio pedagógico 
e não havia nenhuma participação do poder 
público nesse nível de ensino.
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Aranha (1998), descreve que o atendimento 
das crianças antes da educação elementar, 
teve início no século XIX com a proposta do 
educador alemão Froebel, que propôs uma 
Educação voltada à sensibilidade, baseada 
na utilização de jogos e materiais didáticos, 
os quais deveriam traduzir por si a crença 
em uma educação que atendesse a natureza 
infantil. Ele foi o fundador do primeiro jardim de 
infância, que tinha uma proposta pedagógica 
para as crianças, privilegiando a ludicidade, 
pois acreditava que a criança aceitaria mais 
aprender brincando.A pedagogia Froebeliana 
surgiu no Brasil por volta do final do século 
XIX por meio de muitas críticas, como sendo 
uma pedagogia que fundava espaços para 
guardar as crianças, porém também obteve 
muitos elogios. Foi apresentada juntamente 
com o Movimento das Escolas Novas devido 
à influência dos Estados Unidos e da Europa.

Segundo Kuhlmann (2000), as mudanças 
da educação brasileira sofreram influências 
do movimento Escola Nova, provocando 
um aumento do debate sobre a preparação 
da infância. Num contexto histórico de 
transformações socioeconômicas, começaram 
a ser pensada no país a elaboração de 
uma proposta nacional para atendimento 
educacional da infância, que até aquele 
momento era fundamentada na educação 
europeia.

Para Sousa (2000), a educação infantil foi 
organizada oficialmente no início dos anos 
1980, através do III Plano Setorial de Educação, 
Cultura e Desporto, que procurou programar 
uma educação que atendesse com qualidade, 
partindo do princípio do direito da criança e da 
mãe a um atendimento de qualidade. Empresas 
privadas laicas e também as religiosas, 
investiram no setor.

Foi através da Constituição de 1988 e a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1996) que ocorreram diversos avanços em 
meio a Educação Infantil. Com a criação deste 
documento, a Educação Infantil passou por um 
imenso processo de revisão e transformou a 
concepções sobre educação de crianças em 
ambientes coletivos e de seleção que ofereciam 

fortalecimento das práticas e que serviam 
como base mediadora da aprendizagem e do 
desenvolvimento das crianças pequenas em 
geral.

Surgindo então grandes reformas no campo 
da educação que foram elas: reforma de 
Benjamin Constant (Militar e político, professor 
de matemática, fundador da República e 
o primeiro ministro da Guerra do regime 
inaugurado em 15 de novembro de 1889) que 
foi uma reforma educacional com característica 
social e liberal que ocorreu no final do século 
XIX, ou seja, foram determinações legais e 
de suma importância para organização dos 
conteúdos ensinados na educação básica, 
assim como a organização do método adotado 
no processo ensino-aprendizagem, outrora tal 
reforma não obteve êxitos nos resultados como 
haviam previsto.

Reforma Epitácio Pessoa – ocorreu em (1901) 
feita por Epitácio Pessoa que era Ministro 
da Justiça e Negócios Interiores do governo 
Campos Sales; essa reforma propôs em 
1901 uma reforma do ensino que promoveu a 
realização do idealismo de Benjamin Constant, 
adequando e corrigindo a reforma de acordo 
com a realidade de cada região. Para Epitácio a 
educação do nosso país deveria dar prioridade 
a formação secundária (que é o ensino voltado 
aos adolescentes de 10 aos 18 anos), com 
o objetivo de fortalecer a estrutura ordenada 
do modelo educacional. Cabe ressaltar que, 
até aquele momento, o ensino era desligado 
da frequência obrigatória, prevalecendo na 
prática os exames preparatórios, que davam 
aos alunos a oportunidade de acesso ao 
conhecimento pela via seriada ou através de 
estudos individualizados e orientados fora 
das escolas. Logo, tal proposição criava uma 
contraditória possibilidade de aquisição de 
conhecimento com ou sem escola.

Reforma Rivadávia –foi um momento bastante 
diferenciado de todas as reformas educacionais. 
Aconteceu entre os anos de 1911-1915, que 
foi levada a esse termo pelo Governo Federal. 
Por meio desta reforma, através do ministro da 
Justiça o jurista Rivadávia Corrêa, com aval 
do presidente Marechal Hermes da Fonseca 
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que por sinal os dois tinham pensamentos 
positivistas, eles buscaram o fim do conceito 
oficial do ensino. Determinando através do artigo 
da Constituição de 1891, um decreto bastante 
discutível, apoiado pelos parlamentares, o 
governo determinou que as escolas de ensino 
secundário e de ensino superior perderam 
os seus status de oficial e passariam a ser 
entidades corporativas autônomas. 

Com isso, o Estado perde a autonomia do 
monopólio da validade oficial dos diplomas 
e certificados e tal prerrogativa passa a 
ser das próprias entidades. O ensino livre 
seria o remédio para os considerados maus 
catedráticos, para a contenção sem moderação 
de diplomas, de muitas fraudes e de instalações 
precárias dos estabelecimentos de ensino. Um 
conselho superior de ensino seria como uma 
espécie das atuais agências reguladoras seria 
como órgão máximo da administração federal 
da educação. 

Reforma Carlos Maximiliano- teve início 
em 1915 determinou o cancelamento das 
alterações que ocorreram em 1911. Criando-
se exames de vestibular aos cursos obrigação 
da conclusão do curso secundário para até 
que fim o ingresso nas faculdades. Embora, 
o ensino superior não foi alterado, mas, 
recuperou a oficialização do ensino, colocando 
limites estreitos à igualdade de ensino, fazendo 
com que, tivesse rigorosa inspeção e resolveu 
o problema de crescimento controlado com a 
criação do vestibular e a obrigatoriedade do 
diploma do secundário para a matrícula no 
superior.

Reforma João Luiz Alves – conhecida 
como reforma Rocha Vaz ocorreu em 1925, 
promoveu programas oficiais, tornando os 
currículos escolares seriados e restituindo 
bancas examinadoras também para o ensino 
particular. Também essa lei que tem por 
Decreto nº 16.782-A de 13 de janeiro de 1925. 
Que estabelece o concurso da união para a 
difusão do ensino primário, organização do 
departamento nacional do ensino, reforma o 
ensino secundário e superior e com isso dá 
outras providências.

Chamado de O período em que Getúlio 
Vargas governou o Brasil de 1937 a 1945 foi 
Estado Novo. Ficou marcado principalmente 
no campo político, como um governo ditatorial, 
recebendo assim, em novembro de 1937 uma 
nova Constituição. Lembrando que este período 
histórico é marcado pelo o aumento da crise 
europeia que resultou na 2ª Guerra Mundial: 
estando em discussão a superioridade racial, 
ideologias, conquista de territórios e o fascismo 
de comando. 

Neste sentido a tríade vida cidadã, cultura 
e educação é patrimônio subjetivo que será 
vivenciado continental como nosso há de se 
almejar para que as políticas públicas estejam 
em sintonia no combate ao Analfabetismo e a 
miséria. Fortalecendo os processos econômico 
tendo em vista que terão melhor qualidade na 
produção industrial para que isso ocorra a de 
se pensar na qualidade de ensino desta etapa 
da educação básica a EJA e na permanência 
de todos os educandos que procuram esta 
modalidade de ensino.

Segundo Carvalho, garantir para os adultos 
que não tiveram acesso à escolarização a 
voltar para os bancos escolares para além 
dos direitos humanos é poder garantir melhor 
qualidade de vida e reparação social tendo em 
vista que vivemos em sociedade que ainda 
se reveste de conceitos, preconceitos e pré-
conceitos que muitas vezes legitimam as ideias, 
há constâncias que merecem a atenção das 
pesquisas e das políticas públicas: por décadas 
esses jovens e adultos são os mesmos, pobres, 
oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros, das 
periferias e dos campos. Os coletivos sociais 
e culturais a que pertencem são os mesmos. 
Essas constâncias históricas têm sido mais 
determinantes na história da sua educação do 
que a indefinição, imprevisão e diversidade de 
atores, de ações, espaços e intervenções. 

Neste sentido coloca-se em evidência em 
a pesquisa de  ideias, conceitos e fatores 
históricos que giram e giram em torno deste 
segmento assim como buscaremos resgatar 
o método Paulo Freire na construção da vida 
cidadã, na participação popular e na educação 
de jovens e adultos.
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De acordo com Paulo Freire (1968), o 
MOBRAL alargou se em todo território nacional, 
mas não teve como objetivo alfabetizar de forma 
a produzir efeito e promover uma educação 
continuada, com este programa à alfabetização 
ficou restrito à compreensão da habilidade 
de ler e escrever, sem haver a compreensão 
contextualizada.

Nesse período, relata Paulo Freire, o preceito 
educacional foi conduzido a atender as 
necessidades básicas de educação, o Estado 
garantia a escolarização elementar para jovens 
e adultos: a lei de Reforma assim chamada 
a LDBN nº 5692/71 instituiu o ensino de 1º 
e 2º grau e regulamentou o ensino supletivo, 
garantindo à suplência a função de repor a 
escolarização não realizada da infância e na 
adolescência. A partir de 1971 a escolarização 
de jovens e adultos ganhou a denominação de 
“supletivo”, no mesmo ano em que teve início 
a campanha MOBRAL.

Na década de 1980 com a discussão da 
democracia acerca da constituição cidadã o 
MOBRAL acabou sendo extinto e substituído 
pela Fundação Educar (1985). O Programa 
de Educação Integrada (PEI) foi um braço 
do MOBRAL com o objetivo de consentir 
aos recém-alfabetizados a continuidade dos 
estudos, tendo um importante alcance no 
desenvolvimento da qualificação profissional 
para aceitação no mercado de trabalho.

O ensino supletivo foi disseminado com 
poucos recursos financeiros e com professores 
mal qualificados havendo um recrutamento de 
alfabetizadores sem muita exigência, onde 
a ideia era que para educar uma pessoa 
adulta era necessário apenas que o educador 
fosse alfabetizado, sem entender o método 
pedagógico.

Neste período o pensamento de Paulo 
Freire é de suma importância, pois propunha 
uma educação na qual o analfabeto seria 
protagonista de sua alfabetização. Surgindo 
fatos de rearticulação das pessoas que 
resistiam e lutavam contra aos conceitos do 
regime militar. Os cidadãos deste movimento 
tinham anseios, emoções e valores de 
justiças na reconstrução da democracia 
ampliando propostas educativas que incluíam 
a alfabetização de jovens e adultos. As formas 
como conduziam os processos educativos 
ficaram conhecidas como educação popular 
ligada às concepções Freireanas ainda que ele 
não tivesse plena clareza desta concepção.

De acordo com Paulo freire, este movimento 

de educação popular ajudou a construir na 
sociedade a noção de cidadania contribuindo 
para os preceitos da constituição 1988, 
chamada de constituição cidadã, resgatando 
o direito de voto aos analfabetos em caráter 
não obrigatório, propício aos jovens e adultos o 
direito ao ensino fundamental público e gratuito 
e envolveu a desenvolver política pública  na 
superação do analfabetismo e a se comprometer 
com o ensino elementar para todos inclusive 
para os que não tivesse concluído em idade 
certa, começa neste momento a repaginar o 
país. A democracia começa a tomar corpo 
e forma novas propostas pedagógicas são 
discutidas, há retomado dos sindicatos frentes a 
garantir as políticas públicas aos trabalhadores.

EM 1925, através da reforma João Alves, 
houveram expectativas geradas pelas relações 
jurídicas que forma construída na transição 
democrática e pelos compromissos assumidos 
pelo país na esfera internacional. Entre os 
compromissos estavam à participação brasileira 
na Conferência Mundial de Educação para 
Todos (Jomtien na Tailândia, 1990) onde uma 
grande quantidade de países e organizações 
internacionais estabeleceu iniciativas básicas 
de aprendizagens de crianças, jovens e adultos.

Segundo Carvalho (1993), (1933, p.190), as 
políticas na década de 1990 não correspondem 
às expectativas geradas pela constituição 
cidadã de 1988. Com a reforma do Estado às 
restrições ao gasto público foram acentuando, 
gerando pacotes econômicos e orientações 
neoliberais. Neste quesito as políticas públicas 
vieram a todo vapor com a priorização da 
universalização do acesso das crianças e 
adolescentes ao ensino fundamental, porém 
a EJA começa a ser discutida não na mesma 
proporção do que se deveria.

Ainda na década de 1990 a Fundação Educar 
foi extinta e a atribuição da alfabetização dos 
jovens e adultos foi dividido em municípios e 
organizações sociais que trabalham juntas 
como programas de alfabetização solidária 
ou movimentos de alfabetização (MOVA). De 
acordo com Couto, este último agregados a 
entidades que muitas vezes ficavam a mercê do 
próprio sistema educacional, ou seja, não havia 
um olhar sistematizado de acompanhamento 
no que tange a metodologia, aplicação de 
verbas e currículo.

De acordo com Carvalho (1993), diversos 
programas e medidas foram tomadas pelo 
governo no sentido de diluir estes conflitos tendo 
em vista que o país passava por transformações 
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políticas. Discussões sobre a importância da 
EJA estavam ocorrendo em todo o mundo e 
encontros estavam sendo realizadas propostas 
pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Conforme afirma Carvalho (1993, P.259), 
no início dos anos 90 o então presidente 
Fernando Collor de Mello (1990-1992) deu 
continuidade aos programas educacionais da 
educação básica anteriores, fazendo com que 
a educação no Brasil fosse reforçada inserindo 
transformações no âmbito educacional. Dois 
programas foram criados: Programa Nacional 
de Material Escolar e o Plano Nacional de 
Alfabetização e Cidadania.

Conforme o relato de Carvalho (1993), o 
governo Collor foi marcado por problemas de 
corrupção, confisco de dinheiro nos bancos e a 
tentativa do controle da inflação. Este governo 
eleito democraticamente sofreu impeachment 
gerando decepções ao povo brasileiro no que 
tange as políticas públicas.  Quem assume é o 
vice Itamar Franco (1992-1994). 

Neste período de transição governamental 
importante mudanças foram feitas no setor 
educacional. Havendo um aprofundamento da 
política de acesso universal à educação e um 
maior investimento no setor. Em 1995 Fernando 
Henrique Cardoso assume a Presidência 
da República e desenvolve novas políticas 
públicas educacionais: o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
(FUNDEF). Sendo transformado em Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental (FUDENB), neste momento há 
uma ampliação da distribuição da verba.

Então segundo Carvalho (1993), no que 
tange ao acerto sobre a EJA este período foi o 
período que as políticas públicas começaram 
a ser pensada e incipientemente colocadas 
em prática. Tendo em vista a ampliação das 
políticas públicas no que tange a orçamento, 
currículo e metodologias.

Conforme relata Carvalho (1993), este 
período foi marcado por disputas acirradas nas 
políticas públicas tendo em vista a ascensão 
de Luiz Inácio Lula da Silva levando  a assumir 
a Presidência da República. O presidente Lula 
lança um programa de repercussão internacional 
que foi o combate à fome é a miséria no país. Os 
investimentos na erradicação do analfabetismo 
era uma das estratégias que incluída a luta 
pela redução da miséria e da fome herança 
de governos autoritários e que não tinham 

preocupações com a pobreza. Podemos citar 
algumas estratégias do governo federal nos 
investimento em iniciativas para voltadas para 
o EJA: Programa Brasil Alfabetizado, Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 
Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem), 
Criação da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade (SECAD), Políticas 
que transformasse o Fundef em Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB).

Segundo Carvalho (1993), com a criação 
do Programa Brasil Alfabetizado almejava se 
por um movimento de mobilização de jovens e 
adultos para alfabetização. Nos iniciais dessas 
políticas os programa tiveram resultados 
insatisfatórios ficou perceptível que havia 
muitos problemas como, por exemplo, o baixo 
valor investido por aluno.

De acordo com Carvalho (1993), governo 
federal manteve o exame nacional para 
certificação de competência de jovens e 
adultos (ENCCEJA), criado em 2002, na gestão 
de Fernando Henrique Cardoso, essa foi uma 
das políticas que o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva usou para manter a EJA. Em 2005 
é iniciado o programa Projovem, destinado as 
jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família ou em 
situação de risco social.

Em 2008 é iniciado o programa Projovem 
Urbano com o objetivo de Elevar a escolaridade 
de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que 
saibam ler e escrever e não tenham concluído o 
ensino fundamental, visando à conclusão desta 
etapa por meio da modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos integrada à qualificação 
profissional e o desenvolvimento de ações 
comunitárias com exercício da cidadania, na 
forma de curso, conforme previsto no art. 81 
da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Foram introduzidas em diferentes tempos 
históricos e seus respectivos governos ainda 
que incipiente pode-se perceber que houve 
avanços em relação a EJA, mas neste nesta 
seção colocamos em relevo discussões acerca 
das políticas públicas que muito ainda se tem 
a fazer como manutenção das políticas de 
currículo, verbas, teorias pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma noção que vislumbramos na atualidade, e que se encontra ainda fortalecida no passado, 
é que a educação continua em parâmetros avaliativos ultrapassados. Atentar-se para a díade 
cognição e arte é debruçar-se sobre as pontuações de Pontes em que, para esta autora, as 
mudanças na concepção de Educação e de Arte “e os estudos no sentido de resgatar esse 
conhecimento na escola têm colocado a importância das ações cognitivas sobre experiências 
estéticas e artísticas e a relevância do contato/diálogo com imagens de Arte”.

 Nessa situação, vale lembrar os apontamentos de Pontes  em que, para ela, os cursos de for-
mação para professores contribuem para que as linguagens artísticas sejam concebidas apenas 
como instrumentos, pois em sua maioria não atribuem à Arte o mesmo tratamento que atribuem 
às demais áreas, isto é, não veem na Arte uma área de conhecimento que possui peculiaridades 
que  poderiam ser o foco das reflexões e articulação de situações de ensino por professores.
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RESUMO: Esse artigo traz à tona a necessidade de termos uma sensibilidade no ensino por-
que nossa educação, ainda tem a tendência de apenas valorizar o cognitivo, o racional e a 
acumulação de conhecimentos e precisa ser transformada. Os objetivos e as práticas peda-
gógicas desconsideram a realidade social dos educandos, acarretando um índice alto de eva-
são escolar. Precisamos buscar uma integração efetiva do ambiente escolar com a realidade 
socioeconômica e cultural do educando, buscando a formação de um novo entendimentos, 
considerando que o ser humano é naturalmente multifacetado, constituindo de aspectos cog-
nitivos, emocionais, sociais e devemos levar em conta suas várias formas de agir e pensar. 
Esse trabalho foi feito a partir de pesquisas bibliográficas. Como existem vários caminhos 
possíveis, esse trabalho seguirá por eixos as diversas manifestações artísticas culturais, na 
busca da sensibilização de educandos e educadores indo ao encontro dos sentimentos pre-
sentes no ato de ensinar/aprender. Para tanto precisamos pensar o espaço escolar como 
um instrumento transformador do meio social, estimulando educandos e educadores para a 
importância do conhecimento, dessas manifestações culturais, usando isso no seu dia a dia.

Palavras-chaves: Arte; Criatividade; Desenvolvimento; Educação; Sensibilidade.

A FORMA DE SENTIR A ARTE
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INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como propósito principal desenvolver ideias para o trabalho docente que 
proporcione prazer e alegria para nossos alunos dentro das aulas de arte. A escola ten-
do duas grandes funções: preparar o futuro e assegurar aos alunos as alegrias presen-

tes durante seus anos de escolaridade.
Precisamos acreditar que a educação transforma, orienta e resgata valores. Essa educação 

que tem o papel da sensibilidade por meio das diferentes manifestações artísticas que integram 
todo o processo ensino aprendizagem.

A primeira seção será sobre a sensibilidade que devemos ter dentro das aulas de artes, e so-
bre a arte e o sentimento na educação, sobre a criatividade o respeito que devemos ter com as 
aulas de artes e seu significado.

A arte ainda é muito marginalizada, não dão tanto valor, quanto deveriam, muitas pessoas ain-
da acham que as aulas de arte são apenas um divertimento para seus alunos, ou apenas servem 
para enfeitar a escola em alguma data comemorativa ou quando há alguma festa e é necessário 
ensaios, tanto nas aulas de artes como na de educação física.

Já a terceira seção falará um pouco sobre o papel da arte no desenvolvimento da criança, o 
contexto da escola para que haja uma aula de artes. Como os professores, especialmente das 
séries iniciais deveriam ter a arte como um aliado para o desenvolvimento cognitivo dos seus 
alunos, pois na observação dos desenhos, o professor pode ter uma ideia de que a criança se 
encontra no processo de aprendizagem e a partir dali traçar formas para ajudar no desenvolvi-
mento como um todo, e tornando sua aula um ambiente de criação, ao deixar a criança criar, 
podemos ver seu nível de entendimento, tentando aprender a partir de suas produções.

Para terminar o trabalho tratará sobre a função do arte educador dentro da escola, a sua forma-
ção e como precisa ser planejadas as aulas de arte. As aulas de artes não devem ter apenas o 
objetivo de diversão, e sim precisa ter objetivos claros, aos quais devemos levar conhecimentos, 
aumentar o repertório dos nossos alunos, mostrando Obras de Arte, trabalhar cores, formas, 
linhas, e tantos outros conteúdos que nem nos damos conta.

Os objetivos deste trabalho são de apresentar formas de socialização por meio de trabalhos 
em grupos, e jogos, nos quais as relações humanas seja o foco principal, desenvolvendo ativida-
des como leituras diversas priorizando os contos regionais, utilizando o teatro e a música. Cons-
cientizando a importância da cultura e das atividades socioculturais, para que nossos alunos 
conheçam, respeitem e se tornem capazes em fazer críticas construtivas sobre o mundo em que 
vivem. O objetivo geral é mostrar aos professores que podem promover reflexões e sensibilizar 
o educador visando favorecer sua conscientização sobre a importância da arte.

O objetivo específico é sensibilizar os professores das séries iniciais que podem utilizar as 
artes, para o desenvolvimento de suas crianças. Podendo criar diversas aulas lúdicas e práticas 
envolvendo seus alunos, fazendo com que suas aulas fiquem cada vez mais interessantes. O 
trabalho foi feito para que cada vez mais a arte possa ter um espaço maior dentro das salas de 
aula. Sendo um desafio para o educador criar uma postura diferenciada com relação à arte. É 
necessário que além do professor de artes, os demais educadores devam dar valor, pois não é 
por causa de não reter o aluno que a disciplina não tenha conteúdos e importância dentro da 
escola

Precisamos saber posturas entre os professores, seus interesses, seu envolvimento em relação 
às aulas de artes, além de repensar o trabalho, numa perspectiva de reconstrução do seu traba-
lho com arte, podemos perceber que os alunos se envolvem, participam e gostam de produzir 
nas aulas de artes.
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O ENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 
COM A ARTE

Segundo Lowenfeld, V; Brittain (1977) o 
envolvimento com  arte desde o início da 
humanidade esteve presente em quase todas 
suas formações culturais. Desde as pinturas 
rupestres, consideradas por muitos como 
obras artísticas, feitas de adultos para adultos. 
Percebemos que os animais desenhados, 
gravados nos sulcos da conformação natural 
das rochas, são incríveis e possuem um 
grande realismo e são particularmente ricas 
pelo uso dos recursos naturais na elaboração 
dos componentes usados para a criação das 
cores (LOWENFELD, V; BRITTAIN, 1977).

 
A arte nada mais é do que um meio condutor 

dos sentimentos, da emoção, que canaliza 
tudo para romper barreiras comunicativas que 
o hábito, a inteligência e as necessidades 
práticas criaram entre os seres humanos e 
as demais coisas impedindo a percepção 
da plena realidade individual dos objetos.O 
conhecimento intuitivo, a criatividade e a 
contemplação artísticas, nos mostra o que a 
inteligência, a vida de relação e a percepção 
ordinária ocultam fazendo com que a arte 
restabeleça a capacidade ordinária da 
percepção. A criação artística e o produto 
são formas de conhecimento, pois o artista 
exterioriza a percepção da realidade na 
concretude de sua arte  (LOWENFELD, V; 
BRITTAIN, 1977).

É por meio do olhar do artista que o 
contemplador tem uma percepção diferente de 
um determinado aspecto da realidade que foi 
recortado. Para que haja uma leitura de palavras, 
números, movimentos, padrões, imagens, 
formas e sons são necessários um entendimento 
de suas regras, o contexto que está inserido e 
sua estrutura sintética, impondo seus próprios 
limites e fornece suas próprias possibilidades.
Todos os significados buscam formas de 
expressão mais adequada, virando imagens 
visuais, movimentos, números e palavras. 
As formas foram criadas para representarem 

tendo seu próprio domínio de significado. A 
arte acaba se tornando a gramática pela qual 
experimentamos os significados que as obras 
de arte, nos ajudando a conhecer o que não 
podemos articular (MOREIRA, 2002).

 
A fruição estética e o fazer artístico, 

contribuem para o desenvolvimento dos 
indivíduos, possibilitando aos educandos e 
essas duas práticas significa a ampliação do 
potencial cognitivo, aumentando o repertório 
cultural, fazendo entrarem em contato com 
outras referências de uma forma viva e 
dinâmica, possibilitando uma compreensão da 
relatividade dos valores que estão enraizados 
nos seus modos de pensar e agir, auxiliando-
os no exercício de observação crítica do que 
existe dentro da sua cultura.As propostas 
contemporâneas no ensino da arte contemplam 
três ações articuladas: o fazer, o apreciar e 
o refletir sobre a arte, quer como produção 
histórica quer como cultural (MOREIRA, 2002).

 



1071

Revista Educar FCE - 28 ª Edição - Março/2020

Dentro do universo artístico precisamos 
levar em conta todas as suas linguagens 
(artes visuais, música, teatro, dança, folclore), 
e a metodologia utilizada e a fundamentação 
teórica, integrou, num único eixo, as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.As aulas de 
artes precisam ser pensadas em como articular 
as diferentes linguagens artísticas às demais 
linguagens do ensino como um todo; devemos 
lidar com a precária formação do educador 
diante da complexidade da linguagem da 
arte; repensar e diminuir o descompasso 
entre as produções teóricas e artísticas; e o 
principal é dar condições ao educador para 
formular um quadro de referências conceituais 
e metodológicas para alicerçar sua ação 
pedagógica. A sensibilidade na educação 
implica a compreensão de que o ensino da 
arte só pode ser eficaz quando se tem ideia 
para que serve a arte e sobre o que ela versa 
(MOREIRA, 2002).

ARTE E SENTIMENTO 

Desde o início o ser humano vem criando 
símbolos, para reformular o mundo em que 
vive. Usando a criatividade para transformar 
e criar elementos e espaços pensando no 
próprio bem, especialmente com relação ao 
meio ambiente, transformando a natureza e 
criando paisagens artificiais, se achando cada 
vez mais no direito de interferir em ambientes e 
culturas tão distintos e distantes dos seus, tudo 
objetivado pela materialidade, esquecendo-se 
da espiritualidade (IAVELBERG, 2008).

 
O homem por uma necessidade vital e 

espiritual começou a criar formas, traços 
e cores expressivas, surgindo com isso as 
pinturas rupestres no Período Paleolítico, a 
partir daí em diante, suas criações, vem por 
meio do tempo expressando-se pela pintura, 
desenho, escultura, dança, teatro e música.
As artes visuais já era algo mais que uma 
simples técnica de reprodução dos elementos 
da natureza, pois havia no princípio uma 
espiritualidade implícita, pois era vital e não 
meras reproduções.O ser humano desenvolveu 

nas artes um meio especial de experiência 
essencial para a sua vida, encontrando 
formas de interiorizar o mundo exterior e de 
exteriorizar o seu mundo interior muito antes de 
ser atingido qualquer grau de conhecimento de 
ordem racional ou causal (IAVELBERG, 2008).

 
Depois de milhares de anos, com 

conhecimento e sentimento, criou movimentos 
artísticos que interiorizaram o mundo exterior, 
como aconteceu com o impressionismo, 
impressão de fora para dentro, e exteriorizam 
o seu mundo interior, como ocorreu com o 
expressionismo, que era sobre a expressão 
de dentro para fora, podendo ser considerada 
contrária à impressão. A arte dentro de alguns 
momentos da humanidade teve a função e a 
sua necessidade mais objetivada tornando 
ao passar do tempo cada vez mais difícil sua 
definição, como sua função e sua necessidade 
(IAVELBERG, 2008).

 
Nos tempos de hoje a arte está cada vez 

mais distante dos pobres mortais e até mesmo 
de iniciados e aficionados. A produção artística 
está cada vez mais voltada para outros artistas, 
para críticos de arte, galeristas e os ditos 
“intelectuais”, nos quais os artistas estão mais 
preocupados com a mídia e com o mercado 
(IAVELBERG, 2008).
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 Sabemos que a arte é muito importante 
e necessária para o homem, para a sua 
formação como um ser global, sensível e 
profissional realizador, mesmo que a educação 
prioriza muito mais a cognição do que a 
criação artística. Com o aparecimento dessa 
tecnologia cada vez mais avançada, causando 
uma grande admiração dentro da educação 
e da sociedade como um todo, influenciando 
nas artes gráficas, devemos observar que não 
são os instrumentos os elementos causadores 
de revoluções criativas, mas sim quem está 
por trás.A arte em  si é uma transformação, 
criatividade. O homem pode com isso viver em 
plenitude transformando e transcendendo as 
suas limitações. Para que a arte execute essa 
função é necessário que o homem respeite a 
sua criatividade e acredite em seu potencial de 
significação e valor (GOMBRICH, 1977).

 
O artista vivencia a natureza exterior, 

interiorizando e transmutando, aquilo que 
existe, dentro de si próprio, como sensação, 
sentimento, emoção, intuição, compreensão, 
racionalidade, projetando para fora de si 
em formas e sequências não existentes, na 
natureza, de forma tal que o crescimento da 
cultura humana  (GOMBRICH, 1977).

SENTIR E CRIAR
 
O sentimento e a criatividade dentro do 

universo da arte são elementos preponderantes 
para a formação do indivíduo, a cognição 
tem espaço garantido na capacitação de 
profissionais de qualquer área, especialmente 
as que tratam com as crianças em que 
período escolar, do adolescente e dos futuros 
professores, e que a utilidade prática de 
conhecimentos é mais importante do que outro 
elemento de desenvolvimento (MAZZAMATI, 
2012).

O artista geralmente faz o que gosta, é uma 
profissão de responsabilidades e respeito, do 
mesmo modo que ocorre com os professores, 
que opta por essa profissão é por gostar e 
ter o que ensinar dentro de si.Muitas pessoas 
mesmo sem intenção acabam por desmerecer 

tanto os artistas quanto os profissionais da 
educação, demonstrando desconhecimento 
da importância real de seus conteúdos, suas 
motivações, além do pragmatismo, do uso da 
cognição, e que há função e necessidade social 
dessas profissões, que são imprescindíveis 
para a formação e socialização do indivíduo 
(MAZZAMATI, 2012).

 
O ser humano necessita criar e sabe que 

não se cria algo do nada, é necessária uma 
formação, socialização e profissionalização 
fora a criatividade. Só há criação a partir de 
vivências. A criação é um processo dinâmico de 
transformação que não é rígido e muito menos 
linear, é transformar à partir do que temos, 
com ajuda da intuição do criador. Nascendo da 
imaginação e criatividade nas diversas áreas 
do conhecimento (MAZZAMATI, 2012).

 
O trabalho de criação está sempre em 

aberto, aceitando o que aparecer, mesmo que 
fugindo um pouco da ideia original, devendo 
ser planejado e preparado por meio de estudos 
preliminares.O processo criativo necessita de 
um ambiente adequado, que não seja rígido e 
acético, tendo uma flexibilidade de movimento, 
de postura mesmo, podendo parecer caótica, 
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com certo grau de ambiguidade, quando a 
pessoa é mais instruída tem maior tolerância 
às diferenças com relação aos outros 
(MAZZAMATI, 2012).

 
A estimular e apoiar o indivíduo em qualquer 

atividade artística de maneira independente, 
sem pressões com relação ao conformismo. O 
desenvolvimento da capacidade criadora está 
junto com o desenvolvimento estético, que 
acabam formando diferentes personalidades, 
pois toda a criação artística parte de um 
indivíduo com seus conhecimentos conscientes 
e de suas motivações inconscientes e 
pré-conscientes.O sentimento estético é 
desenvolvido à partir da sensibilidade de 
uma pessoa para experiências perceptivas, 
intelectuais e emocionais (MAZZAMATI, 2012).

 
Toda experiência estética que o educando 

realiza, quando a criatividade estiver implícita, 
acaba por expressar os seus sentimentos, a sua 
capacidade intelectual, o seu desenvolvimento 
físico, a sua sensibilidade perceptiva, o seu 
envolvimento criativo, a sua evolução social e a 
sua consciência estética, pelas potencialidades 
criativas.As potencialidades criativas aparecem 
no ser humano, como uma necessidade e 
desafio, sendo que a arte é uma necessidade 
tanto espiritual, como física (BUENO, 2007).

O homem desde os primórdios é um ser 
criador, tendo um dom, que é inato, tendo um 
potencial de sua condição sensível e inteligente. 
A criatividade é uma realização da criação, 
manifestam-se do mesmo modo, independente 
dos rumos específicos que depois irão 
pelas duas vias de conhecimento.Quando a 
criação acontece, é de uma forma consciente, 
contendo um fluxo de pensamentos, hipóteses, 
estimativas, comparações mentais e deduções, 
não podendo ser consideradas totalmente 
racionais (BUENO, 2007).

 
Dentro da arte há significações a respeito 

a meios, enquanto as consequências, as 
transformações internas, o que difere das 
significações operacionais a ciência e a técnica, 
que concerne a meios e consequências 
externos, são de espécies diferentes (BUENO, 
2007). 

 
A arte se faz necessária ao ser humano, pois 

o homem é capaz de criar símbolos, não se 
limitando a reagir a sinais visíveis ou audíveis, 
pois tem capacidade em abstrair, representar 
e transformar partes do meio em que vive, 
partes da sua experiência e da sua criação.
Precisamos de criatividade para desenvolver a 
pesquisa, e a mente aberta para os acasos que 
aparecerem para as novas possibilidades, com 
imaginação e capacidade de relacionar dados 
de maneira diferente (BUENO, 2007).

 
Para sermos criadores é preciso uma 

sensibilidade específica e estética. O ser 
humano além de arte cria quando, estrutura 
e exercita atividades científicas, lógicas, 
pedagógicas e até religiosas. Nosso intelecto 
é uma junção de sensibilidade imaginação 
e intuição. Pois a realidade não abrange 
unicamente o mundo material, a vivência do 
real, mas também o mundo cultural e espiritual. 
Isto está aparente na Arte Moderna, no século 
XX, no qual aconteceram movimentos que em 
suas manifestações utilizaram-se da razão, 
como no Cubismo, da emoção, da alma, como 
no Expressionismo e no Dadaísmo (BUENO, 
2007).
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 A criatividade e o sentimento dentro da 
arte desempenham um papel importante e 
vital na educação das crianças, toda atividade 
artística constitui um processo complexo em 
que elas reúnem diversos elementos de sua 
existência, para formar um novo e significativo 
todo. Dentro dos processos de selecionar, 
interpretar e reformar esses elementos, 
a criança proporciona mais do que uma 
experiência expressiva; proporciona parte de 
si próprio, seu modo de pensar, sentir e ver. 
As crianças sentem a arte como uma atividade 
dinâmica e unificadora (ALBANO, 1977)

 
As crianças criam com ajuda de qualquer 

grau de conhecimento dentro da sua fase, 
podendo fornecer-lhes novas experiências. O 
papel que a arte tem é muito importante na vida 
dos alunos do ensino fundamental, mas acaba 
desenhando um papel periférico, mesmo que 
dentro da sociedade sua importância venha 
crescendo (ALBANO, 1977).

 
Para ser constituída a arte precisa nascer do 

homem que seja consciente mediante certos 
sinais externos, transmitindo sentimentos por 
meio dos quais já viveu e nisso faz com que os 
outros sintam e experimentem suas vivências. A 
arte pode ser vista com uma atitude em relação 
à existência, uma maneira de formular nossos 
sentimentos e nossas emoções, por meio dela 
nossa sensibilidade, em relação à experiências 
vivências, é intensificada e refinada (ALBANO, 
1977).

 
É importante que as escolas se preocupem 

com a relação dos cinco sentidos como 
componentes de educação. Desenvolvendo a 
sensibilidade como a parte mais importante 
do processo educativo. Quanto mais 
oportunizamos a sensibilidade é maior a 
conscientização de todos os nossos sentidos, 
maior será a oportunidade de aprendizagem.
Ainda hoje vemos nas unidades escolares, 
que a arte ainda é aplicada de forma que só a 
cognição é levada em consideração (ALBANO, 
1977).

 

Devemos estimular e desenvolver a 
criatividade nas crianças, mas quando o 
assunto é fazer arte dentro da aula, quase 
todos discordam argumentando ser uma perda 
de tempo, pois consideram que há coisa mais 
importante para aprender.A criatividade vem se 
tornando um elemento de grande valor para 
diversas áreas do conhecimento, pois o ser 
humano está cada vez mais preocupado em 
desvendar os mistérios, o desconhecido.  
A arte educação não trabalha com o imediatismo 
nem com o utilitário, não apresenta o seu 
uso, por isso muitas pessoas consideram a 
arte desnecessária, mesmo constando na 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases), como um 
componente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, para promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos (BRASIL, 
2001).

 
Dentro do PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) a educação artística está integrada 
aos aspectos lúdicos e prazerosos que se 
apresentam durante a atividade artística 
(BRASIL, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arte e o desenho está presente na vida do homem, desde sempre, estando ligado ao meio 
de comunicação e precede a escrita, as imagens marcadas sobre as pedras estão aí para mos-
trar a importância do desenho para a vida humana.

 
É necessário que estudemos o desenho das crianças para transformá-los em uma ferramenta 

pedagógica, trabalhando de forma certa, fazendo com que a criança desperte o melhor que há 
nela, que é sua curiosidade, seu prazer, a sua criatividade, além da construção do conhecimen-
to. As crianças aprendem muito mais rápido do que os adultos, por isso precisamos ter consci-
ência do trabalho como educadores.

 
Por desconhecimento muitos educadores ainda utilizam atividades estereotipadas ou pré-esta-

belecidas, deixando de lado os verdadeiros desenhos das crianças, propondo atividades sempre 
dirigidas, pois influenciam as crianças mostrando o que devem fazer, com que cor devem pintar, 
etc. Bloqueando muitas vezes a criatividade, fazendo com que só aceite desenhos prontos, pois 
se acha incompetente, não conseguindo transmitir da forma como esta ou viu anteriormente em 
um desenho pronto.

 
Ao compreendermos as fases do desenho, o educador pode realizar uma mediação eficaz, 

motivando seus alunos, para que faça seus desenhos, que utilize sua imaginação, dando a opor-
tunidade de apreciar suas próprias produções como também as de seus colegas, desenvolven-
do desde cedo um senso crítico, estético e autoconfiança.
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RESUMO: O desenvolvimento de comportamentos de um indivíduo é algo intrinsecamente 
ligado à educação que este recebe, o que faz com que este desenvolva recursos que possi-
bilitem a transformação de sua prática e da sociedade na qual está inserido. É de conheci-
mento de todos que nos apropriamos daquilo que é fundamental para a nossa sobrevivência 
dentro desta sociedade, ou ainda, as coisas que nos proporcionam momentos prazerosos. A 
educação é o recurso que nos torna possível tal aprendizagem, através da orientação e das 
oportunidades, possibilitando então a apropriação de novos conhecimentos que remeterão 
a novos comportamentos de acordo com as situações vivenciadas. Segundo os estudos de 
Halpern, O’Connell (2000) e Ferrari (2001), o sistema nervoso central, por meio do cérebro, 
realiza o processamento de diversos estímulos, e a elaboração de respostas que se adaptem e 
garantam a sobrevivência do ser, preservando assim a sua espécie. Com a evolução de nossa 
espécie, e por consequência das operações que o cérebro se tornou capaz de realizar, foram 
garantidos a nossa sobrevivência e bem-estar. Trocando em miúdos, na educação, o bem-estar 
é ligado a sucesso e bom desempenho. Sendo assim, na educação, este fato é encarado como 
um “meio de sobrevivência”, fazendo com que o cérebro aprenda tudo o que for significativo e 
relevante para o seu contexto atual na sociedade. O aluno aprende, pois, na escola, a nota é a 
sua “sobrevivência”, e desta maneira, o cérebro acaba por selecionar os caminhos que levem À 
obtenção da nota em si, mas não a aquisição de competências para o convívio em sociedade.

Palavras-chaves: Neurociência; Educação; Processo Ensino-Aprendizagem.

NEUROCIÊNCIA NA EDUCAÇÃO: COMO 
AS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS PODEM 
AUXILIAR NA PRÁTICA DOCENTE
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INTRODUÇÃO

Conforme estudos de Lent (2001), as atividades das redes neurais que constituem o 
sistema nervoso, suas células, terminações nervosas e o conjunto de todo o sistema 
nervoso humano resultam nos mais diversos comportamentos humanos. Tais com-

portamentos são diferentes de acordo com a quantidade de neurônios e de substâncias quí-
micas que estes carregam, de suas características eletroquímicas atuais, da maneira como 
as informações são transmitidas de um neurônio para outro. Nos momentos de interação com 
o ambiente, com a execução de determinada ação ou comportamento, diversos conjuntos 
neurais estão trabalhando em diferentes áreas ativadas do sistema nervoso, numa constan-
te troca de informações, que resultam em funções mentais pelo funcionamento do cérebro.

De acordo com Kolb e Whishaw (2002), as funções cognitivas e as emoções que 
os seres humanos se deparam em seu dia a dia e que são intrinsecamente ligadas às in-
terações sociais, tais como rir, sentir, compreender, comer, falar, ter atenção, deci-
dir, entre outras, são comportamentos que dependem do funcionamento do cérebro.

Sendo assim, com a dependência do cérebro para que aconteçam os comportamentos, para 
que sejam aprendidos novos comportamentos também se faz necessário que haja processos 
ocorrendo no cérebro de quem o aprende. Desta forma, o cérebro figura como órgão central 
no processo de aprendizagem, e as estratégias pedagógicas selecionadas pelos educadores 
funcionam como o estímulo necessário para a reorganização do sistema nervoso em seu desen-
volvimento, gerando assim as alterações comportamentais e os novos comportamentos apren-
didos. No dia a dia do cérebro aprendiz, todos os envolvidos (pais, sociedade, professores) 
atuam com importância nas alterações neurobiológicas que são a causa da aprendizagem, 
mesmo que estes não tenham o conhecimento pleno de como o cérebro trabalha e quais 
as consequências de sua interação com o aprendiz (SCALDAFERRI; GUERRA, 2002, p. 63).
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A NEUROBIOLOGIA NA EDUCAÇÃO

De acordo com o que dizem Ansari e Coch 
(2006, p. 149) o cérebro, como parte principal do 
sistema nervoso central, teve os estudos acerca 
de seu desenvolvimento muito mais explorados 
nos últimos anos. Na década de 90, houve um 
evento chamado de “Década do Cérebro”, 
que alavancou os estudos neurocientíficos e 
ampliou os horizontes de diversas áreas que 
têm como objeto de estudo o sistema nervoso. 
As neurociências fazem o estudo de moléculas 
que constituem os neurônios e de todos os 
órgãos que compõe o sistema nervoso, bem 
como de suas funções e dos comportamentos 
humanos resultantes das atividades nervosas. 

Complementando esta ideia, Blakemore e 
Frith (2005) apontam os avanços das técnicas 
de neuroimagem e eletrofisiologia, e aqueles 
obtidos pela genética e pela neurociência 
cognitiva, que possibilitaram o estudo das áreas 
cerebrais envolvidas em funções cognitivas 
específica e por onde se esclareceram muitos 
aspectos do funcionamento do Sistema 
Nervoso. Ainda apesar dos processos cognitivos 
envolvidos nos processos de aprendizagem 
sejam limitados por conta da ética imposta 
pelo estudo do comportamento humano, foram 
alcançados grandes avanços que inclusive 
vieram a permitir uma abordagem do processo 
de aprendizagem de um prisma mais técnico 
científico, esclarecendo alguns dos mecanismo 
cerebrais atuantes e funções mentais 
primordiais ao processo de aprendizagem 
(BLAKEMORE, FRITH, 2005, p. 53).

Levando em conta que várias das pesquisas 
no campo educacional apontam o professor 
como um dos principais personagens no 
processo educacional (Demo, 2001; Assmann, 
2001), o educador tem então que estabelecer 
um trabalho colaborativo, propiciando as 
condições ideais para que o seu estudante 
desenvolva a sua inteligência, e não apenas 
fazer um trabalho de decora e memorização, 
pois o professor “...tem o dever de  preparar 
os estudantes para pensar, para aprender 
a serem flexíveis, ou seja, para serem aptos 
a sobreviver na nossa aldeia de informação 
acelerada” (FONSECA, 1998, p. 315). 

Portanto, se faz necessário que os métodos 
pedagógicos instrucionais que cerceiam 

o protagonismo da individualidade no 
processo de aprendizagem, e ainda que se 
compreenda melhor os modos de lidar com as 
características únicas de nossos estudantes, o 
que fará com que seja iniciado o processo no 
qual alcançaremos um professor que seja um 
personagem ativo na busca pela aprendizagem 
do aluno, ao passo que haverá orientação 
ao docente na identificação, mobilização 
e no uso de recursos mais variados.

Desta forma, as ciências que estudam o 
desenvolvimento cerebral e o Sistema Nervoso, 
que avançaram de maneira muito rápida, fazem 
uma contribuição para a quebra de paradigmas 
e para a reformulação da base teórica no que 
tange à formação docente, acrescentando 
informações com base científica primordiais 
para a percepção da aprendizagem como 
fenômeno complexo da formação cerebral. 
Tal visão nos mostra uma linha de raciocínio 
contemporânea, figurando como principal ponto 
de atenção da Organização de Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, 
vislumbrando o impacto da educação no 
desenvolvimento dos países emergentes, deu 
origem ao Centro de Pesquisa Educacional e 
Inovação (CEDI), que, a partir de tal interesse, 
figura como financiador de pesquisas 
relacionadas ao tema, em principal na conexão 
explícita entre educação e neurociência.

A neurociência cognitiva tem como maior 
objetivo as capacidades mentais complexas 
do cérebro humano, que são linguagem 
e memória. “A memória, por sua vez, tem 
sido apontada como a principal base de 
aprendizagem humana” (IZQUIERDO, 2002, 
p. 65) sendo assim possível pregar que os 
resultados dos estudos nesta área contribuem 
para o aprimoramento do entendimento 
de todo o processo de aprendizagem, 
como este acontece na mente humana. 

De acordo com Ratey (2001), ao aprendermos 
todas as coisas que pudermos no que tange ao 
nosso cérebro, ao conhecer os seus processo 
e como estes são realizados, passamos a 
nos tornar mais responsáveis pelo empenho 
máximo de nossas forças e pela minimização 
de nossas fraquezas, uma vez que conhecemos 
os que as causam em nosso interior, no órgão 
central de nossa inteligência, o que também nos 
torna aptos a participar e guiar adequadamente  
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a construção dos saberes e do mundo. 
Baseando-se nesta teoria, devemos então 

fazer com que exista, cada vez mais, o 
diálogo entre os estudos neurocientíficos e 
educacionais, promovendo um intercâmbio que 
aponte para novas teorias por ambas as partes e 
que reconheça a importância das intervenções 
de uma parte na outra, em especial nos casos 
de formação docente (SHORE, 2000, p. 98).

Os educadores, em linhas gerais, têm 
procurado maneiras de capacitação por conta 
própria, via participação em congressos, 
cursos de atualização, pós-graduações e 
seminários, sempre esperando que este tipo 
de atualização de seus conhecimentos possa 
ser de alguma contribuição para os problemas 
cotidianos que se apresentam nas escolas do 
país. Cabe salientar que a neurociência não 
implementa uma nova vertente pedagógica e 
nem se apresenta como a solução milagrosa 
de problemas educacionais, em especial 
para os percalços no tocante à aprendizagem 
dos alunos (TARDIF, 2003 p. 79).

O que fazem é fundamentar os métodos 
vigentes, fazendo conhecer que estratégias 
pedagógicas que fazem um paralelo com 
o funcionamento do cérebro e conhecendo 
a forma como este aprende tendem a ter 
maior eficiência em detrimento as outras. 
Segundo Stern (2005, p. 745), a neurociência 
por si só não pode fornecer o conhecimento 
específico necessário para elaboração de 
ambientes de aprendizagem em áreas de 
conteúdo escolar específicas, particulares. Mas 
fornecendo “insights” sobre as capacidades 
e limitações do cérebro durante o processo 
de aprendizagem, a neurociência pode 
ajudar a explicar porque alguns ambientes 
de aprendizagem funcionam e outros não.

Já é de conhecimento da comunidade 
educacional que existem práticas apontadas 
pela neurociência que são fundamentadas no 
funcionamento do cérebro (KOLB; WHISHAW, 
2002, p. 65). Todavia, não é este embasamento 
que vai fazer com que possamos prescrever 
qualquer tipo de receita para a solução de todos 
os problemas educacionais. O conhecimento 
dos aspectos neurocientíficos por trás da 
educação podem ser de grande auxílio aos pais, 
educadores e demais personagens envolvidos 
no processo de aprendizagem, porém somente 

o estudo do cérebro não é capaz de transformar 
práticas em resultados, pois as descobertas 
neurocientíficas não são transportadas direta 
e imediatamente para o ambiente educacional. 

Tal conhecimento possui as suas limitações 
para a aplicação no contexto educacional. As 
neurociências podem ter caráter investigativo 
e informativo para a educação, mas não têm a 
autoridade a explicar ou fornecer prescrições, 
receitas que garantam resultados imediatos. As 
teorias psicológicas que tem base na capacidade 
cerebral e em suas mecânicas envolvidas no 
processo de aprendizagem podem fomentar 
as estratégias utilizadas neste percurso, e o 
trabalho do educador pode ganhar significado 
e eficiência, caso este conheça os aspectos que 
envolvem o funcionamento do principal órgão 
do sistema nervoso, sendo fundamental para 
o desenvolvimento de estratégias pedagógicas 
que se enquadrem melhor na concepção 
de resultados(ANSARI, 2005, p. 112).

AS INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E O 
TRABALHO DOCENTE
 
Nesta pesquisa de revisão bibliográfica, serão 

apresentados como aportes os trabalhos de 
Halpern (2000); Shore (2000) e Relvas (2015), 
que tratam da evolução cognitiva em relação aos 
processos de ensino e aprendizagem e do estudo 
das transformações e processos cerebrais ao 
longo do caminho percorrido pelo estudante.

Para isso, foram realizadas consultas em 
diversos artigos na área bem como debates e 
simpósios, que vieram significativamente agregar 
conhecimento tanto para a área neurológica 
como da educacional, transformando ainda 
o conhecimento interdisciplinar entre ambas.

 
Para Carvalho (2010, p. 542), nos últimos 

anos o cérebro e a mente passaram a ser os 
objetos de estudo com maior apelo no que 
tange à interesse, pesquisa e descobertas. 
O avanço tecnológico e a capacidade de 
conexão desta tecnologia com o homem, 
em conjunto com o interesse mercadológico 
da área, têm feito com que grandes avanços 
científicos significativos para a neurociência 
venham surgindo, aumentando assim 
a contribuição para o entendimento da 
mente humana com o máximo de eficácia.
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Carvalho, (2010, p. 542) relata ainda que 
no campo científico da neurociência se busca 
incessantemente saber como o cérebro humano 
age e reage às diferentes situações. Diversas 
publicações de estudos são realizadas, 
independentemente destas publicações se 
referirem à educação ou não, bem como 
os congressos na área neurocientífica.

A anatomia do cérebro há alguns anos é 
analisada com exames de imagem, mas com o 
uso de recursos tecnológicos mais avançados, 
tais como o mapeamento de atividade 
cerebral, é possível também identificar quais 
partes do órgão estão ativas quando se realiza 
determinadas ações. Com isso, é explícita 
a possibilidade de aprendizado no tocante 
a maneira que as pessoas realizam os seus 
processos cognitivos e a organização destes, e 
também as diferentes maneiras com que estas 
organizações são realizadas (CARVALHO , 
2010, p. 253). Tal perspectiva faz com que 
a evolução da ciência, quando relacionada 
ao cérebro humano, seja integrada como 
uma das principais alternativas na busca por 
desvendar a complexidade cognitiva humana.

Para Pozo, (2002, p.86), um conhecimento 
que se aproxima da forma de funcionamento 
dos processos da aprendizagem nos 
apresenta uma concepção mais adequada do 
aprender e do ensinar, onde as dificuldades 
tanto do aprendiz como do professor são mais 
facilmente superadas. Tal conhecimento torna 
mais significativa a transformação do ensino, 
no sentido de reestruturação por parte do 
docente, fazendo também com que o aprendiz 
possa ter um melhor desempenho em suas 
tarefas de aprendizagem. Sobre isso, Shore 
(2000, p. 98) diz que o conhecimento científico, 
que tem sido produzido em escala cada vez 
maior pela comunidade neurocientífica, deve 
ser direcionado ao que de alguma maneira 
contribuem para o desenvolvimento cognitivo 
infantil, priorizando pais e professores, que 
realizam as intervenções diretas reconhecidas 
no processo de aprendizagem de tais indivíduos.

Mas ainda que os estudos acerca da mente 
e do cérebro tenham sido intensificados, 
até mesmo com apreciação da mídia 
sobre o tema, trazendo indubitavelmente 
grandes contribuições para o assunto, tais 
conhecimentos têm sido trazidos ao público 

de maneira superficial, desvinculada do seu 
propósito para com a educação. A produção 
literária de origem nacional também é um 
material escasso quando se trata de o tema. 
Desta forma, tornam-se mais abundantes os 
trabalhos de pesquisa realizados acerca da 
biologia da mente em relação a educação 
(CARVALHO, 2010, p. 253). Os materiais 
encontrados atualmente no mercado oferecem 
mais informações científicas, fazendo com 
que tais dados sejam direcionados mais 
especificamente para profissionais de 
áreas como medicina e psicologia, mas 
não tenham o mesmo impacto para as 
atividades realizadas pelos profissionais da 
educação, devendo-se este fato unicamente à 
tecnicidade das informações disponibilizadas, 
as quais os professores ainda enxergam 
uma certa resistência em sua interpretação.

De acordo com Tardif (2003, P. 267), o objeto 
de trabalho do docente é o ser humano, e 
isso culmina em consequências consideráveis 
para a prática profissional dos professores, o 
que merece maior atenção e debate. Ainda 
segundo o autor, num dado grupo de alunos, 
existem especificidades individuais, cabendo 
ao docente atingir cada um dos indivíduos:

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, p. 267).
De acordo com os apontamentos de Demo 

(2005), existe a necessidade de fazer com 
que exista uma formação mais eficaz para os 
professores no que tange ao enredamento 
e ao rearranjo presentes no processo de 
aprendizagem. Quanto à esta necessidade, o 
autor enfatiza que a importância maior está no 
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estudo sobre a aprendizagem na formação do 
professor, e então, podemos pressupor que as 
atividades neurológicas do processo também 
devem estar inseridas neste contexto, com base 
nas diferentes teorias que são provenientes de 
diversas áreas, e com isso não mais tendo como 
referência apenas as ciências sociais e humanas, 
mas também o reconhecimento do caráter 
interdisciplinar do processo de aprendizagem. 

Conforme Claxton (2005), se os professores 
não têm o conhecimento de como a 
aprendizagem acontece ou no que ela consiste, 
as possibilidades de que ele a favoreça são as 
mesmas de que ele a atrapalhe. E de acordo com 
o que dizem Moraes e Torre (2004), os estudos 
da neurociência nos propiciam conhecimentos 
que são primordiais de serem aproveitados 
pelos profissionais da educação. Os autores 
dizem ainda que a aprendizagem se dá através 
da plasticidade do cérebro, e que o ambiente 
influencia diretamente neste processo. Assim 
sendo, o professor, fazendo uso de seu aparato 
profissional, estimula os aprendizes de maneira 
que contribui com a liberação de hormônios que 
causam ao cérebro as sensações de entusiasmo, 
euforia e o anseio pelo aprendizado, ou ainda, o 
outro fatídico lado da moeda, o desinteresse pelo 
conteúdo (HERCULANO-HOUZEL, 2005, p. 58).

 Ainda segundo Claxton (2005) Não dar a 
devida atenção a tais aspectos pode fazer com 
que se tenha uma impressão distorcida dos 
diferentes estágios do ensino e da aprendizagem. 
Conforme as informações acerca de como o 
nosso cérebro realiza as tarefas, e da maneira 
como este as faz, os professores tendem a 
ligar o insucesso de seus estudantes com uma 
incapacidade da realização de determinados 
tipos de instruções, dadas durante o processo 
do aprender. Desta maneira, acontece um 
esvaziamento na responsabilidade de mediador 
da construção do conhecimento. Por outro lado, 
dar aos profissionais da educação a chance 
destes compreenderem a complexidade do 
funcionamento do cérebro humano lhes 
proporciona melhores condições para que 
eles construam uma conexão com os mais 
variados tipos de aluno, onde, conhecendo os 
padrões de atividade cerebral que facilitem a 
eles chegarem até o conhecimento concreto, 
estes terão as suas habilidades exploradas 
de uma maneira mais precisa, aprofundada.

A COLABORAÇÃO ENTRE 
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO
 
De acordo com Stern (2005), as pesquisas 

neurocientíficas, bem como as teorias 
educacionais atuais, demandam uma 
necessidade latente da aproximação destes 
dois mundos, porém, a sociedade criou uma 
excessiva expectativa em relação à colaboração 
que as neurociências podem oferecer à 
educação, sendo que algumas das questões 
levantadas são impossíveis de serem atingidas. 

Como já dito anteriormente por Blakemore 
e Frith (2003), é certo que as pesquisas 
neurocientíficas por si só não responderão 
a todos os questionamentos da educação. 
Ainda conforme Blakmore e Frith (2003) uma 
abordagem unidirecional é um movimento 
arriscado, pois a busca por soluções não 
deve incidir em como a ciência do cérebro 
é inserida na prática educacional, mas sim 
em quais as ferramentas necessárias para os 
educadores e que eles devem conhecer, e 
ainda como as informações da neurociência 
podem chegar até o meio educacional.

Há cerca de duas décadas, Bruer (1997) alertava 
que a relação entre as neurociências e a educação 
poderia sim ser algo que despertasse interesse 
de ambas as partes, onde um pudesse fazer o 
complemento do outro, porém, cientificamente, 
existirá uma grande distância entre estes, que 
acabaria em um caminho demasiadamente longo. 
Portanto, é irrefutável que há de se ter cautela ao 
tecer ligações diretas entre as neurociências e a 
aprendizagem no ambiente escolar. Isto porque 
a Psicologia Cognitiva deve trabalhar como o 
potencial principal elo entre a neurociência e a 
educação (PURDY & MORRISON, 2009, p. 101).

Ao passo que a psicologia cognitiva tem 
o seu próprio papel dentro da educação e 
dos processos de ensino aprendizagem, os 
especialistas compartilham da mesma ideia que 
diz que esta é a ciência que mais se encaixa 
para trabalhar o papel de mediador no processo 
de aquisição, mediação e construção do 
conhecimento. Blakemore & Frith (2009) pontuam 
que com a psicologia cognitiva as neurociências 
tendem a alcançar de maneira mais rápida 
um entendimento dos processos de ensino e 
aprendizagem que acontecem no cérebro humano. 
Devido à formação curricular, os psicólogos 
da educação parecem estar em posição mais 
confortável para debater as teorias de ambos 
os domínios (BERNINGER & CORINA, 1998).
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De acordo com Fischer e Immordino-Yang 
(2008), é imensa a relevância dos estudos 
neurocientíficos para a educação, porém, é 
crucial a construção de uma nova ciência que 
seja interdisciplinar, que aborde os aspectos 
de ambas as áreas a fim de que sejam 
direcionados esforços às questões corretas, 
desempenhando papéis de peso e tornando 
claras e fortes as ligações entre os dois campos 
de conhecimento, tornando-o então um novo 
campo científico, que já tem sido denominado 
por “Mente, cérebro e educação” (FISCHER, et 
al, 2007), ou ainda “Neurociência Educativa”.

Ainda de acordo com Fischer e Immordino-Yang 
(2008), esse novo saber deve passar a constituir 
um forte embasamento teórico para o saber-fazer 
docente, pois tornaria possível consequentemente 
não só a revisão dos processos de aprendizagem, 
como também um melhor conhecimento do 
processo de ensinar bem como as suas estruturas, 
imprimindo uma reorientação da transposição 
didática. Isto então é a proposição de um saber 
disciplinar que embasa e se aprimora em um 
saber profissional, pois ao descobrir o que a 
neurociência cognitiva pode oferecer à educação 
e vice-versa, na perspectiva de que esses 
saberes se complementam, se enriquecem e se 
necessitam, podemos entrelaçar teorias científicas 
com a prática docente e, consequentemente, 
fundamentar o saber pragmático dos professores. 

De acordo com a Organização de Cooperação 
e Desenvolvimento Econômicos (OCDE):

Nas próximas décadas, temos boas possibilidades de 
desvendar as complexidades do cérebro e compreender, 
pelo menos, a natureza da memória e da inteligência (por 
exemplo, e o que realmente acontece quando o aprendizado 
ocorre). Quando atingirmos esse objetivo, seremos capazes 
de reassentar nossa prática educativa sobre uma sólida teoria 
da aprendizagem (ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS, 2003, p. 46).

O professor, mesmo que tenha e que assuma 
a posição de especialista de sua área do 
conhecimento, necessita assumir paralelamente 
a posição de didata da disciplina, e isto se dá 
ao passo em que a sua formação permita 
compreender onde e como ocorrem as 
aprendizagens (MEIRIEU, 1998; ZABALZA, 
2004).Assim, a conexão e a troca de informações 
entre neurociências e educação influencia a 
futura ação pedagógica dos acadêmicos. Os 
conteúdos neurocientíficos podem vir a colaborar 
substancialmente no melhor desempenho docente, 
uma vez que professores que compreendem a 
aprendizagem como processo humano que tem 
raízes biológicas e condicionantes socioculturais 
do conhecimento adotam uma gestão mais eficaz 

tanto das emoções quanto da aprendizagem 
de seus estudantes (ZABALZA, 2004).

Guerra (2011), aponta que o início de uma 
compreensão que seja comum às duas áreas 
e que assim seja igualmente compreendido 
por neurocientistas e educadores, se dá no uso 
de vocabulário que seja comum para as duas 
partes. Os problemas de investigação devem 
ser resolvidos com trabalho conjunto e contrapor 
problemas reais recorrentes no contexto educativo. 

A participação das comunidades educacional e 
neurocientífica em debate é um ponto crucial para 
o desenvolvimento dos estudos e o progresso de 
tal campo, que já é considerado um dos mais 
importantes do século XXI (KOIZUMI, 2004, p. 72). 

Para que alcancemos uma base forte, onde 
tenhamos a associação entre ciência e educação 
realizada de maneira proveitosa, são necessárias 
mudanças estruturais. De acordo com Fischer 
(2009), é indispensável que se tenha a implantação 
de três fatores que podem colaborar com a 
investigação científico-educacional: a investigação 
escolar, o compartilhamento de dados e uma nova 
categoria, que estaria incumbida de facilitar as 
conexões entre a investigação e prática educativa.

 A principal metade tal conjunto de 
ações seria propiciar uma interação dinâmica 
da investigação científica e do conhecimento 
da prática educativa, onde seja possível o 
desenvolvimento de uma prática que faça uso 
simultaneamente das ciências educacionais com 
as neurociências (GUERRA, 2011, p. 8). Ao passo 
que a investigação realiza a produção de materiais 
que possibilitam uma melhor compreensão das 
capacidades cerebrais enquanto no contexto 
de aprendizagem, cresce a possibilidade de 
professores terem evidências baseadas na 
experiência e na observação para embasar as 
suas decisões e suas práticas educacionais, em 
detrimento aos modismos que de tempo em tempo 
surgem na educação (FISCHER, 2007, p. 70).

Com este cenário, os professores garantem 
ainda a continuidade do debate, visto que 
as práticas adotadas, associadas a suas 
anotações de como foram as respostas dos 
alunos a uma determinada prática, contribuem 
para a discussão e adaptação, sempre que 
necessária, destas ações. Fischer (2007) 
acrescenta ainda que contato entre a educação 
e a neurociência neste passo da investigação é 
essencial, uma vez que a troca de informações 
entre as duas áreas faz com que o crescimento 
da comunidade científica e educacional seja 
simultâneo e complementam um ao outro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o início da vida, a criança - sem alteração de ordem neurobiológica,  por meio do brin-
car faz como que se desenvolvam as suas habilidades pré-requisitos para a educação formal, 
ou seja, ler, escrever e calcular. Ao realizar tal atividade lúdica e por meio da manipulação dos 
objetos inerentes a esta, ela aprimora a coordenação motora, a percepção auditiva e visual, a 
atenção, a linguagem e o pensamento abstrato. Ao proceder ao faz de conta nas mais diversas 
funções que esta enxerga nos adultos, no seu dia a dia como por exemplo brincar de escolinha, 
casinha, de oficina, a criança desenvolve as habilidades sociais. Ao trabalhar com a sonoridade 
das palavras em meio a uma brincadeira, por meio de rimas, a criança está inconscientemente 
trabalhando a construção da consciência fonológica, que irá servir de base para a aprendiza-
gem da leitura e da escrita. Ao construir quebra-cabeças, ela está acumulando as habilidades 
necessárias para a aprendizagem da matemática. Portanto, aprender a ler, escrever e calcular 
com proficiência depende da integração de várias funções cognitivas. 

De acordo com estudos e comprovações científicas, não há como dissociar a neurociência do 
processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento produzido acerca do funcionamento do 
cerebral, nas dimensões cognitivas, emocionais, afetivas e motoras, está intrinsecamente ligado 
às funções das áreas corticais e também com as linguagens naturais da mente. Desta forma, o 
que se toma como estratégia pedagógica deve ser algo analisado a partir desta vertente, para 
que a sua aplicação seja valiosa e agregadora ao processo de aprendizagem.

A neurociência nos serve como um ponto de referência para a pesquisa educacional, bem 
como à sua aplicação no ambiente de aprendizado. No entanto, as publicações acerca do tema 
foram escassas. Assim, faz-se necessária a relação entre as atividades práticas educacionais e 
a exploração teórica da neurociência, a qual de acordo com os poucos estudos relacionados 
à educação é uma ciência que tem uma aplicação totalmente coerente para que seja realizado 
tal “link” entre os saberes. Das autoridades governamentais, prioritariamente das ligadas à edu-
cação, políticas educacionais devem ser planejadas através da alfabetização em neurociência, 
fazendo com que participe também o público em geral além dos educadores. É preciso aprofun-
dar o estudo de ambientes educativos não tradicionais, que privilegiam oportunidades para que 
os alunos desenvolvam entendimento, e que possam construir significado a partir de aplicações 
no mundo real.

Porém,nos é mostrado que a neurociência ainda não está presente de maneira oficial e efetiva 
na formação de grande parte dos pedagogos, e isto torna-se preocupante,mostrando-nos a ne-
cessidade de revisão dos currículos dos profissionais da educação no âmbito de sua formação, 
pois o conhecimento do trabalho do sistema nervoso e seu reflexo no ambiente de aprendizado 
faz com que o professor reconheça as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emo-
cionais e afetivas dos alunos nas relações individuais e coletivas, além de respeitar as diferen-
ças naturais dos alunos, que refletem em diversas maneiras de aprender, 
exigindo metodologias de ensino diferenciadas para cada ser humano, 
levando a uma contribuição positiva na prática pedagógica, minimizan-
do o fracasso escolar e, consequentemente, permitindo que a alfabe-
tização, bem como todo processo de ensino e aprendizagem, seja 
plenamente efetivado, diminuindo os atuais índices de analfabetismo 
no Brasil.
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