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O que é ser professor? O que caracteriza o trabalho docente?

Uma resposta imediata e superficial para a questão acima diria 
do professor que ele é um profissional que trabalha na escola e 
que seu trabalho é ensinar; entretanto, a complexidade do tra-
balho do professor faz emergir pesquisas acadêmicas com temas 
que abordam temas diversos o estágio supervisionado, a forma-
ção inicial, formação continuada, avaliações internas e externas 
do processo de ensinar e seus resultados, situações de violência 
em sala de aula e afastamento (temporário ou definitivo) devido 
ao adoecimento em sala de aula.
Essa variedade de pesquisas deslinda sob diferentes vieses epis-
temológicos o trabalho do professor, que é constituído de as-
pectos sócio históricos, ferramentas materiais e intelectuais e de 
atividades realizadas dentro e fora da sala de aula, como forma-
ção complementar, pesquisa de conteúdo, entre outras.
Para que o professor seja habilitado legalmente a lecionar pre-
cisa ter graduação em cursos de licenciatura, que é a exigência 
primeira, porém, essa graduação por si só não basta.
Além da habilitação o professor adquire diversos saberes, oriun-
dos de sua formação universitária (adquiridos da instituição de 
ensino), saberes experienciais (que têm início no estágio supervi-
sionado e perdura por toda a carreira de professor), saberes cur-
riculares (vinculados ao Projeto Político Pedagógico da unidade 
de ensino em que atua, correspondentes ao objetivo, método e 
conteúdo a serem aplicados nos programas escolares) e saberes 
disciplinares (tudo o que corresponda à disciplina de formação, 
a métodos de ensino, enfim, da formação continuada investida 
no professor para atualização profissional).
Os saberes descritos são somados como um todo durante o tra-
balho do professor, são mobilizados dentro e fora de sala de aula 
para planejamentos, realização do trabalho administrativo (in-
formação de notas à secretaria escolar, confecção de relatórios 
específicos, entre outros).
Enfim, pesquisar e descrever o trabalho do professor é uma ati-
vidade que não se encerra porque o trabalho do professor não 
é limitado, sua formação não se encerra com a graduação e seu 
ambiente laboral não é somente a escola.
Os artigos apresentados a seguir revelarão ao leitor uma fração 
no universo chamado ensino-aprendizagem que tem como força 
motriz principal “o professor”

Rosemeyre Moraes de Oliveira
Doutora em Linguística Aplicada

Estudos de Linguagem – PUC-SP
Grupo ILCAE – CNPq.

rose.moraes@gmail.com
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ERRATA – Ed. 23 – Setembro/ Outubro 2019

REFERENTE À EDIÇÃO n. 19 –   Abril/ 2019. 

No sumário (p.6) e na página (177), ed. 19, abril. 2019; referente ao artigo “A IMPORTÂNCIA 
DA MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL”, lê-se o nome correto da autora: DANIELA 
DE CARVALHO PERELLI.

REFERENTE À EDIÇÃO n. 21 – Junho/ 2019.

• Na diagramação do artigo “Orientação Educacional na Instituição Escolar” da autora 
DIANA DOS SANTOS JERÔNIMO, houve problema na formatação das páginas 438 a 452. 
Favor, considerar a diagramação CORRETA presente nesta Edição (23) nas seguintes páginas: 
500 a 515.

• Na página (1401) da ed. 21 – Junho/ 2019, referente à biografia da autora PRISCILLA 
BORGES DE ALMEIDA, onde consta a nomenclatura do local de trabalho, lê-se corretamente 
CEMEI IRAPARÁ.

• Desconsiderar as publicações da autora CÁTIA LOPES DE OLIVEIRA desta edição n. 
23, apresentadas no sumário, p. 8, por motivo de duplicação de publicação e por este artigo, 
já ter sido publicado na Edição n. 21 – Junho/ 2019.
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OS INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN, O PAPEL DA ESCOLA E 
DA FAMÍLIA NO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ABSOLON DE 

OLIVEIRA

Resumo: O objetivo deste artigo é revisitar a obra de alguns pensadores sobre a evolução das 
políticas de inclusão, analisando o desenvolvimento dessas políticas educacionais de inclusão 
e quais os seus reflexos e conclusões para o desenvolvimento de ações pedagógicas eficazes 
no processo de aprendizagem dos indivíduos  síndrome de down.   Os resultados da análise 
indicam que a educação escolar, assim como todas as iniciativas de inclusão de pessoas com 
necessidades especiais são importantes enquanto práticas que valorizam a incorporação 
desses indivíduos ao meio social, que apesar de temos evoluídos nessas garantias ainda 
precisamos avançar na garantia do acesso e principalmente na qualidade desse acesso. 
 
 Palavras-chave: Educação Escolar; Síndrome de Down; Família; Inclusão; Deficiência.
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INTRODUÇÃO
  

Na reflexão a ser feita sobre o tema: 
“Educação Inclusiva: os indivíduos com 
síndrome de Down e o papel da famí-
lia”, a metodologia a ser utilizada procu-
rará analisar alguns autores sobre o tra-
balho desenvolvido, seus resultados, o 
envolvimento dos educadores e da co-
munidade nesse processo educacional.

    

Os caminhos que pretendo percorrer 
são vastos, análise bibliográfica, arti-
gos científicos além de reportagens so-
bre a temática.   Entendendo o projeto 
como oportunidade de refletir, descre-
ver, explicar e compreender situações 
educacionais reais, considerando as 
determinações da concretude, buscan-
do através das práticas educacionais 
os nexos com as políticas nacionais, 
procurarei decifrar os vários caminhos 
da política educacional inclusiva se-
guindo a reflexão de Kosik (1976) so-
bre o método do princípio abstrato 
que despreza a riqueza do real, isto 
é, a sua contraditoriedade e multipli-
cidade de significados, para levar em 
conta apenas aqueles fatos que estão 
de acordo com o princípio abstrato. 

O princípio abstrato, erigido em 
totalidade, é totalidade vazia, que 
trata a riqueza do real como “resí-
duo” irracional e incompreensível.

Pretendo buscar na análise desses 
autores a relevância do conhecimento 
da cotidianidade para a análise da po-
lítica de educação. Marx afirma: “não 
se parte daquilo que os homens di-
zem, imaginam e pensam nem daquilo 
que são as palavras, no pensamento, 
na imaginação, e na representação de 
outrem para chegar aos homens em 
carne e osso, parte-se dos homens, da 
sua atividade real” (MARX, s/d, p.24).

  

Na questão metodológica me pare-
ce que os caminhos são vastos, e que 
embora esse não seja o nosso propó-
sito, convém lembrar que uma me-
todologia fechada repousa sobre a 
ideia de atividade e regra, o que pa-
rece aceitável para algumas ativida-
des, e também altamente discutível 
em outras, como no caso da elabora-
ção de hipóteses, teorias e conceitos.
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Na verdade tanto a escola quanto as 
políticas públicas têm sido estudadas 
como se fossem completamente des-
ligadas de uma ambiência histórica.

  

Neste sentido, é necessário também 
estabelecer relações entre a multipli-
cidade das políticas públicas de inclu-
são com a estrutura onde ela se insere. 

A escolha do tema: “Educação In-
clusiva: os portadores de síndrome 
de Down e o papel da família”, se deu 
pelo interesse em analisar o desen-
volvimento do processo inclusivo no 
âmbito escolar, partindo de experi-
ências e conhecimentos adquiridos 
em relação ao tema abordado e as 
práticas da educação física escolar.    

Estando inserido neste proces-
so de realidade da educação e ten-
do acompanhado o desenvolvimento 
das ações educacionais no universo 
das escolas, ora como educador, ora 
como cidadão, e entendendo que é 
de fundamental importância uma ação 
reflexiva sobre as políticas educacio-
nais para a inclusão buscará desen-
volver uma reflexão sobre o tema da 
educação inclusiva e o papel da famí-
lia, especificamente sobre os portado-
res de síndrome de Down na escola.  

A inclusão requer novos meca-
nismos e adaptações, não só no 
âmbito escolar, mais em toda so-
ciedade. (WERNECK, 1997).

Atualmente podemos verificar um 
aumento das políticas de inclusão no 
Brasil, nessa direção a organização 
do sistema educacional brasileiro (le-
gislação, políticas públicas, práticas 
pedagógicas etc.) começou a ser re-
pensada para contemplar os alunos 
portadores de necessidades especiais 
nas classes comuns das escolas, ba-
seada nos princípios da inclusão es-
colar como direito desses indivíduos.

 

A partir dessa constatação esse ar-
tigo tem como objetivo analisar como 
a educação inclusiva é comentada nas 
referências bibliográficas selecionadas, 
verificando as possibilidades e suges-
tões para o trabalho com os portadores 
de síndrome de down no ensino no en-
sino regular. Visa também proporcionar 
uma melhor compreensão a respeito do 
que é inclusão e quais paradigmas se 
encontram presentes em seu contexto. 
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A definição e escolha do tema ocor-
reu baseado no interesse em analisar o 
desenvolvimento do processo inclusi-
vo no âmbito escolar, partindo de ex-
periências e conhecimentos pessoais 
adquiridos em relação ao tema abor-
dado. A análise bibliográfica possibilita-
-nos visualizar o papel importante que 
o professor e a família desempenham 
na função de preparação para lidar 
com os vários processos de inclusão. 

SÍNDROME DE DOWN
  

Segundo as definições científicas a 
síndrome de Down é o resultado de uma 
alteração genética produzida pela pre-
sença de um cromossomo a mais, o par 
21, por isso também conhecida como 
comotrissomia 21 (MACIEL, 2000).

  

Essa alteração ocorre durante a meio-
se, que é caracterizada pela redução 
do número de cromossomos à metade 
nas quatro células filhas resultantes. A 
redução cromossômica é decorrente 
de uma única duplicação cromossô-
mica seguida por duas divisões nucle-
ares sucessivas, a meiose I e a meiose 
II. Durante esse processo a formação 
dos gametas, pode não ocorrer com 
a correta disjunção dos cromosso-
mos formando três cópias do cromos-
somo 21. Esta é a principal causa da 
Síndrome de Down (MACIEL, 2000).

   

Não se conhece com precisão os me-
canismos da disfunção que causam a 
síndrome de down, mas está demons-
trado cientificamente que aconte-
ce igualmente em qualquer raça, sem 
nenhuma relação com o nível cultu-
ral, social, ambiental, econômico, etc. 

O risco de uma mãe ter um filho com 
síndrome de Down aumenta com a ida-
de da mãe, e isto é mais frequente a par-
tir dos 35 anos, quando os riscos de se 
gestar um bebê com síndrome de down 
aumentam de forma significativa. Para-
doxalmente, o nascimento de crianças 
com síndrome de down é mais frequen-
te entre mulheres com menos de 35 
anos, isto se deve ao fato de que mu-
lheres mais jovens geram mais filhos e 
também pela influência do diagnóstico 
pré-natal, que é oferecido sistematica-
mente às mulheres com mais de 35 anos.

A Síndrome de Down foi descri-
ta pela primeira vez  em 1866 pelo 
doutor John Langdon Down.  Segun-
do  Langdon a alteração genética cro-
mossômica altera  o desenvolvimento 
do individuo, determinando algumas 
características físicas e cognitivas: 
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- Face achatada 

- Fenda palpebral oblíqua 

- Orelhas displásicas 

- Pele abundante no pescoço 

- Prega palmar transversa única 

- Hiperelasticidade articular 

- Pelve displásica 

- Displasia da falange média do        
     quinto dedo.

Estas características variam entre os 
portadores, podendo  apresentar vá-
rias ou somente algumas. A intensida-
de também varia. Normalmente os in-
divíduos são de baixa estatura e quase 
40% dos casos possuem problemas 
cardíacos como defeitos no septo in-
terventricular e no coxim endocárdico. 

As cardiopatias são as principais cau-
sas de morte em crianças com Síndro-
me de Down. Apresentam também 
malformações no trato gastrintesti-
nal, perdas auditivas e apresentam ca-
racterísticas da doença de Alzheimer.

Apesar das alterações cromossômicas 
nos portadores de síndrome de down 
serem comuns a todas as pessoas, nem 
todas apresentam as mesmas caracte-
rísticas, nem os mesmos traços físicos, 
tampouco as malformações. A única 
característica comum a todas as pesso-
as é o déficit intelectual. Não existem 
graus de síndrome de down; a variação 
das características e personalidades en-
tre uma pessoa e outra é a mesma que 
existe entre as pessoas que não tem a 
síndrome, ou seja são características da 
raça humana (VAYER;  ROSIN, 1989).

 

A maioria dos indivíduos com síndro-
me de down apresentam a denominada 
trissomia 21 simples, isto significa que 
um cromossomo extra está presente 
em todas as células do organismo, devi-
do a um erro na separação dos cromos-
somos 21 em uma das células dos pais. 
Este fenômeno é conhecido como dis-
função cromossômica. Porém existem 
outras formas de síndrome por exem-
plo: mosaico, quando a trissomia está 
presente somente em algumas células, 
e por translocação, quando o cromosso-
mo 21 está unido a outro cromossomo.
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Para se diagnosticar um portador 
com síndrome de down devemos rea-
lizar o estudo cromossômico (carióti-
po), através do qual se detecta a pre-
sença de um cromossomo 21 a mais. 
Este tipo de análise foi utilizado pela 
primeira vez em 1958 por Jerome Le-
jeune. Como a síndrome de down é 
uma alteração cromossômica, é pos-
sível realizar um diagnóstico pré na-
tal utilizando diversos exames clínicos 
como, por exemplo, a amniocentese 
(pulsão transabdominal do liquido am-
niótico entre as semanas 14 e 18 de 
gestação) ou a biópsia do vilo corial 
(coleta de um fragmento da placenta). 

 

É importante relatar que o compor-
tamento dos pais não tem influên-
cia no aparecimento da síndrome de 
down, eles não tem o controle sobre 
esse processo, não existe nada que lês 
poderiam ter feito para evitar. Recen-
temente a prática médica tem incor-
porado métodos para a determinação 
do risco de ter um filho com síndrome 
de down, como por exemplo, o exame 
bioquímico, que se realiza mediante a 
avaliação dos níveis de substâncias quí-
micas no sangue materno alteradas no 
caso da síndrome de down. Este exa-
me se realiza entre a semana 14 e 17. 

A ultrassonografia também pode co-
laborar para detectar a síndrome de 
down, através dos marcadores ecográ-
ficos, principalmente da prega nucal, 
que pode ser medida a partir da déci-
ma semana de gestação. Estas últimas 
intervenções não são consideradas 
diagnósticas, para isso é necessário re-
alizar os exames mencionados em pri-
meiro lugar  (VAYER;  ROSIN, 1989).

É importante destacar que a síndrome 
de down não é uma doença e sim uma 
alteração genética, portanto devemos 
olhar os portadores de síndrome de 
down em sua singularidade, ajudando 
no seu pleno desenvolvimento, como 
sujeito capaz de sentir, amar, apren-
der, se divertir e trabalhar. Ele é capaz 
de aprender a ler, escrever e levar uma 
vida autônoma dentro da sociedade, 
para isso é importante o papel da fa-
mília desde os primeiros dias de vida 
dessa criança  (VAYER;  ROSIN, 1989).
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A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE 
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 
PORTADORES DE SÍNDROME DE 
DOWN

  Segundo Vygotsky (1994), o ambien-
te é mutável e dinâmico, exercendo um 
papel variado no desenvolvimento in-
fantil, dependendo da idade da criança. 
À medida que esta se desenvolve, seu 
ambiente também muda, e, consequen-
temente, a sua forma de relação com 
este meio se altera. Mas, o ambiente a 
que nos referimos não é apenas o am-
biente do lar da criança, mas também 
outros ambientes que ela começa a 
frequentar em cada momento de sua 
vida, tais como a creche, o jardim-de-
-infância, a pré-escola etc.. Portanto, o 
ambiente não deve ser encarado como 
uma entidade estática e periférica em 
relação ao desenvolvimento infantil.

A influência do ambiente no desenvol-
vimento psicológico da criança ocorre, 
segundo Vygotsky (1994), basicamen-
te através da experiência emocional do 
sujeito. Em uma experiência emocional 
estão em relação tanto as característi-
cas próprias do sujeito, como aquelas do 
ambiente, mas não é qualquer experiên-
cia que se torna relevante para o curso 
futuro do desenvolvimento da criança. 

Em decorrência disso, as situações 
vividas em cada ambiente podem in-
fluenciar diferentemente as várias 
pessoas que ali convivem, uma vez 
que, cada criança pode ter uma per-
cepção diferente de um evento, expe-
rienciando-o de um modo particular e, 
consequentemente, a influência des-
te sobre o desenvolvimento de cada 
criança acaba sendo muito peculiar. 

Nessa perspectiva inserimos os in-
divíduos portadores com síndrome de 
down e a importância do meio para 
o seu pleno desenvolvimento cogni-
tivo e motor, que segundo Vygotsky 
(1994), o ambiente já possui as fontes 
necessárias para o desenvolvimen-
to da criança e, portanto, apresenta 
uma forma apropriada que deve es-
tar em relação com a forma rudimen-
tar da criança para que o desenvol-
vimento possa ocorrer sem falhas.

  

Nesse universo a família tem um 
papel fundamental que segundo Pe-
reira-Silva e Dessen (2001), desde o 
nascimento possa desempenhar um 
papel fundamental  proporcionan-
do as esses indivíduos um ambiente 
de crescimento e desenvolvimento.
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A partir dessa reflexão podemos afir-
mar que é extremamente importante 
que os pais adquiram consciência so-
bre a importância da participação deles 
no desenvolvimento de seus filhos, de-
monstrando interesse na aprendizagem, 
desenvolvimento e motivando através 
do estímulo e criação de ambientes favo-
ráveis a esse processo de aprendizagem.

 

Precisamos trabalhar e refletir  tam-
bém sobre  como professores e dire-
ção encaminham este trabalho com 
os alunos portadores de síndrome de 
down, criando instrumentos adaptados 
ao currículo escolar que facilite esse 
processo de ensino e aprendizagem.

Precisamos  pensar em situações pe-
dagógicas  que acolham esses alunos nas 
diversas atividades da escola e estimu-
lem no seu desenvolvimento cognitivo 
e motor. os conscientizem da importân-
cia da sua participação constante. Se-
gundo o próprio Piaget ( 1972/2000), 
“Uma ligação estreita e continuada en-
tre os professores e os pais leva pois a 
muita coisa, mais que uma informação 
mútua: este intercâmbio acaba resul-
tando em ajuda recíproca e, frequen-
temente , em aperfeiçoamento real 
dos métodos” (PIAGET,  1972/2000): 

Ao aproximar a escola da vida ou 
das preocupações profissionais dos 
pais, e ao proporcionar, reciproca-
mente, aos pais um interesse pelas 
coisas da escola, chega-se até mes-
mo a uma divisão de responsabilida-
des [...] ((PIAGET,  1972/2000,  p.50).

 

Observa-se que a ideia não é a de 
que famílias ensinem educadores ou 
vice-versa. O que está em jogo é a ne-
cessidade de ambas as instituições, de 
trocarem  ideias e de conhecer- se mu-
tuamente em benefício da criança.  É 
fundamental, que a escola se una à fa-
mília para cumprir melhor o seu papel. 

Mesmo com todas as transforma-
ções profundas pelas quais a famí-
lia vem passando, ela continua sen-
do uma instituição muito importante 
para o desenvolvimento humano. En-
volver a família na educação escolar 
dos portadores de síndrome de down 
pode significar resultados significati-
vos através da criação de uma atmos-
fera que fortaleça o desenvolvimento 
e aprendizagem dessas crianças, atra-
vés de  dois ambientes socializadores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O presente artigo procurou desenvolver um panorama da educação inclusiva com 
enfoque nos indivíduos com síndrome de down, analisando autores que desenvol-
veram pesquisas, discussões e reflexões. Objetivou revisitar essa bibliografia bus-
cando uma melhor compreensão a respeito do que é a síndrome de down e quais os 
caminhos para a implantação de uma educação de qualidade para esses indivíduos.

  

Por isso, uma das atuações do profissional de educação  é estimular as ne-
cessidades, as possibilidades e as potencialidades destas pessoas quando 
elas se tornam seus alunos, interferindo quando necessário, buscando in-
tegrar o indivíduo no meio em que está inserido.   Segundo Mazzotta (1987) 
a inclusão é a base da vida social onde duas ou mais pessoas se propõem a, 
ou têm que, conviver; já que muitas vezes o convívio não depende apenas da 
vontade individual.  E, conviver implica a presença de duas ou mais pessoas. 

  

A importância que a sociedade deve dar para a questão da inclusão, não apenas no 
âmbito da escola ou da educação, mas, em todos os âmbitos da sociedade, contribui-
rá para que as diferenças entre educação comum e a educação especial diminuam. 

Segundo Mazzotta (1987) com esse processo poderemos alcançar uma ação socio-
educacional global, que assegure, na medida necessária, o interesse por cada mem-
bro da comunidade, seja qual for sua condição e o tipo de auxílio que necessita para 
desenvolver suas potencialidades físicas, cognitivas e emocionais. Esse movimento 
deve ser acompanhado sem uma divisão entre educação escolar comum e especial.

Com isso é possível dizer que o professor tem um papel importante ao de-
senvolver estratégias e métodos que facilitem a inclusão dos alunos especiais 
para essa convivência (integração ou inclusão) dentro da unidade escolar. O mes-
mo deve estar atento ao desenvolvimento de seu aluno, buscando integrá-lo 
ao contexto que está inserido e para isso é fundamental que os cursos de for-
mação profissional capacitem esses profissionais para desenvolver a verdadeira 
inclusão escolar, através de uma ação reflexiva sobre as práticas educacionais 
para a inclusão, através da adaptabilidade nas aulas de educação física escolar.
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A ARTE COMO CONHECIMENTO

RESUMO: A arte é vista como linguagem e tem seu discurso específico. O olhar da criança 
se constrói gradativamente, na sala de aula que aparece um espaço limitado. Mas se abre 
para outros, a criança não pode compreender a Arte se não a conhece. Muitas das vezes 
os professores são impelidos a escolher entre expressividade e técnica, tradição e inovação, 
diversão e aprendizagem, mito e profanidade, mágica e estrutura, certo e errado, bonito e 
feio, como se não existissem equilíbrios e desses elementos, apenas um fosse educativo. 
A arte transforma que faz quem vê e a própria matéria usada, os aspectos abordados neste 
artigo foram levantados por meio de pesquisas bibliográficas acerca do tema proposto. 

Palavras-chave: Ensino; Artes; Linguagem.
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INTRODUÇÃO

 

Na década de 70 o processo de aquisição dos conhecimen-
tos foi proposto com base nos modelos de pensamento determi-
nado pelo professor. A prática era um ensino mecanizado, desvin-
culado dos aspectos do cotidiano, com ênfase no professor, que 
passava para os alunos informações consideradas verdades absolutas.

 

É necessário rever esse quadro, aplicando um trabalho consistente e dura-
douro, no qual o aluno encontre um espaço para o seu desenvolvimento pes-
soal e social por meio de vivência e posse do conhecimento artístico e estético.

 

Levando o aluno a construir, experimentar, externalizar e refletir, es-
tarão considerando a arte como área de conhecimento, com caracte-
rísticas únicas e imprescindíveis ao desenvolvimento do ser humano.

 

Todavia, construir um olhar a partir de ver, observar, sentir, fa-
zer, expressar e refletir um projeto concreto, na prática da realida-
de da sala de aula. O que se produz parte do que se percebe e o en-
foque se desloca para a verdadeira construção do conhecimento.
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A ARTE COMO 
CONHECIMENTO

Por meio da Arte é possível de-
senvolver a percepção e a imagina-
ção, apreender a realidade do meio 
ambiente, desenvolver a capaci-
dade crítica, permitindo ao indiví-
duo analisar a realidade percebida 
e desenvolver a criatividade de ma-
neira a mudar a realidade que foi 
analisada (BARBOSA,2003,p.18).

A Lei 5692/71 institui a Educação 
Artística no currículo oficial das es-
colas de Ensino Fundamental e Ní-
vel Médio , mas pouco se refletiu 
sobre a complexidade da Arte con-
temporânea e seu papel nas escolas 
e principalmente na vida dos alunos. 
Limitou-se a implantar os cursos de 
Licenciatura e nas escolas, com rarís-
simas exceções, o que se via e muitas 
vezes ainda se vê, é um “laissez-faire. ” 

Um deixar fazer qualquer coisa 
a partir de sensibilização simplis-
ta ou da apropriação de sucatas, 
pouco se importando com a pes-
soa criadora, nos seus tempos e es-
paços situacionais e contextuais.

Há professores que se omitem e 
acabam traduzindo o fazer artísti-
co como meio de liberar emoções; 
levando à alienação da realidade e 
retirando do processo criativo a im-
portância de aspectos cognitivos.

As artes fornecem um dos mais 
potentes sistemas simbólicos das 
culturas e auxiliam os alunos a criar 
formas únicas de pensamento. Em 
contato com as artes e ao realiza-
rem atividades artísticas, os alunos 
aprendem muito mais do que pre-
tendemos, extrapolam o que pode-
riam aprender no campo específico 
das artes. E como o ser humano é um 
ser cultural, essa é a razão primeira 
para a presença das artes na educa-
ção escolar (FERREIRA, 2001, p. 32).
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Numa sociedade em que há o pre-
domínio de uma concepção de edu-
cação voltada ao cientificismo, o 
reconhecimento da Arte e de suas 
especificidades de linguagens, acaba 
não existindo e ela passa a ser con-
denada como mero apêndice peda-
gógico, ou com oposição à ciência.

Quando na verdade, a arte e ci-
ência são faces do conhecimento, 
que se complementam e ajustam-
-se perante o desejo de compreen-
der o mundo. A arte não é oposição, 
nem contradição à ciência, todavia 
nos fazer entender certos aspectos 
que a ciência não consegue fazer.

Sem uma concepção clara do que é 
arte, sem conteúdos e objetivos defini-
dos, os professores acabam deixando 
os alunos se expressarem livremente.

Trabalham apenas com a dimensão 
afetiva da arte. Ignoram que no ho-
mem, três dimensões estão presentes 
– a afetiva, a cognitiva e a social – e 
devem ser consideradas no processo 
de ensino e aprendizagem. O espon-
taneísmo apenas, não basta, o mun-
do de hoje e arte de hoje exigem um 
leitor informado e um produtor cons-
ciente. Muitos Professores confun-
dem 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 materiali-
za nas cores e de um pintor e tam-
bém nas fórmulas de um cientista.

Para a execução será necessária 
a presença de muitos elementos: 
os instrumentos, a plateia, os apa-
relhos eletrônicos etc... Todos os 
elementos são fundamentais des-
caracterizando, com isso, a hierar-
quia de importância entre os mem-
bros... para que a sinfonia aconteça 
será preciso a participação de todos. 
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A integração é importante, mas não é 
fundamental. Isto porque na execução 
de uma sinfonia é preciso a harmonia 
do maestro e a expectativa daqueles 
que assistem (FERREIRA,2001, p.34).

A interdisciplinaridade não pode 
ignorar as especificidades de cada 
área. O que é muito diferente de 
usar a Arte para decorar as fes-
tas da escola, para ilustrar texto de 
Português, ou para ensinar prin-
cípios matemáticos via origami.

Assim como as outras discipli-
nas, a Arte tem conteúdo pró-
prio. Mas, muitas vezes não é isso 
o que percebemos nas falas dos 
professores de Educação artística. 

Trabalhar de forma interdisciplinar 
não quer dizer partir das outras disci-
plinas e integrá-las à Arte ou colocar 
a arte a serviço das outras disciplinas. 
A Arte não é um meio, é um fim em si.

Vista dessa forma, a interdisciplina-
ridade será uma questão de atitude. 
Atitude frente ao conhecimento. È a 
substituição de uma concepção frag-
mentada por uma única de ser humano.

O homem relaciona-se com a arte 
segundo as influências do seu tempo 
e no mundo contemporâneo em que 
vivemos tal relação acontece quando 
ele tem ou deseja ter uma gravura, 
um disco, um livro muito bem ilustra-
do, quando deseja ir a uma exposição, 
assistir a uma peça de teatro, quando 
adquiri um quadro para combinar com 
a parede da sua casa, quando com-
pra uma escultura porque o tamanho 
dela será perfeito para colocar no 
corredor... numa relação puramente 
consumista, e, muitas vezes elitista.
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Sendo considerada como obje-
to de consumo, como fica a situ-
ação dos economicamente des-
favorecidos frente à arte? Nesse 
aspecto, a arte passa a ser elitizada, 
já que os de um nível econômico 
baixo, não têm acesso a ela. A arte 
passa a ser mais uma forma de ex-
clusão! Exclusão social e cultural.

O professor deve apropriar-se da 
cultura de seus alunos, vista mui-
tas vezes como inferior, para po-
der ampliá-la e fazer com que eles 
se apropriem da arte de uma forma 
significativa. Não como um objeto 
a ser comprado, pelo simples sta-
tus que ele pode proporcionar, mas 
como uma área de conhecimento 
capaz de prepará-los para fluírem 
a produção dos artistas, refletirem 
sobre elas e produzirem sua obra.

Para superar visão de senso co-
mum e os riscos de reduzir a arte a 
apenas um aspecto, podemos con-
siderar a contribuição e refletir so-
bre a arte como construção, como 
conhecimento e como expressão.

Didaticamente separadas, mas 
que acontecem de forma imbri-
cada, num encontro entre objeti-
vidade e subjetividade, conscien-
te e inconsciente, razão e emoção.

Um trabalho artístico passa pela 
mente, pelo coração, pelos olhos, 
pela garganta, pelas mãos; que pensa, 
recorda, sente, observa, escuta, fala, 
toca e experimenta. Um processo 
que desenvolve um campo de conhe-
cimento to importante quanto ina-
tingíveis pela linguagem lógica, cien-
tífica, tão presentes nos currículos 
escolares, que ainda são embasados 
por uma visão positivista, com ênfase 
no aspecto técnico, importando-se 
apenas com a mera transmissão de 
conhecimentos prontos e acabados.

Arte é o conhecimento por que a 
própria significação da palavra de-
nota tal concepção. O termo alemão 
kunst, o inglês know, o latim cognos-
co e o grego gignosco partilham da 
raiz gno, que indica um saber teórico 
ou prático, portanto um conhecimen-
to. E mais, ars, palavra latina e raiz 
da portuguesa arte, presente tam-
bém no verbo articular: ação de fa-
zer junturas entre as partes e o todo.
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Desde as mais antigas tradições 
teóricas, este saber esteve ligado à 
representação, ou como mímesis, 
imitação de traços e gestos huma-
nos; ou como reprodução seletiva, 
do que parece ser mais caracterís-
tico em uma pessoa ou coisa, mas 
sempre preocupado com o realismo.

Alguns nomes da historiogra-
fia moderna negam tais teorias 
que reduzem a arte à esfera da 
pura imitação, pois desde a pré-
-história os homens usavam a arte 
de formas diferentes, usavam-na 
para registrar a existência humana.

O ver do artista é um ser afetado pelo 
pensar; um ser que analisa as formas e 
cores da natureza e as recompõe com 
uma nova inteligência do real. Assim, 
o ver-pensar é um combinar, um re-
pensar, um transformar os dados da 
experiência sensível: ”Arte: percep-
ção aguda das estruturas, mas que 
não dispensa o calor das sensações”. 

A última apenas manipula as coi-
sas, enquanto que a primeira é cau-
sadora de uma experiência singu-
lar e poderosa, com presença ativa 
e pensante do sujeito no mundo.

Arte não é apenas básico, mas fun-
damental na educação de um país 
que se desenvolve. Arte não é enfei-
te. Arte é cognição, é profissão, mun-
do, realidade, o imaginário e é conte-
údo. Como conteúdo arte representa 
o melhor trabalho do ser humano 
(BARBOSA,ANA MAE,1996, p.4).

Assim o artista vive o seu tem-
po, com as visões de mundo, o es-
pírito da época, ideologias de clas-
se e de grupo..., com universos de 
valores que se fazem presentes 
na hora da criação artística e que 
são vividos com todo seu empe-
nho intelectual e ético, revelando a 
ideia de que arte é conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

   

Arte é um trabalho do pensamento, num pensamento emocional e especí-
fico que o ser humano produz, com relação ao seu lugar no mundo. Daí a im-
portância de repensar a educação sob a perspectiva da arte e transformá-la 
numa atividade estética, num ensino criador, em que haja uma integração 
entre a aprendizagem racional e a estética, para além do ensino de Arte. 

Assim, conhecer será também maravilhar-se , divertir-se , brincar com o desco-
nhecimento, indagar a existência humana, interpretar diferentes papéis, arriscar 
hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se com descobertas.

  

 Com esta reflexão busquei distanciar-me das visões simplistas e de senso 
comum que circundam o ensino de arte e aproximar-se de uma visão mais 
ampla, que considera a arte como via de conhecimento, como capaz de cau-
sar uma experiência singular, poderosa e total do sujeito ativo, pensante 
e transformador que é o ser humano em relação ao mundo em que vive.
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O JOGO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COGNITIVO DAS CRIANÇAS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esta escrita deste artigo traz algumas considerações acerca do jogo de faz-de-
conta quando observamos uma criança a brincar no seu cotidiano, notamos que todas as 
representações que a criança faz do seu diariamente são representações de vários papéis: 
a menina passa a ser mãe, tia, irmã, professora, o menino passa a ser pai, bombeiro, policial, 
ladrão, índio, tudo de uma forma improvisada mas que não resta a menor dúvida dos papéis 
que estão representando tal a seriedade que demonstram ao brincar, mesmo utilizando 
objetos improvisados. Para o embasamento teórico deste artigo foram realizadas pesquisas 
bibliográficas qualitativas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Jogo; Brincar; Educação.
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INTRODUÇÃO

Esses jogos segundo Edda Bontempo (2003, p. 24), recebem várias de-
nominações: jogo imaginativo, jogo de faz-de-conta, jogo de papéis ou 
jogo sócio dramático. A ênfase é dada à “simulação” ou faz-de-conta, 
cuja a importância é ressaltada por pesquisas que mostram sua eficácia 
para promover o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança.

  
Ainda nos conta também que foi o romantismo do século XIX que abriu 

caminho a importância imaginativa das crianças em suas brincadeiras, e 
depois a continuidade com Pestallozzi e Froebel, primeiro no campo da 
educação infantil, particularmente sensíveis à importância do jogo na in-
fância relacionado à prática do ensino e educação da criança.  Contudo, 
havia pouca descrição dos jogos das crianças na literatura do século XIX. 
Antes, este jogo já existia de maneira mais simples, mas passava desperce-
bido para o mundo adulto nas experiências da infância (Singer 1973, p.50).

 
Uma das diferenças básicas entre o comportamento social de crianças da 

primeira infância e as da segunda infância é que aquelas se consideram o 
centro de todas as coisas. Tudo gira ao seu redor e depende delas. As mais 
velhas aparentemente saem dessa posição e passam a integrar um espa-
ço que não tem mais centro. São apenas um elemento entre outros inte-
ragindo em íntima dependência uns com os outros (Freire, 2004, p.160). 

 
Ele também ressalta que vale a pena prestar atenção nas palavras de Pia-

get quando escreveu “O julgamento moral das crianças” onde dizia que 
“basta observar um bebê de dez a doze meses para notar a quantidade 
desses rituais que, seguramente anunciam as regras dos futuros jogos”. 

Os indícios do comportamento social da criança são vi-
síveis desde cedo, bastando que se observem com aten-
ção seus atos, especialmente os que se referem ao brinquedo. 

 
As regularidades presentes nas ações lúdicas, naquilo que Piaget chamou 

de jogo de exercício, anunciam, sem dúvida, a regularidade característica 
dos jogos sociais e do comportamento mais socializado da segunda infância.

 
E Freire continua, mais ou menos como Piaget colocando que desde o início 

do desenvolvimento psicomotor inicia-se o processo de socialização, uma vez 
que o equilíbrio da pessoa só pode ser pensado pela e na relação com outrem.
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O JOGO E O DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E COGNITIVO DAS 
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Nos estudos de Maria Célia Mo-

raes Dias (2003, p. 20), nos expli-
ca que para Vygotsky, a imaginação 
em ação ou brinquedo é a primei-
ra possibilidade de ação da criança 
numa esfera cognitiva que lhe per-
mite ultrapassar a dimensão pers-
pectiva motora do comportamento.

 

E, como afirma Ribeiro e Souza 
(2011, p. 25), “os jogos educativos são 
aqueles que contribuem para forma-
ção das crianças e geralmente são di-
recionados para a educação infantil”.

          

Para Piaget, também é a repre-
sentação em atos, através do jogo 
simbólico, a primeira possibilidade 
de pensamento propriamente dito, 
marcando a passagem de uma inte-
ligência sensório-motora, baseada 
nos cinco sentidos e na motricidade, 
para uma inteligência representati-
va pré-operatória (material e intui-
tiva) mediada por símbolos subje-
tivos, caminho para a construção 
da inteligência operatória media-
da por signos históricos arbitrários.

E, como salientam Ribeiro e Souza 
(2011, p. 15):

Os primeiros são chamados de jogo 
imaginativo como, por exemplo, as 
fábulas; essa modalidade estimula o 
desenvolvimento cognitivo e afeti-
vo-social da criança, pois elas viven-
ciam o comportamento do adulto. 
Quanto o segundo pode-se citar o 
jogo de dominó; neste a imagina-
ção está limitada, pois são as nor-
mas que norteiam o jogo, exigindo 
atenção para o seu desenvolvimen-
to (RIBEIRO; SOUZA, 2011, p.15).

        

Maria Célia diz que, é eviden-
te na criança a transição de uma 
forma para outra através do jogo, 
que é a imaginação em ação. A 
criança precisa de tempo e de es-
paço para trabalhar a construção 
do real pelo exercício da fantasia.
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Assim, na criança a imaginação 
criadora, surge em forma de jo-
gos, instrumento primeiro de pen-
samento no enfrentamento da re-
alidade. Jogo sensório-motor que 
se transforma em jogo simbóli-
co, ampliando as possibilidades de 
ações e compreensão do mundo. 

 

O conhecimento deixa de es-
tar preso ao aqui e agora, aos limi-
tes da mão, da boca e do olho e o 
mundo inteiro pode estar presen-
te dentro do pensamento, uma vez 
que é possível imaginá-lo com os 
gestos no ar, no papel, nos mate-
riais, com os sons, com palavras.

        

Agora o imaginário não se con-
funde com o real, ele é um ins-
trumento para a compreensão 
e a tomada de consciência real.

       

Os autores Freire e Scaglia (2004, p. 
32), também tratam deste assunto no 
livro Educação como Prática Corporal.

        

Eles ressaltam que as crianças en-
tre 18 e 24 meses de vida que fre-
quentam a educação infantil, ca-
racterizam-se por exercitar e muito 
suas funções simbólicas pois estão 
aprendendo a lidar como símbolos.

 

Piaget (1973, p. 89):
A fase de zero a dois (0 a 2) anos, a 

criança conquista o mundo por meio 
da percepção e dos movimentos, o 
recém-nascido reduz-se ao exercício 
dos reflexos. O seu desenvolvimen-
to é acelerado dando suporte para 
as suas novas 18 habilidades moto-
ras como, por exemplo: pegar, andar, 
olhar, apontar entre outros. Ao decor-
rer desse estágio, os reflexos podem 
ser progressivamente substituídos 
pelos esquemas e somados aos sím-
bolos lúdicos”. (PIAGET, 1973, p.89)

 
O que prevalece são os jogos de 

exercício que se constituem como 
exercícios adaptativos, onde a crian-
ça explora o mundo para conhecê-lo 
e para desenvolver seu próprio corpo 
e depois de ter aprendido ela começa 
a fazê-los por puro prazer. Esse perí-
odo se caracteriza pelo desenvolvi-
mento pelas ações, nele existe uma 
inteligência prática e um esforço de 
compreensão das situações através 
das percepções e do movimento. 
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Quando ela refaz por prazer tem 
início às primeiras manifestações lú-
dicas, de forma que ele chega a dizer 
que “por outras palavras, um esque-
ma jamais é por si mesmo lúdico, ou 
não-lúdico, e o seu caráter de jogo só 
provém do contexto ou do funciona-
mento atual”. (PIAGET, 1978, p.120)

        

Eles relatam que a educação infan-
til deveria ser uma escola de símbo-
los, de imaginação e fantasia. Com-
preender o desenvolvimento das 
funções simbólicas de uma criança 
não é muito diferente de compre-
ender suas funções motoras, já que 
durante o período pré-verbal, uma 
criança gozando de plena saúde for-
ma todas as coordenações motoras 
de que disporá até o fim de sua vida. 

Friedmann (1996) afirma com 
base nos estudos de Vygostsky:

O correto conhecimento da reali-
dade não é possível se certo elemen-
to de imaginação, sem o distancia-
mento da realidade, das impressões 
individuais imediatas, concretas, 
que representam esta realidade nas 
ações elementares da nossa consci-
ência (FRIEDMANN, 1996, p. 127).

       

A partir do período verbal, a mo-
tricidade vai se aperfeiçoando em 
num jogo incessante de combina-
ções, que resultam numa comple-
xidade sem igual. É possível notar 
a dificuldade inicial de uma criança 
para segurar objetos delicados ou 
para dar os primeiros passos. Antes 
de andar com segurança, ela vacila, 
tropeça, cai, levanta, apoia-se, pede 
ajuda, até conseguir andar sozinha. 

 

A representação mental da crian-
ça também passa por este mes-
mo processo. Do momento que a 
criança passa a falar, fica claro que 
ela possui boas coordenações men-
tais e boas representações simbóli-
cas, ela então passa a dedicar-se ao 
exercício da fantasia, imaginação, 
isto é, de ver dentro de si todas as 
coisas que percebe no mundo real.
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E com essa descobrir seu po-
der de transformá-las, de criar ou-
tras, de substituí-las e isso lhe 
agrada tanto que ocupa quase 
todo o seu tempo nesse exercício.

       

Da mesma maneira que a criança 
brinca com os conhecimentos de se 
arrastar, andar, pegar, lançar ou res-
mungar, ela, na representação men-
tal, passa a jogar com isso. O jogo 
encarrega-se de garantir o exercício 
de funções vitais para todos nós.

 

Wallon (2004, p. 98):
O adulto batizou de brincadeira to-

dos os comportamentos de descober-
ta da criança. Os adultos brincam com 
as crianças e é ele inicialmente o brin-
quedo, o espectador ativo e depois o 
real parceiro. Ela aprende, a compre-
ender, dominar e depois produzir uma 
situação específica distinta de outras 
situações. (WALLON, 2004, p.98).

 
 

Kishimoto (1997, p. 36):
O uso do brinquedo/jogo educati-

vo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento 
para situações de ensino-aprendiza-
gem e de desenvolvimento infantil. 
Se considerarmos que a criança pré-
-escolar aprende de modo intuiti-
vo adquire noções espontâneas, em 
processos interativos, envolvendo o 
ser humano inteiro com cognições, 
afetivas, corpo e interações sociais, 
o brinquedo desempenha um papel 
de grande relevância para desen-
volvê-la. (KISHIMOTO, 1997. p.36). 

       

Freire e Scaglia (2004, p.40) dizem 
que as representações mentais são 
as principais habilidades da espécie 
humana, distinguindo-os das ou-
tras espécies animais e garantindo 
a constituição da cultura humana. 

 

Eles acreditam que se a habilida-
de de representação mental é tão 
importante e se ela é construída no 
período correspondente à educa-
ção infantil, a escola deve investir 
no exercício dessa habilidade por 
meio de uma atividade simbólica 
por excelência: o jogo.  De acor-
do com Friedmann (2019) em seus 
estudos baseados nas teorias de 
Piaget, existem três tipos de jogos:
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Jogos de Exercício Sensorimotor 
- Caracterizam a etapa que vai do 
nascimento até o aparecimento da 
linguagem, apesar de aparecerem 
durante toda a infância O jogo sur-
ge primeiro, sob a forma de exercí-
cios simples cuja finalidade é o pró-
prio prazer do funcionamento. Esses 
exercícios caracterizam-se pela repe-
tição de gestos e de movimentos sim-
ples e têm valor exploratório. Dentro 
desta categoria podemos destacar os 
seguintes jogos: sonoro, visual, tátil, 
olfativo, gustativo, motor e de mani-
pulação. (FRIEDMANN, 1996, p. 56).

Jogo Simbólico - Entre os dois e 
os seis anos a tendência lúdica pre-
dominante se manifesta sob a for-
ma de jogo simbólico. Nesta cate-
goria o jogo pode ser de ficção ou 
de imitação, tanta no que diz res-
peito à transformação de objetos 
quanto ao desempenho de papéis. 

A função do jogo simbólico consis-
te em assimilar a realidade. É através 
do faz-de-conta que a criança realiza 
sonhos e fantasias, revela conflitos 
interiores, medos e angústias, ali-
viando tensões e frustrações. O jogo 
simbólico é também um meio de au-
to-expressão: ao reproduzir os dife-
rentes papéis (de pai, mãe, professor, 
aluno etc.), a criança imita situações 
da vida real. Nele, aquele que brin-
ca dá novos significados aos obje-
tos, às pessoas, às ações, aos fatos 
etc., inspirando-se em semelhanças 
mais ou menos fiéis às representa-
das. Dentro desta categoria desta-
cam-se os jogos de faz-de-conta, de 
papéis e de representação (estas de-
nominações variam de um autor para 
outro). (FRIEDMANN, 1996, p. 56).

Jogos de Regras - Começam a se 
manifestar entre os quatro e sete 
anos e se desenvolvem entre os 
sete e os doze anos. Aos sete anos 
a criança deixa o jogo egocêntri-
co, substituindo-o por uma ativi-
dade mais socializada onde as re-
gras têm uma aplicação efetiva e na 
qual as relações de cooperação en-
tre os jogadores são fundamentais. 
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No adulto, o jogo de regras sub-
siste e se desenvolve durante toda 
a vida por ser a atividade lúdica do 
ser socializado. Há dois casos de re-
gras: - regras transmitidas - nos jo-
gos que se tomam institucionais, 
diferentes realidades sociais, se im-
põem por pressão de sucessivas 
gerações (jogo de bolinha de gude, 
por exemplo); - regras espontâne-
as - vêm da socialização dos jogos 
de exercício simples ou dos jogos 
simbólicos. São jogos de regras de 
natureza contratual e momentânea. 

Os jogos de regras são combina-
ções sensório motoras (corridas, 
jogos de bola) ou intelectuais (car-
tas, xadrez) com competição dos 
indivíduos e regulamentados por 
um código transmitido de geração 
a geração, ou por acordos momen-
tâneos. (FRIEDMANN, 1995, p. 56)

       

Com esta afirmação eles lançam 
uma pergunta: Quem, quando crian-
ça, nunca brincou de faz-de-conta?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após estudos e pesquisas levei meu 
olhar para que esse trabalho identifi-
que principalmente que jogos e brin-
cadeiras na educação infantil não 
devem ficar limitados à recreação, ao 
passa tempo, ao não sério, mas a um 
exercitar intenso com suas funções 
simbólicas, pois vimos que o ser hu-
mano não é só instinto, mas conhe-
cimento que construímos e acumu-
lamos ao longo de nossa existência 
com as práticas e as ações motoras.

 

O jogo faz-se importante para o de-
senvolvimento da criança, pois por 
meio dele ela é estimulada em diver-
sas esferas como podemos observar 
no decorrer deste artigo o que ala-
vanca o seu desenvolvimento global 
respeitando o seu conhecimento de 
mundo e a sua realidade cotidiana.

       

Na vida da criança, para além do 
entretenimento, o jogo ganha es-
paço através da localização de suas 
propriedades formativas, conside-
radas sob perspectivas educacio-
nais progressistas, que valorizam 
a participação ativa do educan-
do no seu progresso de formação.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE, UM FACILITADOR DA 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

RESUMO: O presente artigo apresenta uma abordagem sobre a psicomotricidade na 
educação infantil, e tem como objetivo apresentar os benefícios da utilização de atividades 
que envolvam a psicomotricidade, para a aprendizagem das crianças. A Psicomotricidade 
por meios de movimentos e atitudes corporais das crianças, que por sinal lhe dará suporte 
para melhor conhecimento corporal e de suas habilidades motoras, por isso a importância do 
reconhecimento do desenvolvimento da personalidade da criança através do desenvolvimento 
das ações psicomotoras.

Palavras-chave: Educação;Psicomotricidade; Movimento.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

49

INTRODUÇÃO

Percebe-se que com o desenvolvimento tecnológico o brincar perdeu espa-
ço para os jogos eletrônicos, o brincar na escola está estigmatizado como uma ati-
vidade sem objetivos bem definidos. A base do trabalho com as crianças na Edu-
cação Infantil consiste na estimulação perceptiva e desenvolvimento do esquema 
corporal. A criança organiza aos poucos o seu mundo a partir do seu próprio corpo.

  

Assim a Psicomotricidade, através de atividades na Educação Infantil, constitui-se num fator 
de equilíbrio na vida das crianças, expresso na interação entre o espírito e o corpo, a afeti-
vidade e a energia, o indivíduo e o grupo, promovendo a totalidade do ser humano através 
de brincadeiras populares do cotidiano consegue alcançar objetivos afetivos e pedagógicos.

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é realizar uma pesquisa biblio-
gráfica a respeito da psicomotricidade como facilitador de aprendizagem.

Reconhecer o próprio corpo é a melhor maneira de encontrar o outro, com 
isso a psicomotricidade é um instrumento facilitador da aprendizagem. ·.

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade a conceitua como sen-
do uma ciência que estuda o homem através do seu movimento nas diver-
sas relações, tendo como objeto de estudo o corpo e a sua expressão dinâmica. 

A Psicomotricidade se dá a partir da articulação movimento/ corpo/ relação. Diante do soma-
tório de forças que atuam no corpo - choros, medos, alegrias, tristezas... - a criança estrutura suas 
marcas, buscando qualificar seus afetos e elaborar as suas ideias. Vai constituindo-se como pessoa. 

Ao se falar em psicomotricidade, estamos falando de humanização, de relações afetivas, de 
envolvimento do homem com os ambientes, com os fatos e com as outras pessoas. Desta forma, 
além de definir os termos relacionados à psicomotricidade e apresentar práticas para diversas si-
tuações, o artigo propõe um projeto de psicomotricidade de uma forma transdisciplinar, em que 
várias disciplinas escolares podem ser trabalhadas ao mesmo tempo sem se perderem os conte-
údos e os ideais de um homem integrado à sua sociedade e a seu corpo, bem como sua forma de 
estar no mundo. A metodologia utilizada na elaboração desse artigo foi a pesquisa bibliográfica.
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PSICOMOTRICIDADE - Conceito

Nesta seção são apresentados alguns 
conceitos da psicomotricidade e sua iden-
tificação com o desenvolvimento inte-
gral do ser humano, explorando e com-
preendendo seu aspecto funcional e 
relacional por meio das áreas psicomotoras.

O homem comunica-se através da lin-
guagem verbal, também através de ges-
tos, movimentos, olhares, forma de 
caminhar - sua linguagem corporal.

A esta comunicação, a este estar-no-
-mundo intenso dentro do limite da cor-
poreidade - espaço próprio do sujei-
to -, pode-se nominar psicomotricidade.

 
Embora, conforme admitem os próprios 

autores, esta visão possa ir longe demais en-
quanto generalização, os estudos sobre o de-
senvolvimento humano parecem seguir esque-
mas, descrevendo o desenvolvimento normal 
para que se possa compreender o diferente.

A psicomotricidade não foge a esta regra 
quando define os padrões considerados nor-
mais para o desenvolvimento psicomotor 
(considerando descrições feitas pela neurolo-
gia, fisioterapia, fonoaudiologia e áreas afins).

 
A identidade da Psicomotricidade e a vali-

dade dos conceitos que emprega para se legi-
timar revelam uma síntese inquestionável en-
tre o afetivo e o cognitivo, que se encontram 
no motor, é a lógica do funcionamento do sis-
tema nervoso, em cuja integração maturativa 
emerge uma mente que transporta imagens e 
representações e que resulta duma aprendiza-
gem mediatizada dentro dum contexto socio-
cultural e sócio histórico (FONSECA, 1989).

 
     

Segundo Fonseca (1989), o corpo não é 
entendido como fiel instrumento de adap-
tação ao meio envolvente ou como instru-
mento mecânico que é preciso educar, do-
minar, comandar, automatizar, treinar ou 
aperfeiçoar, pelo contrário, o seu enfoque 
centra-se na importância da qualidade rela-
cional e na mediatização, visando à fluidez 
eutônica, a segurança gravitacional, a or-
ganização práxica expressiva do indivíduo.

Privilegia a totalidade do ser, a sua dimensão 
prospectiva de evolução e a sua unidade psi-
cossomática, por isso está mais próxima da neu-
rologia, da psicologia, da psiquiatria, da psica-
nálise, da fenomenologia, da antropologia etc.

  
A psicomotricidade é a posição global do 

sujeito. Pode ser entendido como a fun-
ção de ser humano que sintetiza psiquismo 
e motricidade com o propósito de permitir 
ao indivíduo adaptar de maneira flexível e 
harmoniosa ao meio que o cerca. Pode ser 
entendido como um olhar globalizado que 
percebe a relação entre a motricidade e o 
psiquismo como entre o indivíduo global e 
o mundo externo. Pode ser entendido como 
uma técnica cuja organização de atividades 
possibilite à pessoa conhecer de uma ma-
neira concreta seu ser e seu ambiente de 
imediato para atuar de maneira adaptada.
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ÁREAS PSICOMOTORAS
 
Quando se relaciona a realização do movi-

mento, como atividade de um organismo total 
expressando a personalidade, proporcionado 
por diferentes estímulos, pensa-se nas possi-
bilidades de vivencias de movimentos huma-
nos básicos (andar, saltar, correr, rastejar, re-
bater equilibrar, esquivar-se, quicar, equilibrar, 
chutar, passar, receber, transportar...) como 
maneira de desenvolver o ser todo a par-
tir da compreensão das áreas psicomotoras.

  
Segundo Vítor da Fonseca (1988) a psico-

motricidade atualmente é concebida como a 
integração superior da motricidade, produto 
de uma relação entre o indivíduo e o meio, na 
qual a consciência se forma e se materializa.

O poder agir, o poder sobre o próprio corpo, 
de acordo com Lapierre (2005) e a descoberta 
deste “poder agir” associado ao “poder sentir” 
é o que traz uma nova dimensão ao prazer 
do movimento, é o prazer de ação, de viven-
ciar as coisas simples e complexas. O qual o 
prazer de viver o próprio corpo é experimen-
tar o prazer do movimento em si mesmo.

O constante processo de atualização e bus-
ca onde a concepção do corpo e o saber psi-
comotor focalizam seu objeto de estudo nas 
estruturas psicomotoras. A psicomotricidade 
apresenta o aspecto comunicativo do indiví-
duo e pode-se dividi-la em funcional e rela-
cional. Os conceitos funcionais são referentes 
à interação da motricidade do indivíduo em 
um determinado espaço e tempo, cuja ação 
e qualidade são percebidas e mensuradas 
através das estruturas psicomotoras defini-
das como básicas: Locomoção, Manipulação 
e Tônus que interagem o corpo como um só. 

Segundo Lapierre, a Psicomotricidade Re-
lacional possibilita à criança expressar suas 
dificuldades relacionais e ajudá-la a supe-
rá-las. Não tem objetivos pedagógicos dire-
tos, mas sim uma influência clara sobre as 
dificuldades de adaptação escolar, na me-
dida em que estão diretamente relaciona-
das com os fatos psicoafetivos relacionais.

A psicomotricidade relacional propõe ope-
rar em aspectos psicoafetivos que geram ati-
tudes relacionais, oferecendo um espaço de 
jogo espontâneo com o seu grupo, para que 
possa manifestar suas necessidades e dese-
jos, buscando potencializar e, muitas vezes 
resgatar o prazer corporal, através do movi-
mento, reconhecendo uma unidade corporal.

 
Coordenação Motora Fina:  Capaci-

dade de controlar pequenos músculos 
para exercícios refinados. Exemplo re-
corte, colagem, encaixe, escrita, etc.

Coordenação Motora Global: Possibilidade 
do controle e da organização da musculatura 
ampla para a realização de movimentos comple-
xos. Exemplos: correr, saltar, andar, rastejar, etc.

Estruturação Espacial:    É a orientação e a 
estrutura do mundo exterior, a partir do Eu e 
o depois a relação com outros objetos ou pes-
soas em posição estática ou em movimento, é 
a consciência da relação do corpo com o meio.

Organização Temporal:    É a capacida-
de de avaliar tempo dentro da ação, orga-
nizar-se a partir do próprio ritmo, situar o 
presente em relação a um antes e a um de-
pois, é avaliar o movimento no tempo, dis-
tinguir o rápido do lento. E saber situar o 
momento do tempo em relação aos outros.
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Estruturação Corporal:    Relacionamento do 
indivíduo com o mundo exterior, conhecimen-
to e controle do próprio corpo e de suas par-
tes, adaptação do mesmo ao meio ambiente.

Imagem Corporal: A experiên-
cia do indivíduo em relação ao pró-
prio corpo sujeito, impressão subjetiva.

Conhecimento Corporal: Conhecimen-
to intelectual que se tem do próprio corpo.

Esquema Corporal: Tomada de consciência 
de cada segmento do corpo (interna e exter-
na) o desenvolvimento do esquema corporal 
se dá a partir da experiência vivida pelo in-
divíduo com base na disponibilidade do co-
nhecimento que tem sobre o próprio corpo 
e de sua relação com o mundo que o cerca.

  
Lateralidade:    representa à conscientização 

integrada e simbólica interiorizada dos dois 
lados do corpo, lado esquerdo e lado direito, o 
que pressupõe a linha média do corpo, que no 
decorrer estão relacionados com a orientação 
face aos objetos. Essa conscientização do cor-
po pressupõe a noção de direita e esquerda e, 
sendo que a lateralidade com mais força, pre-
cisão, preferência, velocidade e coordenação, 
melhor capacidade e dominância cerebral.

 

A PSICOMOTRICIDADE E A 
EDUCAÇÃO INFANTIL.  

A psicomotricidade é uma prática pedagó-
gica que oportuniza as crianças a desenvolver 
seu potencial motor, e este desenvolvimento 
se realiza por meio dos elementos corporais 
proporcionando a criança o aprimoramento 
das qualidades físicas do esquema corporal, 
da estruturação espaço temporal e lateral, 
além da concretização dos movimentos apre-
sentados pelo corpo, sendo indispensável 
para a maturação da criança no individual e 
no social. Contudo através das práticas esco-
lares é considerável que a psicomotricidade 
estimule a criança para seu desenvolvimen-
to cognitivo para a alfabetização da leitura e 
escrita, mesmo que para se ler e escrever a 
lateralidade da criança não esteja completa-
mente formada, é necessário que as habilida-
des motoras através das atividades escolares 
sejam estimuladas para que o uso da leitura 
e escrita na vida da criança seja a mais cor-
reta possível, como por exemplo, letras do 
mesmo tamanho, traçado e movimento firme. 

Com esta visão as s atividades motoras 
realizadas na vida da criança têm um papel 
importante, pois a criança explora o mun-
do que o rodeia dentro de suas limitações, 
onde criam, transformam e se desenvolvem. 

As atividades psicomotoras na Educa-
ção Infantil é uma prática pedagógica que 
objetiva colaborar para o desenvolvimen-
to global da criança no processo de ensino-
-aprendizagem, proporcionando os aspec-
tos físicos, mental, e sociocultural, visando 
coerência com a realidade dos educandos. 
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É a capacidade de coordenar os movimentos 
pressupondo o exercício de múltiplas funções 
psicológicas, motoras, de memorização, aten-
ção, observação, raciocínio, discriminação, etc.  
O entendimento dos processos relacionados 
à motricidade é de suma importância para o 
planejamento pedagógico e psicopedagógico, 
centrado no desenvolvimento do aprendiz. 

Várias crianças têm apresentado déficit 
de aprendizagem devido à ausência de tra-
balhos focando certas habilidades necessá-
rias a este avanço. Neste caso é necessário 
o apoio de um Psicopedagogo, que fará o 
diagnóstico e certamente, indicará a melhor 
maneira de se trabalhar com estas crianças. 
Todavia, este quadro pode ser evitado, se 
as Instituições responsáveis pela Educação 
Infantil adotarem o “brincar” como recurso 
necessário e diário em seus planejamentos.

 
A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES 
PSICOMOTORAS COMO 
FACILITADOR DE APRENDIZAGEM, 
O “BRINCAR” DIRIGIDO.
 
A criança que anda sobre uma linha no chão; 

pula pneus, corda, amarelinha; rasteja; corre; 
engatinha; encontrar objetos escondidos; 
percebe diferenças entre o cenário anterior e 
o atual; participa de atividades de musicali-
zação; canta; dança; brinca de roda, de cabra 
cega, de passar anel, de baliza, de pique-pe-
ga, de pique-esconde, de pique-cola, de Seu 
mestre mandou, Vivo ou Morto, etc. dificil-
mente apresentará dificuldades no processo 
de alfabetização. Os tradicionais rabinhos de 
porco e pontilhados dão lugar ao brincar com 
função pedagógica, andar sobre o rabinho de 
porco, desenhar no chão e observar seu dese-
nho e os desenhos dos colegas. Ainda, adqui-
rir ritmo através da musicalização, esquerda 
/ direita, em cima / em baixo, fino / grosso, 
alto / baixo, grande / pequeno e tantas ou-
tras habilidades que possibilitam um rápido 

entendimento do processo de escrita e da 
leitura. Movimentos de pinça (pegar objetos 
com a ponta dos dedos), soprar canudinhos 
(bolinha de sabão), confeccionar pipas e brin-
quedos, rasgar e embolar papéis, reconheci-
mento de partes do seu corpo, favorecem o 
pegar no lápis e nos demais objetos escolares, 
estimulam o traçado das letras e a observa-
ção das diferenças entre b e d, por exemplo.

As trocas de V por F, D por T, podem ser 
evitadas desenvolvendo atividades que es-
timulem a percepção auditiva das crianças. 
Essas atividades possibilitam também a so-
cialização dos educandos, respeito à sua vez, 
e às regras das atividades, disciplina e coo-
peração. A criança que tem o privilégio de 
fazer parte de uma Educação Infantil que 
enfatize as brincadeiras em seus planejamen-
tos, certamente não encontrará dificuldades 
no processo de alfabetização, pois apren-
deu de forma concreta, aquilo que no tempo 
certo irá colocar no papel. Em controvérsia, 
quando esta fase não é trabalhada, os danos 
se estenderão por boa parte - ou toda - a 
vida escolar da criança. A alfabetização pode 
e deve ser trabalhada na Educação Infan-
til, desde que isto aconteça de forma lúdica 
respeitando a idade e o tempo da criança.

Segundo KISHIMOTO (2011), representar, 
brincar é dar forma às experiências humanas 
significativas; é reapresentar, tornar nova-
mente presente, presentificar vivências que, 
por sua experiência, mereçam ser permanen-
temente lembradas. O imaginário não se con-
funde com o real, ele é um instrumento para a 
compreensão e a tomada de consciência real.
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Para VYGOTSKY (1988) a imaginação em 
ação ou brinquedo é a primeira possibilidade 
de ação da criança numa esfera cognitiva que 
lhe permite ultrapassar a dimensão perceptiva 
motora do comportamento. De acordo com 
este pensamento FRIEDMANN (2003), colo-
ca que as brincadeiras são essenciais à saúde 
física, emocional e intelectual do ser huma-
no. Brincando nos equilibramos, reciclamos 
nossas emoções e nossa necessidade de co-
nhecer e inventar.brincar é essencial à saúde 
física, emocional e intelectual do ser humano.

 
O uso do brinquedo com fins pedagógicos re-

mete-nos para a relevância desse instrumento 
para situações de ensino aprendizagem e de 
desenvolvimento infantil. Se considerarmos 
que a criança pré escolar aprende de modo in-
tuitivo, adquire noções espontâneas , em pro-
cessos interativos, envolvendo o ser humano 
inteiro com suas cognições ,afetividade, cor-
po e interações sociais (KISHIMOTO,2011).

 
Para MOYLES (2002), talvez não, se a vi-

são do professor for à de um instrutor ou 
doador de conhecimentos. Entretanto, den-
tro da noção do professor como um media-
dor e iniciador da aprendizagem, o brincar 
livre e o dirigido são aspectos essenciais da 
interação do professor/criança, porque o 
professor tanto permite quanto proporcio-
na os recursos necessários e apropriados.

 
Houve um avanço no que se refere aos es-

tudos e pesquisas a respeito da importância 
e compreensão do brincar, para a preserva-
ção histórico-cultural, à educação, o desen-
volvimento integral infantil, a aprendizagem, 
a reeducação, a segurança na fabricação de 
brinquedos, a adequação dos brinquedos a 
diferentes faixas etárias. No que se refere aos 
fatores externos do brincar – tempo, temática, 
espaço, parceiros, objetos -, as condições de 
modernidade compromete, de certa forma, as 
oportunidades lúdicas (FRIEDMANN, 2003).

Desta forma, quando a criança brinca, ela 
se desenvolve de forma integrada nos as-
pectos cognitivos, afetivos, físicos-motores, 
morais, linguísticos e sociais. Este processo 
de desenvolvimento se dá a partir da cons-
trução que a criança faz na sua interação 
com o meio físico e social. A criança vai co-
nhecendo o mundo a partir da sua ação so-
bre ele. Nessa interação sujeito objeto (ou 
meio), a criança vai assimilando determi-
nadas informações, segundo o seu estágio 
de desenvolvimento (FRIEDMANN, 2003).

Segundo Bracht (2002), a motricidade hu-
mana traz consigo toda uma significação de 
nossa existência. Há uma extrema coerên-
cia entre o que somos, pensamos, acredita-
mos ou sentimos, e aquilo que expressamos 
por meio de pequenos gestos, atitudes, pos-
turas ou movimentos mais amplos. A psi-
comotricidade foi uma das tendências a ter 
mais força entre os profissionais da educa-
ção física em contrapartida ao modelo es-
portivo, já que suas ideias se contrapunham 
à mecanização e ao rendimento motor.

 
Assim, sua abrangente fundamentação mul-

tidisciplinar, como aborda Mello (1996), apre-
senta uma relevante contribuição por um am-
plo conjunto de campos científicos, onde se 
pode destacar a Neurofisiologia, a Psiquiatria, 
a Psicologia, Educação e até mesmo a Me-
dicina. A psicomotricidade pode intervir em 
inúmeros campos de atuação e intervenção 
reeducativa, terapêutica e educacional. São 
considerados: debilidade motora, atraso e ins-
tabilidade psicomotora, dispraxias, distúrbios 
dos tônus da postura, do equilíbrio e da coorde-
nação, deficiências perceptivo-motoras, gran-
des perturbações, deficiência escolar, motora 
dentre outros, como aponta Fonseca, (1988). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu concluir que os jogos e brincadeiras que são conte-
údos da psicomotricidade permitem o desenvolvimento integral do alu-
no, contribuindo positivamente para o processo de aprendizagem.

Percebe-se que com o desenvolvimento tecnológico as crianças cada vez mais são proi-
bidas de brincar na rua, em consequência abre espaço para os jogos eletrônicos, o brin-
car na escola está estigmatizado como uma atividade sem objetivos bem definidos.

É fundamental ao professor, trabalhe atividades que visem o desenvolvimento integral do alu-
no e para tanto a psicomotricidade é um elemento de grande relevância dentro da sala de aula.

O desenvolvimento dos aspectos motor, social, emocional dos movi-
mentos corporais é vivenciado, através de atividades de Psicomotricidade.

Pode-se afirmar que a Psicomotricidade possui um impacto positivo no pensamen-
to, no conhecimento e ação, nos domínios cognitivos, na vida do ser humano. Entretan-
to o indivíduo fisicamente educado vai para uma vida ativa, saudável e produtiva, crian-
do uma integração segura e adequado desenvolvimento de corpo, mente e espírito.

Portanto, a Psicomotricidade, pelas suas possibilidades de desenvolver a dimen-
são psicomotora das pessoas, com os domínios cognitivos e sociais, é de gran-
de importância e um facilitador no desenvolvimento da aprendizagem escolar.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  - nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental)

Resumo: Este trabalho se propôs a compreender o processo de alfabetização e letramento 
das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O principal objetivo e refletir como 
alfabetizar e letrar, faz a criança aprender a ler e escrever de maneira coerente, mas também, 
levá-la a compreensão do mundo, a sociedade, o tempo e o espaço, sendo interpretados, de 
modo que compreendam a realidade no mundo que estão inseridos, da sociedade no qual 
se encontra. O letramento como uma prática pedagógica a ser realizada de modo lúdico, já a 
alfabetização é entendida como uma técnica, que tem como objetivo ensinar a ler e escrever de 
maneira coerente, já o letramento se trata da habilidade de fazer o uso da leitura e escrita não 
só na escola, mas em outros espaços sociais. Assim, alfabetizar e letrar são interdependentes, 
quando bem articulados ao planejamento de um educador, podem trazer benefícios, uma 
aprendizagem mais significativa e eficaz na vida dessas crianças. Para compreender métodos e 
práticas pedagógicas no campo da alfabetização, buscando estratégias que visem o alfabetizar 
/ letrando e um entendimento acerca do que é necessário para que estes processos ocorram 
ao mesmo tempo, problematizando métodos e práticas.  Através da qual foi possível entender 
que o processo de ensino aprendizagem da alfabetização, deve ser organizado de modo 
que a leitura e a escrita, sejam desenvolvidas numa linguagem real, natural, significativa e 
vivenciada. Adquirindo assimilação do código linguístico, uma atividade de pensamento, uma 
forma complexa de construção de relações, para que desde cedo as crianças possam iniciar o 
processo social dessas aquisições, fazendo com que a leitura e a escrita ganhem sentido em 
suas vidas. 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento;  Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Entende-se alfabetização como sen-
do um caminho para o letramento, al-
fabetizado é aquele indivíduo que co-
nhece o código escrito, que sabe ler e 
escrever, dessa forma foi necessário ampliar 
esses conhecimentos, os indivíduos preci-
savam compreender o sentido dos textos.

Alfabetizar é um conceito amplo, portanto, 
torna-se fundamental compreender as várias 
concepções que o envolvem, definir o termo 
alfabetização, parece ser algo desnecessário, 
visto que se trata de um conceito conhecido 
e muito familiar. A proposta de se trabalhar a 
alfabetização e letramento nas séries iniciais 
se torna relevante por debater e analisar mé-
todos e abordagens que são utilizadas pelos 
docentes na prática de ensino. Consideran-
do a real dificuldade enfrentada pelos alunos 
perante uma novidade, observando quando 
ocorrerá o processo de aprendizado da lei-
tura e escrita. Podemos optar por uma alfa-
betização de qualidade, considerando a rea-
lidade do aluno, a sua história de vida e suas 
vivências que fazem parte desse processo. 

O processo de alfabetização e letramento 
promove o desenvolvimento do aprendizado 
na criança. Pode-se afirmar que o trabalho da 
equipe escolar, junto com a família é a base 
desse processo, e que para atuar de forma a 
promover um bom ensino, o profissional do-
cente deve estar em constante atualização e 
capacitação, por isso a importância da forma-
ção continuada dos profissionais da educação. 
Qualquer pessoa responderia que alfabetizar 
corresponde à ação de ensinar a ler e a escre-
ver. No entanto, o que significa ler e escrever? 

Ao longo da nossa história, essas ações 
foram tornando-se mais complexas e suas 
definições se ampliaram, passando a en-
volver, a partir da década de 1990 princi-
palmente, um novo termo: o letramento.

Nos últimos vinte sete anos, principalmen-
te a partir da década de 1990, o conceito de 
alfabetização passou a ser vinculado a ou-
tro fenômeno: o letramento. Segundo So-
are (1998), o termo letramento é a versão 
para o Português da palavra de língua ingle-
sa literacy, que significa o estado ou condi-
ção que assume aquele que aprende a ler 
e a escrever. No Brasil, o termo letramento 
não substituiu a palavra alfabetização, mas 
aparece associada a ela. Letramento é pa-
lavra e conceito recentes, introduzidos na 
linguagem da educação e das ciências lin-
guísticas há pouco mais de duas décadas. 

O surgimento do termo pode ser interpreta-
do como decorrência da necessidade de con-
figurar e nomear comportamentos e práticas 
sociais na área da leitura e da escrita que ul-
trapassem o domínio do sistema alfabético e 
ortográfico, nível de aprendizagem da língua 
escrita perseguido tradicionalmente, pelo pro-
cesso de alfabetização. Enquanto a alfabetiza-
ção se ocupa da aquisição da escrita por um in-
divíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento 
focaliza os aspectos sócio históricos da aqui-
sição de uma sociedade (Tfouni, 1995, p. 20). 
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Quando se discute que tipo de educação 
queremos para nossas crianças, temos de 
lembrar que, sem o alicerce do domínio da 
leitura, é impossível galgar outros passos na 
educação. Os educadores precisam ter vi-
sões e reflexões aprofundadas, com funda-
mentação teórica extensa, sobre as questões 
que circundam os temas ainda polêmicos da 
alfabetização e do letramento. Observo que 
mais importante que decodificar símbolos 
(letras e palavras) é preciso compreender a 
como valer-se criticamente das linguagens, 
pois é assim que o sujeito exerce seus pa-
péis na sociedade e tem mais oportunidades 
de agir no mundo de forma autônoma e crí-
tica. Com o investimento do professor nas 
práticas de letramento, a criança passa a en-
tender o uso da leitura em várias esferas da 
sociedade e porque precisa aprender a ler. 

Desta forma, o processo para a aquisição 
desta habilidade se torna significativo, dei-
xando de ser vago e dispensável para se tor-
nar prazeroso e necessário. Diferente fato 
ocorre quando a alfabetização se caracteri-
za de forma descontextualizada e sem prá-
ticas de letramento.  Concebendo o letra-
mento, não como um método e sim como 
prática de ensino, teremos um novo foco na 
alfabetização, voltada à leitura de mundo 
necessária e utilizada pela criança dentro e 
fora da escola, podendo afirmar que a insti-
tuição cumpriu o seu papel no que diz res-
peito ao aprendizado da leitura pelos alunos.

Capítulo 1. Refletindo sobre Alfabetização 
e Letramento nós Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.

1.1 Falar de alfabetização e letramento se 
torna um tanto complexo, até mesmo pela 
diversidade de métodos utilizados, e ainda 
devido às dificuldades de aprendizagem dos 
alunos, reprovações e evasão escolar. A esco-
la se define, como um ambiente em que sua 
principal função é ensinar, entretanto, ensinar 
significa também oferecer vivências e experi-
ências significativas na vida desses sujeitos, 
estimulando-os a agirem de forma cidadã pe-
rante a sociedade no qual estão inseridos. É 
neste local em que os sujeitos permanecem 
grande parte de seu dia, alguns em período 
integral, outros somente por um período, 
mas independentemente do tempo em que 
a frequentam, todos estão em um ambiente 
que precisa proporcionar a aprendizagem. 
A escola precisa estar organizada com uma 
proposta pedagógica, que define os obje-
tivos e metas para cada faixa etária, ressal-
tando o que cada sujeito precisa aprender e 
vivenciar nas etapas em que a escola oferece. 

Esta definição das metas e objetivos no 
Projeto Político Pedagógico da escola, tem 
de ser do conhecimento de todos os educa-
dores desta instituição, bem como que to-
dos tenham participação na elaboração. A 
alfabetização e letramento são processos 
que estão em construção a todo momen-
to na vida de uma criança ou adulto, isso 
porque, a prática da leitura e escrita tor-
na-os cada vez mais aptos a esse exercício. 
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Entretanto, um sujeito alfabetizado nem 
sempre é um sujeito letrado, isso porque o 
ato de alfabetizar é a habilidade de ler e es-
crever de maneira coerente, já o letramento 
está relacionado com a prática da leitura e es-
crita conforme seu contexto social. Acontece 
que nem sempre o hábito de ler e escrever 
é incentivado pela escola/educadores e en-
tão formam-se sujeitos apenas alfabetizados, 
mas não se constituem como sujeitos que 
praticam o letramento. Nessa perspectiva 
que destaca o processo de alfabetizar letran-
do nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
evolvendo mais do que aprender a ler e es-
crever mas executar esses processos como 
uma prática social, em seu dia a dia, sendo 
o letramento nesse sentido o “resultado da 
ação de ensinar e aprender as práticas sociais 
de leitura e escrita” (SOARES, 2003, p.39).

1.2Ao tratar de alfabetização e letramen-
to como um processo contínuo, que vai se 
constituindo conforme nós desenvolvemos, 
saliento o estímulo da oralidade desde cedo 
para que impulsione este processo. A orali-
dade é uma produção cultural que se desen-
volve conforme a língua que um sujeito traz 
consigo, diante da cultura em que vive, por 
isso se desenvolve por meio da interação 
coletiva com outros sujeitos. Assim, a alfa-
betização caracteriza-se por uma fase muito 
importante no desenvolvimento do aluno, 
sendo a base para conhecimentos futuros. 

Encontrar uma forma com que a alfabetiza-
ção seja efetiva, já nos primeiros anos do en-
sino fundamental vem sendo foco de estudos 
há muitos anos. “O longo do processo de in-
venção da escrita também incluiu a invenção 
de regras de alfabetização, ou seja, as regras 
que permitem ao leitor decifrar o que está es-
crito e saber como o sistema de escrita fun-
ciona para usá-lo apropriadamente” Cagliari 
(1998 p. 15).  Vivemos hoje em sala de aula 
uma realidade em que algumas crianças que 
já saíram das classes de alfabetização, ainda 
não dominam as práticas de leitura e escrita. 

O abandono escolar de alguns alunos é re-
voltante, pois esse cenário é visível com muita 
frequência no meio escolar, pois muitos alu-
nos vão e voltam com as tarefas em branco, 
chegam à sala de aula desmotivados, sendo 
que muitas vezes necessitam de estímulos ex-
teriores para a construção de aprendizagens e 
não encontram Souza (1996). Essa é a realida-
de em muitas salas de aula, pais negligentes e 
omissos em reuniões escolares e outros even-
tos que favorecem a interação escola/família. 
O professor para tornar-se professor, carece 
de investir-se da atitude do pesquisador e 
para tanto, perseguir estratégias adequadas. 
sobretudo, deve fazer parte da sua condição 
profissional sem mais, para desfazer o far-
do do reles “ensinador” (DEMO,1992, p.85). 
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Um educador consciente de seu papel no 
processo de alfabetização realiza um trabalho 
de ação pedagógica que enfoca o desenvolvi-
mento e a construção da linguagem. Segundo 
Luiz Carlos Cagliari “de tudo o que a escola 
pode oferecer aos alunos é a leitura, sem dúvi-
da, o melhor, a grande herança da educação”. 
(Cagliari, 2009, p.160). Levá-los a fazer uso da 
leitura e escrita, a envolver-se em práticas so-
ciais de leitura e escrita, aperfeiçoar o nível do 
letramento. Já Paulo Freire destaca que a ati-
vidade da leitura e escrita, deve ter como base 
a leitura do mundo feita pelo educando e não 
apenas uma transmissão de conhecimentos.

1.3Portanto, é necessário que esta ativida-
de de leitura e escrita seja dinâmica e realiza-
da com a integração do sujeito no seu mundo 
social. Ele atribui à alfabetização a capacida-
de de levar o analfabeto a organizar reflexiva-
mente seu pensamento, desenvolver a cons-
ciência crítica, introduzi-lo num processo real 
de democratização da cultura e de libertação. 
(Freire, 2000, p.25). Implícita nesse conceito 
está a ideia de que a escrita traz consequências 
sociais, culturais, políticas, econômicas, cog-
nitivas e linguísticas, quer para o grupo social 
em que seja introduzido, que para o indivíduo 
que aprende a usá-la. (Soares – 2003, p.17). 

Este destaque mostra de forma clara o 
quanto o letramento é significativo para o de-
senvolvimento do indivíduo nesta sociedade 
cada vez mais centrada na escrita (cada vez 
mais grafoCêntrica) em que vivemos. Nesse 
novo conceito, o indivíduo não deve ser con-
siderado letrado, apenas se versado em letras 
eruditas, mas, sim, quando faz o uso necessá-
rio da leitura e da escrita na prática social. É 
possível notar, no dia a dia, quantas pessoas, 
embora alfabetizadas, sentem profunda di-
ficuldade em expressar-se de forma escrita. 

Da mesma maneira há pessoas não tive-
ram oportunidade de adquirir a prática da 
leitura e escrita, porém demonstram gran-
de facilidade em expressar-se. Sendo assim, 
o letramento é o que as pessoas fazem com 
suas habilidades para leitura e escrita no 
contexto social em que atuam, e como essas 
habilidades se relacionam com as necessida-
des, valores e práticas sociais. Acredito que 
o letramento é uma forma de socialização 
no meio em que vivem, a autora Magda So-
ares explica que o aparecimento do termo 
letramento está associado ao fenômeno da 
superação do analfabetismo em uma socie-
dade que vem, progressivamente, valorizan-
do a escrita. Neste aspecto, a alfabetização 
só ganha sentido na vida do educando se ele 
puder aprender algo mais que juntar letras.
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1.4 Ressalto que a sala dos anos iniciais do 
ensino fundamental, precisa ser um ambien-
te alfabetizador, organizado com diversas 
atividades que os próprios alunos desenvol-
vem, além de livros infantis, jornais, revistas, 
folders, cartazes, textos e histórias diversifi-
cadas. Em cada classe de alfabetização deve 
haver um “canto ou área de leitura” onde se 
encontrem não só livros bem editados e ilus-
trados, como qualquer tipo de material que 
contenha a escrita (jornais, revistas, dicioná-
rio, folhetos, embalagens e rótulos comerciais, 
receitas, embalagens de medicamentos etc.) 

Quanto mais variado esse material, mais 
adequado para realizar diversas atividades 
de exploração, classificação, busca de se-
melhanças e diferenças e para que o pro-
fessor, ao lê-los em voz alta, de informações 
sobre “o que se pode esperar de um texto” 
em função da categorização do objeto que 
veicula. E muito importante a variedade 
de materiais não é só recomendável (me-
lhor dizendo, indispensável) no meio rural, 
mas em qualquer lugar onde se realize uma 
ação alfabetizadora (Ferreiro 1993, p.33). 

Podemos observar que um sujeito letrado, 
compreende a importância dessa prática em 
seu meio social e tem domínio sobre a leitu-
ra e escrita, ou seja,  um sujeito que utiliza 
a leitura e escrita como uma prática social. 
Para que os educandos dos anos iniciais do 
ensino fundamental compreendam a leitu-
ra e a escrita em seu contexto social, desta-
co a possibilidade da escola, os educadores, 
os pais, a sociedade em geral fazerem parte 
da aquisição desse processo. Cagliari (1998) 
afirma que há dois métodos de alfabetização, 

sendo que um é voltado para o ensino e ou-
tro para a aprendizagem. O método voltado 
para o ensino considera o aluno com o um 
ser passivo que apenas recebe informação 
do professor, ou seja, o ensino é igual para 
todos. Já o método que enfoca a aprendiza-
gem aborda processos de reflexão e constru-
ção do conhecimento por parte do aluno, a 
aprendizagem é diferenciada para cada um. 

Nesse sentido, os métodos de alfabetização 
devem permitir que o aluno exponha suas 
ideias, além de o instigar a produzir e buscar 
mais informações para o seu aprendizado. O 
ato educacional é um processo dialético no 
qual o educando constrói o conhecimento 
a partir do contexto, fundindo aprendiza-
gem em experiência social numa aventura de 
aquisição da liberdade”. (Freire, 2000, p. 65).

 

Procedimentos Metodológicos
Quanto aos procedimentos técnicos, foi 

realizada pesquisa bibliográfica, que segun-
do Verdiani, Tfouni (2012); FERREIRO, Emí-
lia (1996); Magda Soares (2017) foi desen-
volvida a partir de material já elaborado e 
disponível, constituído principalmente de 
documentos impressos em livros e teses.
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Foi realizado nessas pesquisas, sobre al-
fabetização e letramento, um estudo sobre 
a forma, de que se inicia esse processo de 
leitura de mundo, antes de os sujeitos in-
gressarem na escola, pois inseridos na so-
ciedade em que vivem tem de interpretar as 
representações que seu cotidiano oferece, 
os livros, folders, anúncios entre outras e 
localizar-se no espaço social.  A alfabetiza-
ção e letramento começa bem antes que as 
crianças saibam ler e escrever formalmen-
te, uma vez que se trata de um processo 
que se faz presente antes mesmo da crian-
ça vir ao mundo e se integrar na sociedade. 

Ele pode estar presente no cotidiano de 
todos seres humanos e conforme se de-
senvolvem percebem que saber ler e es-
crever é uma necessidade para que pos-
sam interpretar o mundo a sua volta.

Esta pesquisa que como aportes os traba-
lhos de KLEIMAN (2005); ANAZENHA (1997); 
Horácio (2000); Soares (2003), que abordam 
as temáticas ou questões sobre a assunto ou 
tema em questão discutido neste artigo. Nes-
te processo de construção desse trabalho, fo-
ram analisados alguns artigos, teses que dis-
cutem e apresentam reflexões, sugestões que 
podem contribuir para uma maior compreen-
são da temática apresentada neste artigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alfabetização e letramento é o começo 
para que a pessoa seja inserida no contex-
to social, o professor tem que ter uma visão 
ampla para desenvolver um bom trabalho 
pedagógico. A aprendizagem não é feita de 
certezas, mas de inquietações, de crises e 
dúvidas que nos projetam às novas desco-
bertas. Nesta constatação, observamos que 
na atuação do professor é necessário que 
seja incorporado como característica essen-
cial, a atenção para cada sujeito. Observando 
atentamente os processos de ensino-apren-
dizagem, identificamos sua evolução, ou al-
gumas dificuldades presentes, cada educador 
deve ter consciência sobre sua inconclusão e 
a convicção de que não há um limite cogni-
tivo, uma estabilidade, mas sucessivos pro-
gressos. Desse jeito é essencial que vivamos 
em constante formação e busca de saberes. 

A atuação do educador no processo edu-
cativo deve estar centrada em princípios de 
humildade e reconhecimento do conheci-
mento cultural e histórico do educando. Ao 
ler podemos interagir e desfrutar com criti-
cidade do pensamento dos outros, enquanto 
que, ao escrever, podemos comunicar com 
autonomia e criatividade o próprio conheci-
mento, exercendo a habilidade do letramento 
e sua função social. É indispensável que se 
alfabetize letrando, ou seja, reconstruir a lei-
tura e a escrita a partir do mundo vivenciado, 
criando um agradável vínculo através de prá-
ticas reais, contextualizadas e significativas. 
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Podemos entender a alfabetização e o le-
tramento como o início da vida acadêmica 
dos alunos é uma fase muito importante, 
pois nesta fase e o começo de tudo, vai en-
caminhar e desenvolver o processo de apren-
dizagem desses alunos, o aluno para se de-
senvolver em seus estudos, precisar está 
alfabetizado, sem a leitura e escrita não há 
como um processo de aprendizagem acadê-
mico ocorre por completo. Acreditando que 
todos têm possibilidades de aprimoramen-
to e dependemos uns dos outros para nos 
constituirmos em uma sociedade melhor. 

Com essa pesquisa, consegui refletir e ob-
servar a importância que a formação conti-
nuada, exerce no processo de alfabetização 
e letramento, foi possível compreender que 
os métodos e técnicas que são abordadas 
durante a formação devem ser voltados a 
realidade dos alunos e professores. A crian-
ça vai construindo o seu conhecimento da 
linguagem escrita, que não se limita ao co-
nhecimento das marcas gráficas a produzir 
ou a interpretar, mas envolve gênero, estru-
tura textual, funções, formas e recursos lin-
guísticos” (Brito,2007 p, 36).Nesses cursos 
de aperfeiçoamento, que o educador preci-
sa participar, sempre procura ser abordados 
metodologias que contextualizam o proces-
so de ensino-aprendizagem, possibilitando 
ao aluno a compreensão crítica da realidade. 

Quanto as modalidades de formação conti-
nuada, estas podem ser presencial ou a distân-
cia, ter duração curta ou ser longa e pode ser 
clássica quando aborda apenas a transmissão 
do conhecimento ou crítico reflexivos, quan-
do há construção do conhecimento por meio 
de discussões e análises da realidade. O edu-
cador deve estar atento também as práticas 
que envolvem atividades voltadas a leitura. 

Tendo em vista que a leitura compreende 
uma das principais formas de construção do 
conhecimento, o professor e a equipe esco-
lar devem abordar essa prática em sala e in-
centivar seus alunos a terem o hábito de ler. 

Desde as séries iniciais, quanto antes as 
crianças se apropriarem da leitura e da escri-
ta, mas poderão desenvolvê-las com êxito em 
seus anos de escolaridade, sendo assim, serão 
capazes de utilizá-la como prática discursiva 
com muita facilidade durante sua trajetória 
escolar. O fazer diferenciado da alfabetização 
na perspectiva do letramento exige do profes-
sor alfabetizador conhecimentos específicos 
acerca da natureza da aquisição da leitura e 
da escrita, a fim de que possa compreender a 
dinâmica do processo de aprender pelo aluno 
com vistas à sistematização do código escrito. 

Pode-se concluir que o trabalho com alfa-
betização e com letramento deve ser trata-
do com muita seriedade, pois é a base para 
construirmos uma educação de qualidade.
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AVALIAR PARA REFLETIR NOVAS AÇÕES

RESUMO: A avaliação é um instrumento legítimo da instituição escolar, porém é um tema 
muito polêmico para todos os profissionais da educação, devido as diversas interpretações e 
eficácia na metodologia aplicada, seja diagnóstica, contínua, reflexiva, formativa, processual ou 
classificatória. A avaliação como campo de investigação didática proporciona mais perguntas 
do que respostas, e sua análise, compreensão e estudo resultam em ações e decisões didáticas 
que visam objetivos precisos de aprendizagem. 

PALAVRA-CHAVE: Avaliação; Reflexão;  Planejamento.
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INTRODUÇÃO

Sabemos o quanto é importante e difí-
cil escolher um sistema de avaliação, dian-
te do universo de possibilidades infor-
mativas que cercam avaliar alguém, seja 
por uma tarefa, ou um por um período. 

Diante da diversidade encontrada per-
cebemos o destaque atribuído ao papel 
da avaliação no cotidiano escolar e social, 
pois o momento e o objetivo certo pode 
nos revelar dados significativos de acor-
do a maneira como foi composta e analisa-
da no seu formato e no conteúdo exigido.

Escolhi escrever sobre a avaliação, como ela 
vem sendo aplicada, qual metodologia de ava-
liação é mais adequada na escola atual, quais 
os métodos de avaliação, como era e como 
é feita uma avaliação, e o porquê continua 
contribuindo para a exclusão e classificação. 

A avaliação tradicional ainda é presen-
te nas escolas, ela aparece disfarçada como 
uma herança genética, inconsciente o pro-
fessor age dessa forma, eu fui avaliado as-
sim e faço o mesmo com meus alunos. 

Dessa forma a avaliação se torna uma arma 
nas mãos dos professores, muitas vezes usada 
como punição, uma tortura que não tem o objeti-
vo de garantir uma avaliação da aprendizagem.

As novas propostas avaliativas, vem na con-
tramão da tradicional, o professor deixa de ser 
o centro das decisões, o detentor do conheci-
mento, e passa a ser um mediador. Através da 
avaliação diagnóstica, ele preocupa-se com o 
conhecimento prévio do aluno, e faz um elo 
do conhecido com o que vai aprender, levando 
em conta a cultura individual de cada aluno, e 
avalia esse processo de transição, respeitan-
do o tempo e a individualidade de cada um. 

Avaliar não deve ser o fim de um ciclo 
na aprendizagem, a avaliação deve ser um 
processo, onde professores e alunos ca-
minham juntos em busca da construção 
do conhecimento, não só folhas com re-
gras, fórmulas, gráficos e datas a serem 
decoradas em busca de uma nota final. 

Na primeira parte, uma passagem rápida a 
fim de tentarmos entender o que é avaliação. 

Já na segunda parte, buscamos enten-
der como a avaliação era aplicada e quais 
seus objetivos. E assim percebemos uma 
maneira injusta e não democrática de 
se avaliar, com objetivos que não priori-
zam o processo ensino-aprendizagem, e 
sim evidentes finalidades classificatórias. 

Na terceira parte, um estudo na propos-
ta da avaliação mediadora, onde o profes-
sor deixa de ser o protagonista e passa a 
ser o mediador, com foco na aprendiza-
gem, sem decorar textos ou utilizar a ava-
liação como uma ferramenta de punição. 

Após o estudo das partes, fazemos uma ana-
lise comparativa, a fim de discutir qual meto-
dologia é mais coerente para se avaliar, qual 
metodologia se aproxima de uma visão realis-
ta do que o nosso aluno aprendeu, e com qual 
delas desperta a aprendizagem, assim como 
em um processo e não como um produto final.

Já que a avaliação é um suporte para 
o ensino, portanto não poderíamos dei-
xar de abordar outro tema referente à 
educação sem falarmos nas metodolo-
gias, intencionalidades, análises, práticas 
e decisões pedagógicas relacionadas a ela. 

Se avaliarmos corretamente e com coerên-
cia, descobriremos como e por onde mediamos 
o conhecimento dos nossos alunos, pois cada 
fase do aprendizado exige uma avaliação dife-
renciada e adequada no processo de ensino.
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A AVALIAÇÃO

A avaliação é introduzida no cotidia-
no escolar muitas vezes com objeti-
vos de castigar ou penalizar, ou em mui-
tas outras vezes de forma quantitativa 
que resultam em classificação e exclusão. 

Dessa forma introduzida à avaliação perde 
o real sentido e passa ser caracterizada como 
algo a ser memorizado, informações prontas 
repassadas pelos professores aos alunos re-
ceptores e passivos, privando o aluno ao pro-
cesso de construção da sua aprendizagem. 

Uma vez que decorado o conteúdo que será 
aplicado à determinada avaliação, perde-se o 
sentido da aprendizagem, já que esse con-
teúdo será absorvido pelo aluno com o ob-
jetivo de respostas prontas usadas em uma 
avaliação, que logo cairá no esquecimento. 

O processo avaliativo nas escolas está 
associado ao índice de aprovação e re-
provação, ignorando o processo educati-
vo, desta forma, se dá menos importân-
cia ao caráter de adquirir conhecimento. 

É necessário que o professor reveja suas 
condutas avaliativas, que faça um direciona-
mento de forma coletiva, contínua e proces-
sual, já que uma avaliação feita em resultados 
impostos colabora com o índice de exclusão 
social, reforçando um modelo de sociedade 
autoritária e de dominação social, pois os mo-
delos quantitativos da avaliação limita a cons-
trução do conhecimento, obrigando o aluno 
a se enquadrar em um padrão numérico. 

De acordo com Romão (2005, p. 43), “[...] Os 
problemas de avaliação da aprendizagem re-
sultam também do tráfico ideológico das eli-
tes, que têm conseguido certos consensos mi-
tológicos, favoráveis à manutenção do status 
quo individualista, discriminatório e injusto”.

Segundo o autor a escola influenciada pela 
elite implantou determinados conceitos so-
bre avaliação que reforçam a perspectiva de  

 
 
que ela deve pautar-se num padrão de jul-
gamento para distinguir os bons alunos da-
queles que não se encaixam neste conceito 
e, por isto, são discriminados e excluídos. 

Deste modo, ao compreender o mundo a 
partir dos valores dominantes, a escola aca-
ba impondo verdades inaceitáveis e formas 
de pensar, agir, ver e sentir, demonstran-
do, acima de tudo, seu caráter desumani-
zador, na medida em que, ao contrário do 
que deveria oferecer, estimula o abandono 
dos estudos e o conformismo das pessoas.

A avaliação deveria seguir na direção da 
transformação social, na busca de argumentos 
para superação das desigualdades, e caminhar 
no sentido de reconhecer o aluno como uma 
pessoa que tem suas ideias e saberes, procu-
rando desenvolver a autonomia de cada um 
para que eles não tenham um comportamento 
uniforme. Precisamos entender que cada pes-
soa é única e a avaliação precisa respeitar essa 
singularidade, suas necessidades, condições, 
vivências e conhecimentos socioculturais. 

É preciso avaliar para buscar novos conhe-
cimentos e novas formas de aprender, pro-
blematizar os conteúdos que ainda não fo-
ram apreendidos tornando-os significativos.

Luckesi (2005) define avaliação da apren-
dizagem como um momento de inclusão, 
uma reflexão sobre a prática, um questio-
namento sobre as construções dos alunos 
para que se estabeleça um processo de con-
tinuidade do conhecimento, ou retomada 
de conteúdo e outras decisões pedagógicas.

Segundo Hoffmann (2005), avaliar o aluno 
deixa de ser um julgamento, é um momento 
de redefinir caminhos, analisar os avanços e as 
dificuldades de cada um, no qual o professor é 
um mediador na construção do conhecimen-
to garantindo um aprendizado de qualidade.
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De acordo com Romão (2005), é preci-
so haver meio termo, podendo a avaliação 
classificatória e diagnóstica se complemen-
tar para buscar uma nova solução conjunta-
mente com todos os envolvidos no proces-
so educacional, desde que cada um consiga 
superar a consciência ingênua para só assim 
intervir nas decisões a partir de princípios de 
igualdade, justiça e participação de todos.

Ao estudar esses três autores possivel-
mente entenderam a avaliação como um ato 
de educar e ensinar o educando a construir 
seu próprio conhecimento. Precisamos de 
mudança de comportamento e atitude do 
professor, para que reveja sua prática peda-
gógica e ajude o aluno a avançar na apren-
dizagem e na construção de novos saberes, 
tendo a consciência de suas dificuldades e 
facilidades por meio de relacionamentos me-
diados pelo professor para fazê-lo progredir. 

O aluno aprende a conhecer, aprende a fazer, 
aprender a viver e aprende a ser crítico, diretri-
zes gerais apontadas pela UNESCO para uma 
educação de qualidade, e é papel da escola 
valorizar estas culturas internalizadas destes 
protagonistas, buscar organizar, conscientizar, 
priorizar, registrar e oficializar esta exposição 
de forma produtiva e construtiva na socieda-
de, para direcionar uma perspectiva de cres-
cimento pessoal e intelectual para si e para 
melhorar o seu ambiente social, numa cons-
trução que produza sentido de coletividade.

AVALIAÇÃO TRADICIONAL E 
MEDIADORA

A metodologia tradicional centrava todas as 
atenções ao professor, que era o único detentor 
do conhecimento, cabia ao aluno sentar e ou-
vir, e ao professor o papel de vigiar. O docente 
não diferenciava um aluno de outro, repassa-
va os conteúdos como se todos fossem iguais 
e estivessem no mesmo nível de aprendizado. 

O conhecimento era despejado no alu-
no, como se fosse um depósito, e era dada 
maior importância a acumulação de conhe-

cimentos deixando de lado à aprendizagem. 

Desta forma, a prática pedagógica tor-
na-se estática e, por isto, não possi-
bilita o questionamento da realidade. 

Acerca desta realidade, Luckesi (2005) 
aponta a prática de alguns professores que 
após algum conteúdo estudado ou período 
escolar formulam testes, que possam ser utili-
zado como instrumento avaliativo, e por meio 
do qual o professor solicita dos alunos a mani-
festação de resultados e condutas esperadas, 
através do qual os alunos possam expres-
sar seus entendimentos, compreensões de 
conteúdos, hábitos e habilidades ensinados.

 
A metodologia expositiva que é usada na pe-

dagogia tradicional, no ponto de vista pedagó-
gico, acaba dificultando a aprendizagem, tanto 
pelo fato de dificultar o diálogo entre o pro-
fessor e os seus alunos, tanto pela importân-
cia atribuída à acumulação de conhecimentos. 

Assim esta prática educacional con-
tribui para a formação de um cida-
dão passivo, não crítico, pois a ação pe-
dagógica é, quase sempre, mecânica. 

Não existem questionamentos e diá-
logos nas ações do professor em rela-
ção aos alunos, e os problemas ineren-
tes à relação ensino-aprendizagem são 
atribuídos exclusivamente aos estudantes. 

A forma de avaliar era através de 
provas, nas quais o aluno repro-
duz o que foi afirmado pelo professor. 

Desta maneira, o que acaba acontecen-
do é que estes conteúdos não têm signifi-
cado algum para os alunos, e, por isto, os 
mesmos terminam não aprendendo porque 
não conseguem pesquisar, observar, viven-
ciar e construir seu próprio conhecimento.

Muitos educadores acreditam que a ma-
nutenção da ação avaliativa classificató-
ria é garantia de um ensino de qualidade. 
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Esta não é apenas a opinião de profes-
sores, são também o que acredita a maior 
parte da sociedade, sobretudo, os pais 
dos alunos que, na sua maioria, foram 
submetidos a tais práticas de avaliação. 

Por isto, muitas escolas continuam tradicio-
nais neste campo e demonstram receios em 
mudanças com relação às inovações propor-
cionadas pelos novos formatos de avaliação.

Existe uma falta de confiança por par-
te da escola quando o assunto é avaliação, 
já que predomina, entre educadores e pais 
de alunos, a ideia de que ela é o foco prin-
cipal das questões educativas, pois, é por 
meio dela que, segundo este modo de pen-
sar, pode-se observar pelo uso de medidas 
tidas como objetivas e eficazes de certifi-
car, se os estudantes aprenderam ou não. 

Por tanto, o que se acredita é que as esco-
las que buscam inovações são menos exigen-
tes, em termos de avaliação, do que aquelas 
que optam pelo tradicional e, desta forma, 
pensa-se que os professores que nelas atu-
am são menos comprometidos e, assim, não 
podem oferecer um ensino de qualidade.

Para Hoffmann (2005, p. 76), “Tradi-
cionalmente, a escola enaltece os pro-
cedimentos competitivos e classifi-
catórios com base no certo/errado.” 

Neste sentido, o educador que quiser indi-
car um novo caminho para prática da avaliação 
escolar, deve pensar na sua ação pedagógi-
ca e buscar novos caminhos para ela, assu-
mindo posições concretas e transparentes.

Portanto na concepção da avaliação tradi-
cional, o professor tem papel disciplinador, 
exerce uma relação de poder na sala de aula, 
determina posições, o que vai ensinar, orde-
na silêncio, e faz uso da avaliação como for-

ma de punição, e para manter a disciplina. 

Deste modo, o aluno estuda só para tirar no-
tas e, na maior parte das vezes, após alguns dias 
já não se lembra com clareza do que aprendeu, 
porque na verdade não teve um aprendizado 
daquilo que foi transmitido pelo professor.

Segundo Luckesi (2005, p. 42): “Se-
ria um contra senso que um modelo so-
cial e um modelo pedagógico autoritá-
rios e conservadores tivessem no seu 
âmago uma prática de avaliação democrática.” 

A prática escolar predominante é baseada 
num modelo que leva a entender a educação 
como um aparelho de conservação e reprodu-
ção da sociedade, uma sociedade que resiste 
à mudança porque pretende perpetuar-se. 

Em outras palavras uma sociedade au-
toritária reproduz uma escola e uma prá-
tica de avaliação, igualmente autoritárias. 

Não é o acaso que faz com que, na ava-
liação tradicional, as notas sejam registra-
das não importando como elas tenham sido 
alcançadas, pois, as notas são utilizadas 
como forma de pressão psicológica, porém, 
a sua atribuição se justifica como o princi-
pal elemento motivador da aprendizagem. 

Assim, defende-se que os alunos aca-
bam estudando motivados pela ameaça da 
“nota baixa” e não pelo prazer de aprender.

Outros educadores costumam fazer uso da 
avaliação para acabar com o problema da in-
disciplina na sala de aula, usando a nota como 
ameaça, classificando e rotulando os alunos. 

Diante dessa questão os professores tam-
bém não são os únicos responsáveis pela pro-
blemática da avaliação, o problema é bem mais 
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amplo, pois o sistema de ensino envolve os edu-
cadores em geral, os pais e a sociedade como 
um todo, que compõem juntos esse processo.

De acordo com Romão (2005), pode-se en-
tender a avaliação segundo conceitos de vida, 
se a vida é assumida como um processo line-
ar, sem transformações, ter-se-á uma visão 
de educação tradicional, na qual a avaliação 
tem como pressuposto o julgamento, o re-
sultado e a marginalização de alguns alunos. 

Ou então, entende-se a vida como um pro-
cesso contínuo de transformação e, deste 
modo, tem-se uma inclinação para uma “teoria 
dialética do conhecimento”, na qual a avaliação 
terá como foco a aprendizagem que se faz tam-
bém diante de erros e acertos que possibilitam 
prosseguir em direção de um novo caminho.

  

A problemática da avaliação tradicional ba-
seada em provas e testes, nos quais os alunos 
memorizam as informações, tendo como prin-
cípio a assimilação e reprodução de conteúdo, 
ainda predomina entre alguns educadores. 

 
Para superar-se essa prática danosa tanto 

para professores como para alunos, torna-se 
necessário entender a avaliação como ins-
trumento de crescimento, tanto do professor 
que avalia como do aluno que é avaliado, pois 
uma avaliação que impõe valores competiti-
vos, individualistas e de alienação não pode 
ser considerada como prática educativa au-
têntica, nem contribuir para o desenvolvi-
mento de uma educação de qualidade, e a 
formação de um indivíduo capaz, pensante, 
atuante e protagonista do seu conhecimento.

Para fazer uso da avaliação mediado-
ra é necessário que os educadores te-
nham uma formação sólida, para desco-
brir como o educando aprende, como se 
dá à construção do conhecimento, quem 

é este educando e de que forma pode-se 
desafiá-lo a construir seu conhecimento.

Segundo Hoffmann (2004, p. 117), “Refletir 
em conjunto com o aluno sobre o objeto do co-
nhecimento, para encaminhar-se à superação, 
significa desenvolver uma relação dialógica, 
princípio fundamental da avaliação mediadora”.

Portanto é fundamental que o profes-
sor tenha clareza dos seus objetivos e quais 
são suas intenções para que construa junto 
com seu aluno uma relação pedagógica ba-
seada na troca de experiências e no diálogo. 

O professor precisa ter a capacidade de com-
preender que pode também aprender com seu 
aluno, e só assim será capaz de conseguir apre-
ender a particularidade do pensamento desse 
aluno, e executar com eficiência essa função 
mediadora no processo ensino aprendizagem. 

O aluno busca novos conhecimentos 
e o professor estimula esse aluno, dialo-
gando, questionando e problematizan-
do, e assim apresentando novos desafios. 

O professor ajuda seus alunos em suas 
dificuldades, torna-se parceiro no proces-
so de ensino aprendizagem e o aluno busca 
com maior segurança desenvolver-se no seu 
processo de construção do conhecimento.

O papel do professor é fundamental em 
uma perspectiva mediadora na construção do 
conhecimento, para o crescimento do aluno à 
medida que sugere, organiza, propõe soluções, 
dá um direcionamento, porém sem as respos-
tas exatas, o professor é apenas o mediador e 
os alunos aprendem a pesquisar, interagindo 
uns com os outros e socializando-se na bus-
ca da descoberta de novos conhecimentos. 
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No entanto uma ação avaliativa mediado-
ra deve ser contínua e processual, para que 
a mediação no processo de ensino e apren-
dizagem possa efetivar-se, pois conforme 
Hoffmann (2004, p. 81): “O processo avalia-
tivo, em sua perspectiva mediadora, desti-
na-se, assim, a acompanhar, a entender,e a 
favorecer a contínua progressão do aluno...” 

Assim que o professor observa e percebe que 
alguns de seus alunos estão com dificuldades 
no processo de aprendizagem, deve então pen-
sar como e de que forma poderá ajudar aqueles 
alunos a superarem as suas dificuldades, au-
xiliando-os de imediato e de forma contínua. 

Dessa forma não será preciso esperar que 
o ano letivo termine para constatar-se que o 
aluno não conseguiu prosseguir nos estudos, 
porque o professor já conhece as potenciali-
dades de cada educando e, portanto sabem 
também quais são as suas dificuldades, po-
dendo assim, ajudá-lo a superá-las, permitin-
do que ele avance no processo de construção 
do seu conhecimento, através da proposi-
ção de novos desafios a serem superados no 
decorrer do seu desenvolvimento escolar.

Na maioria das escolas tem acontecido di-
ferente, nas quais predomina a avaliação 
de cunho quantitativo, a avaliação preci-
sa ter como princípio o aumento e a diver-
sificação das possibilidades de avaliação. 

O professor deve avaliar de forma reflexi-
va o processo ensino-aprendizagem, preocu-
pado em constatar o que o aluno ainda não 
conseguiu aprender, para oferecer-lhe alter-
nativas metodológicas, preferencialmente 
aquelas que ainda não foram utilizadas, para 
que o estudante, efetivamente, aprenda. 

A avaliação mediadora tem o aluno como 
referência, por isto, parte do conhecimen-
to do educando, é sistematizado a partir da 

contribuição dele e, assim, propicia avanços 
para que eles possam apropriar-se de co-
nhecimentos que ainda não compreendeu. 

A avaliação mediadora possibilita uma visão 
do todo, é um processo permanente de exa-
me, análise e crítica coletiva das ações do edu-
cador e dos passos dados pelo educando na 
construção e evolução do seu conhecimento.

O processo de avaliação mediadora se 
dá na medida em que se oportuniza a ex-
pressão dos alunos nas atividades propos-
tas pelos professores, ou seja, o aluno tem 
a oportunidade de demonstrar seus co-
nhecimentos a respeito de um determina-
do tema, e o professor tem a oportunidade 
de observar o desenvolvimento do aluno. 

Há uma preocupação com a aprendizagem 
individual do aluno, pois ela é um processo 
e o professor deve oferecer condições para 
que este se desenvolva de forma integral. 

 
O aprendizado do educando se dá na 

interação com o outro, no conhecimen-
to que terá de si mesmo e na diversida-
de de atividades propostas pelo professor. 

É preciso ter conhecimento individual de 
cada aluno e propostas de atividades dife-
renciadas, pois cada um tem uma neces-
sidade, um tempo de aprender, uma cul-
tura de valores própria dependendo da 
sua classe social e do meio em que vive. 

A partir dessas considerações o professor 
poderá trabalhar conteúdos significativos, 
que resgate suas experiências, e que dia-
logue com sua realidade, fazendo avanços 
em outros sentidos reais de novos saberes. 

Nada deve ser imposto porque, a base da avalia-
ção mediadora é o diálogo que propicia uma troca 
de experiências entre o professor e o educando.
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Daí que num processo avaliativo media-
dor acarreta uma organização do ensino 
que torne os alunos produtores de conheci-
mento e experiências educativas significa-
tivas. Um educador reflexivo é mediador de 
uma educação reflexiva, à medida que com-
partilha com o aluno sentimentos e desco-
bertas, enfrenta com ele dúvidas e obstá-
culos, sugere e acata sugestões de novas 
direções. (HOFFMANN, 2005, p. 94-114).

O professor reflexivo enxerga seu aluno 
como um ser criativo, cheio de possibilidades 
e de ideias. 

O aluno é seu parceiro na construção do sa-
ber e na relação ensino aprendizagem, pois só 
vale a pena se for conduzida dessa forma. É no 
diálogo, na troca de ideias, no questionamen-
to que se pode refletir sobre a melhoria da 
prática educativa para buscar novos caminhos 
também para a prática avaliativa diversificada. 

Dentro dessa ação reflexiva o educa-
dor e o educando tornam-se mais au-
tônomos, responsáveis e críticos, mais 
livres para analisarem as questões do dia-
-a-dia e agirem sobre elas em benefício de 
uma educação de qualidade para os dois.

Assim a avaliação mediadora busca a amplia-
ção do conhecimento do aluno, nesse sentido 
o erro tem o papel de ajudar o educando a ques-
tionar e procurar superar suas dificuldades. 

Possibilita-lhe buscar um novo aprendizado 
com novos significados. 

O erro lido em sua lógica, as hipóteses pre-
liminarmente construídas pelo aluno (o ainda 
não, mas pode ser) são elementos dinamiza-
dores da ação avaliativa enquanto mediação, 
elementos significativos na discussão, na con-
tra-argumentação e na elaboração de sínte-
ses superadoras  (HOFFMANN, 2005, p. 66).

Sabe-se que são a partir do erro que são cria-
das novas oportunidades do aluno trabalhar de 
forma construtiva, criando novos conceitos, 
refazendo e experimentando novas fórmulas, 
contribuindo para a busca de novas soluções. 

Procura-se entender quais foi às razões 
que levaram o aluno a responder determi-
nada questão daquela forma, e através des-
tas devolutivas o professor pode replanejar 
suas práticas pedagógicas e novos concei-
tos a serem apreendidos pelo aprendiz.

As provas já não servem mais para me-
dir conhecimentos, erros ou acertos, mas 
para saber se o aprendizado foi significa-
tivo, se os objetivos foram alcançados.  

Aprender numa visão mediadora é lidar com 
estímulos do ambiente, é interagir com os ou-
tros, ultrapassando as necessidades presentes 
e criando outras, é ganhar autonomia e saber 
distinguir o certo do errado em busca da ver-
dade, ainda que muitas vezes de forma duvi-
dosa ou provisória, na qual o professor desen-
volve a competência do aluno se conectar com 
as ideologias do mundo, adquirindo habilida-
des para questionar, opinar e fazer escolhas.

Ao avaliar não buscar só os resultados, é 
preciso construir saberes e para que isto 
ocorra o educador deve rever sua práti-
ca pedagógica, incentivar o aluno com uma 
aula de qualidade, ser um mediador presen-
te e atuante na participação ativa da cons-
trução de identidade do seu educando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao analisarmos as diversas intencionali-
dades aplicadas em uma avaliação, pode-
mos compreender e entender o porquê o 
sistema avaliativo é complexo, diante da 
forma como é vista por alguns profissionais 
que insiste em cometer erros ao utilizar-se 
da avaliação numa metodologia tradicional. 

Erros esses que podem comprometer toda 
uma vida de aprendizagem dentro da es-
cola, causando exclusão, classificação, pu-
nição, submissão entre outros, e tentando 
padronizar pessoas, recusando-se a enten-
der que cada indivíduo pensa, age, aprende 
e produz diferentemente, cada ser é úni-
co, e no ato avaliativo não seria diferente.

A escola e os professores precisam repen-
sar o sistema de avaliação, ela precisa ser 
entendida como um ato ou processo, onde 
se ensina e se aprende, e o professor exer-
ce seu papel mediador, e o aluno desenvol-
ve seu próprio conhecimento, de forma au-
tônoma e democrática, tornando-se crítico, 
participativo, atuante dentro e fora da escola. 

Para que a mediação da avaliação dê 
certo, é importante que o professor, te-
nha claro os objetivos, as intenções dos 
meios avaliativos aplicados, para que jun-
to com os alunos possa exercer uma rela-
ção pedagógica baseada na troca de ex-
periências, valorizando o conhecimento 
prévio de cada aluno, para que faça a apro-
ximação do conhecido com o desconhecido. 

O papel da escola é reconhecer, afirmar, va-
lorizar e descrever procedimentos avaliativos 
que dialogam com as esferas de atividade hu-
mana, e que respeitem a condição humana, 
social, cultural e intelectual do aluno, partin-
do do que já foram aprendido para outras co-
nexões do conhecimento, com processos de  

 
 
aprendizagens contextualizados, em métodos 
como a pesquisa (teoria), o ensaio (prática), que 
possibilitam erros (retomada de conteúdo), 
procedimentos pedagógicos cotidianos que 
são avaliados de forma contínua e progressiva.

A avaliação é o instrumento que per-
mite determinar em que medida o ensi-
no está atingindo seus objetivos e em que 
medida foi possível comunicar aos alu-
nos o que o professor pretendia.  

A avaliação da aprendizagem pressu-
põe informações sobre o funcionamento 
das situações didáticas, e com isso permi-
te reorientar o ensino, fazer os ajustes ne-
cessários para avançar ou atingir os obje-
tivos colocados, ou seja, o ato eficiente e 
coerente de planejar as ações pedagógicas.

 
O ato de planejar é uma decisão que vem 

de encontro com a avaliação, pois preci-
sa ser elaborado a partir de uma avaliação 
diagnóstica, onde ocorre uma sondagem e 
um diagnóstico do que já foi apreendido. 

Feita esta análise reflexiva conjuntamente 
entre professor e aluno, poderá ser sugerido e 
escolhido novos conteúdos a serem estudados 
dentro dos Parâmetros Curriculares Nacional, 
e que venham de encontro com os interesses 
do educando, para que ocorra uma educação 
democrática, idealizadora e centrada na nova 
concepção da pedagogia mediadora, pois 
o ato de ensinar faz parte de um processo. 

 
O grande desafio da escola é articular um 

equilíbrio em educação de qualidade, igual-
dade e equidade, juntando as novas tecno-
logias de informação e comunicação, para 
articular e proporcionar um desenvolvimen-
to educacional pleno, democrático e justo.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

77

ALESSANDRA PIRES

Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Ju-
lho (2016); Bacharel em Ciências Biológicas pela Univer-
sidade Guarulhos (2007); Graduação em Ciências Bioló-
gicas pela Universidade Guarulhos (2005). Professora de 
Educação Infantil (CEI Jardim Japão) da Prefeitura de São Paulo.

REFERÊNCIAS

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação Mediadora: uma prática em cons-
trução da pré - escola à universidade. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2004, p.81-117.

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliação: Mito & Desafio - Uma pers-
pectiva construtivista. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2005, p. 66-76-94-114.

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Avaliar para promo-
ver: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. 

HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Pontos & Contra pon-
tos do pensar ao agir em avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2002.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Esco-
lar: estudos e proposições. São Paulo: Ed. Cortez, 2005, p. 42. 

Parâmetros Curriculares Nacionais - Secretaria da Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 1998.

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação Dialógica: desafios e pers-
pectivas. São Paulo: Ed. Cortez: Instituto Paulo Freire, 2005, p. 43.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

78

ARTE E CURRÍCULO:
O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DA REDE 

PÚBLICA

RESUMO: A disciplina de Arte é obrigatória desde a Educação Infantil e está presente 
nos conteúdos curriculares em todas as séries. Apesar disso, ainda temos muito no que 
avançar quanto ao seu desenvolvimento em sala de aula. Hoje compreendemos que a Arte é 
fundamental para entender a história da humanidade e que sua aprendizagem contempla o 
desenvolvimento de diversas inteligências do indivíduo. Ainda assim encontramos obstáculos 
para que no cotidiano escolar ela seja encarada com a relevância que tem. Iremos analisar 
no decorrer do estudo como o ensino da Arte é abordado nos documentos oficiais que 
regem a Educação Infantil e as Séries Iniciais. Essa análise só é possível quando começamos a 
compreender a própria história da Arte e em como ela conquistou seu espaço como disciplina 
curricular. No decorrer do trabalho também será abordado como as políticas públicas são 
falhas nos investimentos para a educação e como isso impacta na estrutura e nos recursos 
disponíveis para realizar um trabalho eficiente. Por fim, não há como falar em currículo se 
não tivermos um grupo docente bem preparado. Por isso a formação inicial e continuada são 
necessárias para que o docente consiga desempenhar seu papel adequadamente em sala 
de aula, fazendo as mediações necessárias para que o aluno se desenvolva de forma plena 
e consciente, compreendendo o mundo e a si mesmo por meio das diversas manifestações 
artísticas, sendo capaz de expressar-se de forma autônoma e livre.

Palavras-chave: Arte; Professor; Formação; Currículo.
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INTRODUÇÃO 

A arte está presente no contexto social seja em forma de músicas, danças, ar-
quitetura, dentre outros. Sendo assim precisamos refletir sobre como as insti-
tuições públicas de ensino estão construindo esse conceito desde a infância. 

Ainda permeia no contexto escolar a ideia de Arte como lazer, desenho e entretenimen-
to. Com isso faz-se necessário estudar sobre o papel da escola na reformulação da con-
cepção de Arte na sociedade e na sua importância para a formação integral do indivíduo.

O estudo da Arte é importante para a construção do ser social, pois auxilia na formação e con-
solidação das suas emoções, expressões, senso crítico, visão de mundo etc. Ciente disso, como 
a escola pode contribuir para esse processo? Sabendo que a Arte está presente no contexto so-
cial, como formalizar esse estudo nas instituições de ensino desde a infância, respeitando seus 
tempos de vida? Como adequar as diretrizes curriculares sobre a disciplina com o descaso das 
políticas públicas e falta de investimentos? Essas questões são importantes para refletir sobre 
o que é proposto nos currículos e o que é realmente ensinado nas escolas públicas do país.

Dessa forma, esse estudo aborda a importância do ensino da Arte como dis-
ciplina curricular na Educação Infantil e Séries Iniciais das redes públicas nacio-
nais, refletindo sobre a trajetória do ensino da Arte na educação pública brasilei-
ra a fim de compreender a abordagem da Arte na Educação Infantil e nas Séries Iniciais;

Analisaremos também como o ensino da Arte é estruturado nos documentos oficiais 
que tangem a educação e como esse currículo é aplicado pelas instituições de ensino
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A TRAJETÓRIA DA ARTE NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
 
Antes de analisar a situação do ensino da Arte 

nos tempos atuais, devemos resgatar sua tra-
jetória enquanto conteúdo curricular no Brasil. 

 
A história da educação no Brasil inicia-se 

com os jesuítas, no qual o aluno era formado 
de acordo com a sua condição social, visando 
às necessidades e interesses da igreja. O en-
sino da Arte era ramificado: as artes liberais 
como pintura e escultura eram ofertadas aos 
homens livres, enquanto as atividades manu-
ais eram ensinadas aos escravos e indígenas. 
Em 1759 a situação escolar sofreu alterações. 
Com o banimento dos Jesuítas pelo Marquês 
de Pombal, a garantia da educação gratuita 
para todos passa a ser obrigação do Estado, 
sem excluir, é claro, o ensino da religião cató-
lica, ainda conteúdo obrigatório. Na prática a 
oportunidade do estudo formal acabava sen-
do prioritário para os mais abastados. Não ha-
via local e nem profissionais capacitados para 
ministrar as aulas. Durante esse período o en-
sino da Arte era focado no desenho e figura.

 
No ano de 1816, após decreto de D. João 

VI, foi fundada a Academia Imperial de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, trazendo diversos 
artistas franceses, no que ficou conhecida 
como “Missão Francesa”. Seguia modelos eu-
ropeus e centrava-se principalmente na ques-
tão técnica. Devido ao alto custo, poucos ti-
nham a oportunidade de acessá-la. Mesmo 
tendo o desenho como matéria obrigatória, 
foi a primeira instituição a ministrar o ensino 
da História da Arte. De acordo com Mosaner 
e Stori (2007) apenas após esse período co-
meçou-se a refletir sobre o ensino da Arte 
na educação primária e secundária. Segun-
do os autores, foi a partir da capacitação no 
ensino superior que apareceu a necessida-
de de ensinar desenho na educação básica.

 

Somente após movimentos políticos impor-
tantes para o país – Abolição da Escravatura 
e queda da Monarquia – surgem novas leis da 
educação e o ensino do desenho é tido como 
obrigatório no currículo do ensino primário 
e secundário, porém com o viés de preparar 
para o mercado de trabalho e aprimorar seu 
intelecto. Ainda nesse período o foco é dado 
aos traços, cópias e desenhos geométricos.

 
Em 1922, temos a Semana de Arte Moderna, 

com movimentos inovadores de vários artistas. 
Entretanto o ensino de Arte ainda segue ten-
dências tradicionais, com cópias de modelos 
prontos, para aprimorar habilidades manuais.

 
Mesmo assim, nesse período começam a 

surgir abordagens artísticas diferentes com 
o objetivo de mudar o olhar sobre o ensino 
da arte na educação brasileira. Dessa forma 
surge em 1948 a primeira “Escolinha de Arte”, 
do artista plástico Augusto Rodrigues, para 
incentivar a capacidade criadora da criança. 

 
Em 1971 a Arte é incluída no currículo es-

colar, pela Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, como Educação Artística, 
incluindo artes plásticas, educação musical 
e artes cênicas. Era tida como atividade edu-
cativa e não como disciplina curricular, tendo 
a sua permanência questionada durante as 
discussões da Nova Lei de Diretrizes e Bases. 

 
Na década de 80, os movimentos contra a 

ditadura militar contribuíram para que edu-
cadores percebessem suas ações políticas e 
refletissem em uma educação voltada para 
o contexto sociocultural, desenvolvendo a 
criticidade e a capacidade de questionar. 
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Nesse período o ensino da Arte passou a 
seguir a Proposta Triangular, que consistia 
em aprender a História da Arte, a leitura da 
obra de Arte e o fazer artístico, logo obras 
eram colocadas como referência para o aluno.

 
Além do fim da ditadura militar a publica-

ção da Constituição de 1988 causou mu-
danças importantes na educação. Incluiu o 
ensino da Arte como disciplina obrigatória 
(e não mais atividade educativa). Devido a 
isso e outras mudanças no cenário educa-
cional, em 20 de dezembro de 1996 é pro-
mulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB, passando a 
destacar a Arte como disciplina curricu-
lar e campo de conhecimento para estudo.

 
Para orientar o ensino da Arte nas es-

colas é publicado em 1997 os Parâme-
tros Curriculares Nacional de Arte – PCNs/
Arte. Consiste em um conjunto de orien-
tações pedagógicas visando a autonomia 
do aluno e professor. Traz a Arte como dis-
ciplina tão importante quanto as demais.

 
Assim como a educação brasileira em si, o 

ensino da Arte possui uma trajetória bastan-
te conturbada. Avançamos bastante quanto 
ao conceito do que ensinar e aprender nes-
te campo de conhecimento, porém a fragi-
lidade das políticas públicas e dos investi-
mentos para a formação profissional na área 
faz com que a disciplina não ocupe o lugar 
que deveria no contexto educativo e social. 

 
Portanto é importante ampliar as discussões 

sobre a temática e aprofundar os estudos 
quanto aos documentos regulamentadores 
da disciplina, tal como a atual Base Nacional 
Comum Curricular, para que o discurso escri-
to seja condizente com a prática possível de 
ser realizada nas estruturas das instituições 
educacionais, além dos investimentos na 
formação prática do profissional a aplicá-lo.

A ARTE NO CONTEXTO ESCOLAR

A instituição escolar reúne conhecimentos 
fundamentais para o processo de humanização 
e desenvolvimento da sociedade. Esse conhe-
cimento técnico é resultado da sistematização 
de tudo o que foi produzido pela humanida-
de e inspira novas descobertas ou produções.

Todas as formas de Arte também contri-
buíram para o desenvolvimento da espécie 
humana, representando conceitos sociais e 
culturais no decorrer da história do homem. 
Sendo assim não há diferença entre a sua 
contribuição no âmbito escolar e das demais 
Ciências. Diante desse panorama, podemos 
dizer que o currículo escolar das escolas públi-
cas brasileiras, com foco na Educação Infantil 
e Séries Iniciais, tem tratado a disciplina de 
Arte com a mesma importância que as demais 
ciências? Os objetivos do ensino da Arte nas 
escolas públicas estão claros para os alunos, 
ou ela ainda é vista como “atividade educati-
va”, no qual a sistematização não é conside-
rada como fundamental e/ou sequenciada?

Atualmente as bases pedagógicas das esco-
las públicas partem da premissa que é dever 
da instituição oferecer elementos para que o 
aluno desenvolva a criticidade, sendo autôno-
mo e capaz de avaliar possibilidades, para en-
tão a partir de suas escolhas agir como agente 
transformador do seu meio social. Para tal é 
imprescindível que ela possa utilizar diferentes 
linguagens, com intencionalidades distintas, 
construindo significados, compreendendo e 
sendo compreendido nas diversas situações.

É na etapa da Educação Infantil que a 
criança constrói a concepção do mun-
do a sua volta. É a fase em que se explo-
ra e descobre o que o seu meio social tem 
a oferecer. Desenvolve seus princípios es-
téticos e começa a perceber a potenciali-
dade do seu corpo. Celéstin Freinet relata:
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A livre expressão facilita a criatividade da 
criança, no desenho, na música, no teatro, ex-
tensões naturais da atividade infantil, progres-
sivamente responsável por seus comporta-
mentos afetivos, intelectuais e culturais. Eis aí 
um começo seguro para a conquista de uma vida 
adulta (FREINET apud SAMPAIO, 1994, p. 30).

No ensino fundamental, os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais de Arte abordam a impor-
tância do estudo sistematizado da Arte não 
apenas em seu campo de estudo, mas a re-
lação que esta estabelece na aprendizagem 
de outras ciências. Seu estudo auxilia, por 
exemplo, na ampliação de ideias e repertó-
rio para uma produção textual ou na aná-
lise de momentos históricos importantes.

Além disso, também estão mais pre-
dispostas a participar e conhecer ma-
nifestações culturais, desenvolvendo o 
respeito pelas culturas e diversidade.

O ensino da Arte nessas modalidades não 
busca formar pequenos artistas, mas ofer-
tar oportunidades para se manifestarem 
artística e culturalmente, compreenden-
do o mundo de forma sensível e criativa. 

Os campos como música, danças, teatro, 
artes visuais, pintura e desenho são comuns 
nessas etapas de ensino, porém nem sem-
pre com intencionalidade e planejamento. 
É importante esclarecer que a espontanei-
dade surge quando a criança possui reper-
tório para tal. Quanto mais modelos forem 
apresentados, mais bagagem cultural ela 
terá para criar suas próprias produções. 

O ensino da Arte também, além de permitir 
que o indivíduo se expresse, contribui para o 
desenvolvimento social, permitindo a troca 
de experiências com os pares e interações.

É por intermédio do contato com a arte que a 
criança pode desenvolver sua capacidade inte-
lectual, física, estética, de criação e emocional.

 
Neste caso, é importante que ao construir o 

currículo escolar, fique claro que as áreas de 
conhecimento no processo de aprendizagem 
caminham juntas e são igualmente necessá-
rias para o desenvolvimento pleno da criança. 

Considera-se necessário também atri-
buir significado para isso, ou seja, esse 
conhecimento deve partir do contex-
to da criança e então ampliar para um 
universo ainda desconhecido para ela. 

Não há dúvidas do quão importante é a 
Arte para o desenvolvimento social, po-
lítico, estético e cognitivo das crianças. 
Suas contribuições para as demais Ciên-
cias e para o desenvolvimento cultural 
da humanidade são essenciais para evo-
luirmos como seres criadores e criativos. 

Dessa forma, cabe avaliarmos como o currí-
culo e as propostas pedagógicas estão sendo 
implementados nas escolas públicas e quais as 
reformulações pelas quais devem se submeter.

 CURRÍCULO E AS BARREIRAS

O currículo escolar deve ser estruturado se-
guindo as diretrizes e referenciais nacionais, 
respeitando o contexto no qual está inserida e 
os conhecimentos já apropriados pelo seu gru-
po social. A partir daí oferecer ferramentas para 
que ele conheça também elementos culturais 
que fazem parte da sua formação e do outro.
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Nesse aspecto as escolas públicas fre-
quentemente encontram barreiras para 
que essa aprendizagem de fato ocorra. Di-
versos fatores podem contribuir para isso, 
dentre eles a falta de formação profissio-
nal adequada e ausência de investimen-
tos pelas políticas públicas que interfe-
rem nas estruturas e recursos disponíveis. 

Para que o ensino da disciplina ocorra de 
fato, contemplando seus conteúdos e ob-
jetivos, são fundamentais atividades extra-
classes, tais como visita a museus e cinemas; 
apreciação de apresentações de teatro, mú-
sica e dança; exposições ao ar livre, dentre 
outras atividades que mostre na prática o 
que a arte contempla em seu contexto real. 

Apesar de importantes, poucas são as 
oportunidades que os estudantes acabam 
tendo para interagir com essas atividades, 
visto o pouco investimento público, princi-
palmente em atividades externas e educati-
vas. Além disso, muitas escolas ainda encon-
tram dificuldade em acessar esses espaços 
devido a distância entre a escola e o local.

 
Essa tarefa não cabe apenas ao professor 

ou mesmo a escola. É importante que os res-
ponsáveis pela criança incentivem essas ativi-
dades e adote esses eventos como boas op-
ções de lazer. No entanto, considerando que 
crescemos em uma cultura na qual isso não é 
estimulado, a escola é fundamental para esse 
processo formativo e na conscientização de 
que a arte deve ser valorizada e destacada 
como importante para a formação comple-
ta do cidadão em uma sociedade reflexiva.

 
A estrutura escolar também precisa de re-

formulação – em todos os aspectos – para 
atender as necessidades atuais. Ainda te-
mos uma escola com estrutura do século XIX 
para atender crianças e jovens do século XXI. 

 

A aula de Arte, por exemplo, necessitaria de 
espaços como ateliê e teatro, ou mesmo es-
paços que poderiam ser adaptados para essas 
funções. Mas o que temos diversas vezes é 
um espaço, dentro da sala de aula regular, com 
tempo escasso e sem recursos para desenvol-
ver uma boa aula ou sequer para contemplar 
o que tem descrito nos documentos oficiais, 
como conteúdos mínimos e obrigatórios.

  
Com isso vemos que a questão estrutural 

e organizacional (tempo e espaço) são obstá-
culos para que a aula de Arte ocorra de for-
ma harmoniosa dentro das escolas. A falta de 
investimentos e mesmo um olhar consciente 
para a disciplina reduzem sua importância 
para a formação acadêmica a mera bana-
lidade. A formação do profissional da área 
também é importante para que os avanços 
aconteçam. Esses temas devem ser sempre 
discutidos entre a equipe escolar, incluído 
no Projeto Político Pedagógico da unidade.

 
É necessário compreender que ela faz par-

te da construção social, cultura e histórica de 
uma sociedade e, portanto, deve ser estuda-
da e apreciada. A escola tem papel de desta-
que nesse processo, visto que auxilia na for-
mação e conscientização desse pensamento.

 
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E 
SEU PAPEL NO ENSINO DA ARTE

Segundo os Parâmetros Nacionais de Quali-
dade para a Educação Infantil (2006, vol.1) as 
crianças precisam ser apoiadas em suas inicia-
tivas espontâneas e incentivadas, entre outras 
coisas a movimentar-se em espaços amplos 
e ao ar livre, expressar sentimentos e pensa-
mentos, desenvolver a imaginação, a curiosi-
dade e a capacidade de expressão e ampliar 
permanentemente conhecimentos a respeito 
do mundo da natureza e da cultura apoia-
das por estratégias pedagógicas apropriadas. 
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Dessa forma, em conjunto com outras áre-
as de conhecimentos, o estudo da Arte fa-
z-se necessária no cotidiano das crianças. 

Para que essa aprendizagem seja signifi-
cativa é necessário que o profissional me-
diador desse processo esteja capacitado e 
apto para tal função. A formação inicial e a 
formação continuada são vistas como neces-
sárias para a atuação do professor nas diver-
sas áreas do conhecimento. Porém nem sem-
pre essa formação existe ou é a ideal para 
que o profissional exerça a função docente. 

A escola não pode ser vista apenas como um 
local para se aprender a ler e escrever. Ela tam-
bém precisa estimular a sensibilidade e opor-
tunizar experiências novas, permitindo ao alu-
no ter outra visão de mundo. Entretanto isso 
só é possível se o professor também passar por 
essa experiência. Ou seja, é importante que no 
processo formativo do professor ele vivencie 
momentos em que a Arte se faça presente.

Segundo Lopes, 1999, “parece inconcebível 
que os professores favoreçam a construção de 
conhecimento se não são desafiados a cons-
truir o seu”. Assim sendo, é preciso desenvol-
ver o senso estético no professor para que 
assim ele tenha condições de desempenhar 
um bom trabalho nessa área com seus alunos.

Nessa perspectiva, Karina Sperle Dias des-
taca:

É preciso criar em nossos educadores o 
gosto pelo belo, pela arte, estimulando-os 
a frequentar museus, galerias de arte, cen-
tros culturais, espetáculos de música e dan-
ça. Dessa maneira estaremos contribuindo 
para a democratização do conhecimento e 
para a formação pessoal do educador que 
consequentemente, repercute na relação 
estabelecida por ele com seus alunos na 
qualidade do trabalho pedagógico por ele 
desenvolvido (DIAS, 1999, p. 188, 189).

Na Educação Infantil a formação para o en-
sino da Arte é ainda mais desafiadora. Não é 
previsto um professor especialista para minis-
trar a disciplina, sendo tal tarefa atribuída ao 
professor regente da sala, que em sua maioria 
é pedagogo. Visto que os cursos de pedagogia 
geralmente têm como foco a alfabetização em 
língua portuguesa e matemática, as demais 
áreas ficam quase esquecidas no decorrer do 
curso. Dessa forma o professor acaba tendo 
sua formação realizada na prática cotidiana, o 
que nem sempre resulta em um fator positivo.

O papel do professor nessa etapa é de apre-
sentar recursos diferentes para que o aluno ex-
plore outras possibilidades e conheça diversas 
manifestações artísticas. Ele irá mediar as pro-
duções de sua turma, incentivando sua curio-
sidade e sua forma de explorar o momento. 

O objetivo deve ser ampliar o repertório 
artístico do aluno e sua livre expressão. Li-
mitar seus alunos a realizarem sempre pintu-
ras de desenhos prontos ou confecções com 
moldes pré-definidos irá fazer com o que a 
criança perca a capacidade de criação e se 
acomode no seu fazer artístico. Para Ferraz 
e Fusari (1999), os aspectos criativos, lú-
dicos, imaginativos, sempre presentes nas 
brincadeiras das crianças, devem ser tam-
bém o elemento básico das aulas de artes.

No Ensino Fundamental já temos o pro-
fessor especialista na área, entretanto nem 
sempre isso é garantia de que a aula trans-
correu da forma que deveria. Há diversas 
barreiras que contribuem para isso, sen-
do o tempo escasso, a ausência de re-
cursos e espaço apropriado, os principais 
vilões para alcançar o objetivo da aula.
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Cabe ao professor planejar cuidadosamente 
o que e como irá desenvolver, para que es-
ses fatores não limite a capacidade das suas 
aulas. Do contrário isso pode deixar o mo-
mento enfadonho, fazendo com que o aluno 
crie aversões a Arte e suas representações.

É preciso desenvolver nos alunos a curiosi-
dade pelas diversas manifestações artísticas e 
conscientizá-los de que a Arte faz parte da sua 
cultura. Refletir sobre como ela está presente 
nos patrimônios da sociedade e o que ela re-
presenta ajuda na formação de uma sociedade 
que conhece, respeita e valoriza a sua história.

Sendo assim, aprimorar sua formação deve 
ser uma busca constante de qualquer pro-
fissional, inclusive o docente. Devemos re-
pensar se essa formação contribui para que 
o professor desenvolva o seu fazer artístico, 
para que só assim consiga estimular esse de-
senvolvimento nos seus alunos, abandonan-
do a concepção de que para ensinar Arte é 
necessário reproduções ou moldes prontos.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arte está presente em todas as culturas, por 
isso seu estudo compreende não somente téc-
nicas e questões estéticas, mas contempla a for-
mação da humanidade no seu contexto histórico.

O ensino da Arte nas escolas é fundamental 
para construir uma sociedade crítica e que va-
lorize a sua história e cultura. A capacidade de 
criação e a percepção de mundo com um olhar 
sincero, advém da compreensão da Arte como 
ferramenta de construção e transformação do in-
divíduo e consequentemente do contexto social.

Dessa forma é necessário compreender que 
a Arte na escola não deve ser mera reprodução 
de obras ou aprendizagens de técnicas. Desde a 
Educação Infantil essa área deve explorar a capa-
cidade de cada um, respeitando a individualidade 
e ajudando no desenvolvimento do seu potencial. 

Mesmo quando as técnicas começam a 
surgir como conteúdo curricular, no Ensi-
no Fundamental, ela deve ser contextuali-
zada e inserida na realidade do aluno, para 
que possa aplicá-la no momento oportuno 
e avance na construção do conhecimento.

Ela não caminha solta na grade curricular. Está 
atrelada a diversos conteúdos de outras discipli-
nas e por isso precisa ser compreendida como 
tal. Não cabe mais o conceito que a resume a 
desenhos, músicas e pinturas, comumente abor-
dadas no espaço escolar. Sua abordagem deve 
ser feita considerando a técnica e a história; sua 
representação social e a expressão do indivíduo. 

É fundamental que o aluno tenha acesso a di-
versas manifestações artísticas, mesmo quan-
do as políticas públicas são ineficazes quanto 
aos investimentos nas políticas educacionais. 

Nesses casos, cabe a escola e ao professor 
pensar em como pode apresentar essas re-
presentações artísticas para a criança, aproxi-
mando-os o quanto possível das diversas for-
mas em que ela se mostra.  O espaço deve ser 
formativo e instigar a criança a ser cada vez 
mais autônoma e curiosa na busca pela Arte.

Para que isso ocorra, a escola precisa dis-
cutir a temática e inseri-la no Projeto Polí-
tico Pedagógico da unidade, contemplan-
do as diretrizes nacionais para a disciplina.

É importante também investir na formação 
do profissional da educação que desenvolve 
esses conteúdos em sala de aula, seja o profes-
sor especialista em Arte ou o pedagogo. Ambos 
precisam estar engajados em uma formação 
continuada, vivenciando as manifestações artís-
ticas para ajudar seus alunos a desenvolvê-las.

 
Sabemos que há muitas barreiras que difi-

cultam o ensino de Arte nas escolas públicas 
brasileiras, porém não faz sentido nos acomo-
dar e aceitar a situação como definitiva. Parte 
da mudança exige apenas uma organização e 
esclarecimento sobre os objetivos de se tra-
balhar a disciplina na escola. A partir desse 
ponto é possível elaborar metodologias para 
facilitar o caminho em que se quer chegar.
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NEUROCIÊNCIAS E SOCIEDADE, EDUCAÇÃO PELO VIÉS CRIATIVO

RESUMO: 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 investigativo. Entendemos que a neurociência representa um 
ramo dos estudos do cérebro que tem como fulcro desenvolver as potencialidades humanas. 
Esperamos que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do 
tema. 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.

  
Palavras-chave: Neurociência. Arte. Desenvolvimento. Criança.
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INTRODUÇÃO

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. Podemos por meio da arte identificar diferenças 
cerebrais estruturais de comportamento entre vários indivíduos. A partir daí, podemos postu-
lar 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 vincula-
mos ao mundo da arte. No entanto, podemos dizer com confiança que a estrutura do cérebro 
muda como consequência das sinapses provenientes de expressões artísticas. Durante anos, 
reconhecemos que a criação de arte permitia reformular experiências, reorganizar pensamen-
tos 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. 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.

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 cená-
rio ideal para sanar as vontades que estimulam a liberação de endorfina por meio das com-
pras. 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 desenvolvimen-
to humano, as primeiras expressões que levam em consideração coordenação motora e capa-
cidade 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 induzidos a mudança por exemplo o neuromarketing que se baseia nos 
resultados obtidos em neurociência – gostos, aptidões, estética, moda, etc. – para vender pro-
dutos ou se comunicar com base nos dados psicológicos já utilizados criando formas de comu-
nicação e mensagens subliminares. O funcionamento do sistema nervoso não pode ser conce-
bido 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 somáti-
co, permitindo experimentar sensações nas partes distintas do seu corpo. Assim, esperamos 
que nosso trabalho tenha boa aceitação por essa distinta academia, nossos sinceros préstimos.
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 COGNIÇÃO EM PROCESSO

A fusão do conhecimento em neurociência 
com o conhecimento acerca do desenvolvi-
mento em prol do entendimento pormenoriza-
do, e por assim dizer, os primeiros anos de vida 
na determinação o futuro da criança, percebe-
mos 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.

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

 
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 socioe-
mocional), ela aprende nos contextos de seus 
relacionamentos afetivos. Especialmente na 
primeira infância, a aprendizagem é forte-
mente influenciada por todo o meio onde a 
criança se encontra e com o qual interage. A 
criança aprende no ambiente de seus relacio-
namentos, que por sua vez afetam todos os 
aspectos de seu desenvolvimento. A promo-
ção do desenvolvimento integral saudável, 
com nutrição e cuidados de saúde adequa-
dos, ambiente familiar afetivo, seguro e esti-
mulante, 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 NÚ-
CLEO 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, os 
jovens e a  criança precisam de amor e carinho. 

Psicólogos do desenvolvimento têm estu-
dado como as crianças se desenvolvem por 
um longo tempo e como aprendem, obser-
vando e avaliando o comportamento e as ha-
bilidades em várias idades. Mas o que esse 
novo conhecimento sobre o desenvolvimen-
to do cérebro tem de profundamente fasci-
nante, é que ele nos faz entender como uma 
boa educação, bons cuidados, boa nutrição 
e boa saúde durante a primeira infância es-
tabelecem as bases para o desenvolvimento 
do cérebro, e como representam alicerces 
importantes para fases posteriores da vida. 
No entanto, sobre suas descobertas a res-
peito à importância do desenvolvimento na 
primeira infância e seus desdobramentos, 
o potencial a longo prazo não atraiu a aten-
ção do público até pouco tempo. Nas últimas 
décadas, a neurociência permitiu a explosão 
do conhecimento sobre o cérebro e as liga-
ções entre o desenvolvimento do cérebro 
de crianças menores e as dificuldades que 
ele pode apresentar mais tarde com relação 
à aprendizagem, comportamento e saúde. 

As novas descobertas derivam da pes-
quisa básica em neurociência, novas tec-
nologias que permitem aos neurocientistas 
obter imagens do cérebro humano e es-
tudar sua atividade em vários estágios de 
desenvolvimento, a pesquisa neurobiolo-
gia e integração de novos conhecimentos. 
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Antes dessas fascinantes descobertas so-
bre 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 cien-
tistas agora estabeleceram que uma grande 
parte do desenvolvimento do cérebro ocor-
re entre a concepção e a idade de um ano.

Além disso, agora entendemos melhor 
como os estímulos experimentados pela 
criança antes dos três anos afetam as célu-
las nervosas (neurônios) e vias neuronais cé-
rebro. A interação ativa entre a estimulação 
precoce do cérebro, através dos canais sen-
soriais, 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 que a criança se tornará. O desenvolvi-
mento humano não se baseia em uma opo-
sição entre hereditariedade e educação, mas 
sim na interação entre esses dois elementos.

Grande parte do desenvolvimento cerebral 
ocorre antes do nascimento, ainda no estágio 
embrionário (duas semanas após a concep-
ção) é formado o tubo neural que se forma-
rá o cérebro e espinha. De algumas células, 
o cérebro produz bilhões de neurônios. Ago-
ra, 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 migra-
ção maciça de células ocorre quando o feto 
tem cerca de quatro meses e meio de idade. 

Uma criança é dotada de bilhões de neurô-
nios que devem formar bilhões e bilhões 
de ligações para funcionar corretamente. 
Em resposta aos estímulos do meio rece-
bido pelos órgãos dos sentidos (olhos, ou-
vidos, nariz, língua, pele, articulações etc.), 
os neurônios na parte correspondente do 
cérebro formam conexões, chamadas si-
napses, que permitem ao cérebro reco-
nhecer 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 vá-
rios processos internos de desenvolvimento, 
que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambien-
te e quando em cooperação com companhei-
ros. Uma vez internalizados, esses processos 
tornam-se parte das aquisições do desenvolvi-
mento 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 gravi-
dez 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 fre-
quentemente 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 usa-
dos   ou que não são eficazes são eliminados. 
Esse processo crucial é uma forma de padrão 
que faz aparecer formando os diagramas em-
butidos da massa de células que durará toda 
a vida, enquanto o excedente é eliminado.
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EDUCAÇÃO,ALIMENTAÇÃO 
E CONTEXTO SOCIAL NAS 
NEUROCIÊNCIAS

A alimentação enquanto qualidade fisiológi-
ca 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 fun-
damental buscarmos conceitos que venham 
dar contornos as demandas apresentadas 
para que seja viabilizada a profilaxia com rela-
ção ao desenvolvimento cognitivo. A nutrição 
como fator preventivo de doenças e mante-
nedor de um estado cerebral saudável tem se 
mostrado fundamental em diversos campos 
de pesquisa, seja em nível individual ou po-
pulacional.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 adequada-
mente à excelência do esperado com relação 
ao ensino fornecido. Se a emoção representa 
um impulso motor ao funcionamento neu-
ral e orgânico para a ação. Uma experiência 
emocional não é em suma um fenômeno iso-
lado ela varia de pessoa para pessoa e é re-
sultante de uma série de eventos. Nela po-
dem conjuntamente ser incluídos uma gama 
de ações, planos e pensamentos sobre como 
ocorrem os fenômenos ou como algo ocor-
re, está ocorrendo ou como irá acontecer. 

A alimentação reflete e interfere em sen-
timentos e emoções. Assim também ocorre 
com a má alimentação, ela pode ser fonte 
de alterações no desenvolvimento das fun-
ções cerebrais, o cosmopolitismo fruto da 
sociedade pós-moderna fez aumentar con-
sideravelmente a ingestão de alimentos po-
bres em nutrientes, dentre os quais os re-
ferentes as vitaminas e minerais. Esses, por 
sua vez, representam grande importância 
para as funções de todos os sistemas corpo-
rais, 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 desem-
penho cerebral, entretanto é em sua totalida-
de aceitável estabelecer que a falta de nutrien-
tes importantes no processo de alimentação 
pode vir a reduzir o rendimento cerebral.  

 
A formação de uma memória resulta de 

modificações ativadas por um sinal nas co-
nexões das redes neuronais. Quando uma in-
formação é recebida, proteínas e genes são 
ativados nos neurônios. Proteínas são pro-
duzidas e encaminhadas para as conexões 
estabelecidas entre neurônios. Essas pro-
teínas 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 es-
pecífica de neurônios é elaborada em diver-
sas estruturas cerebrais, principalmente no 
hipocampo e depois a lembrança é gravada 
da mesma maneira no córtex, local de seu ar-
mazenamento definitivo (MELO, 2005. P, 30).

 
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 fru-
tas e verduras – ou a falta delas –, são alguns 
dos responsáveis pela regulação orgânica dos 
indivíduos.  Essa regulação vincula-se direta-
mente ao estado que garante o controle emo-
cional. Não obstante, esses nutrientes forne-
cem energia para o corpo, garantindo o bom 
humor. No momento da ingestão de um ali-
mento, os nutrientes contidos ali liberam neu-
rotransmissores que por sua vez são enviados 
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ao Sistema Nervoso Central que é responsá-
vel pelo estado de humor das pessoas, a sero-
tonina é o principal responsável por essa sen-
sação. Contudo, existem variáveis que podem 
afetar a produção e liberação da serotonina.

A serotonina é o neurotransmissor e como 
já dissemos anteriormente está ligado ao es-
tado de bom humor. Se os sinais, que são en-
viados 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 fun-
cionamento 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.

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 in-
toxicação compromete o desempenho 
cerebral, podendo levar a demência, an-
siedade, depressão e déficit de atenção.

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 defici-
ências 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 desen-
volvimento aconselha-se a ingestão da vita-
mina B6 contida nos alimentos do tipo feijão 
ou lentilha, isso pois são conhecidos como 

responsáveis pela produção de neurotrans-
missores que levam ao controle da excita-
ção, e ômega 3 no que compete estimular os 
neurônios. Os efeitos positivos no cérebro 
que o consumo de alimentos selecionados 
proporciona ao bom funcionamento cogni-
tivo é algo a ser fomentado a todo instante.  

O cérebro registra mudanças ou as ame-
aças ao meio interior estável, e transmite 
instruções à fisiologia para que efetue os 
ajustes necessários. Também a glândula su-
prarrenal é induzida a secretar adrenalina. A 
resposta elétrica-adrenalina contribui para a 
prontidão. Esta prontidão é organizada pelos 
hormônios. A adrenalina é um hormônio in-
cumbido da ativação rápida. São chamados 
glicocorticóides os hormônios que orques-
tram, no corpo, as preparações de longo pra-
zo, são hormônios-chave...Quando analisa-
dos os glicocorticóides humanos, verifica-se 
que um único hormônio constitui cerca de 
95% de sua quantidade: o cortisol, ou hidro-
cortisona [...] As glândulas suprarrenais são 
apenas a usina manufatureira. Produzem os 
hormônios com as matérias-primas. Recebem 
instrução da pituitária. As instruções são le-
vadas em um hormônio-mestre, o adreno-
corticotrófico(ACTH) que significa hormônio 
que alimenta o córtex suprarrenal. A pituitá-
ria controla a maioria dos hormônios do cor-
po, 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 cen-
tro da administração do corpo, tanto quanto 
de sua defesa.” (FULDER, 1986, p.169-170) 
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Um outro problema se relaciona com a 
questão da obesidade, muitos casos de di-
ficuldades de relacionamento vinculam-se 
aos modelos estabelecidos pela sociedade 
e que estes mesmos modelos geram acep-
ções de pessoas nos mais diversos meios. 
Estudos apontam que a ingestão de nutrien-
tes – do mesmo modo como o metabolismo 
destes nutrientes – podem ser modulados 
por estruturas neurológicas e por sistemas 
neuroquímicos em conjunto com neuroen-
dócrinos apropriados. As alterações vincu-
ladas a estes sistemas neurais podem estar 
ligadas as mudanças nos comportamentos 
alimentares. Assim crianças que se alimen-
tam de maneira errada tendem a desenvol-
ver um descontrole com relação aos sinaliza-
dores de adiposidade, que são responsáveis 
por informar ao cérebro as quantidades de 
energia corporal armazenada além da conta.

 
MODELOS PREESTABELECIDOS 
PELA SOCIEDADE

As crianças que passam por esse descompas-
so alimentar carregam uma carga emocional 
muito forte quando postas em contraste com 
os padrões vendidos pela Indústria Cultural.

 
Quanto mais firmes se tornam as posi-

ções da indústria cultural, mais sumaria-
mente ela pode proceder com as necessi-
dades dos consumidores, produzindo-as, 
dirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive 
suspendendo a diversão: nenhuma bar-
reira se eleva contra o progresso cultural 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135).

 
A mídia condiciona os comportamentos das 

pessoas e vende os arquétipos comerciais 
dos mais variados possíveis, quanto ao cor-
po os padrões se difundem pela TV, revistas, 
jornais e mídias das mais variadas possíveis. 
Pessoas felizes e corpos esculturais despon-
tam nas frentes das vitrines, as crianças não 

procuram mais o exercício do brincar, busca 
nesses espelhos deformes, valores que foram 
de modo geral subvertidos. A oferta de ali-
mentos com baixo teor nutritivo está entre os 
mais veementes ataques dessa indústria, nun-
ca se viu a verdadeira face do resultado des-
se tipo de dieta nos meios de comunicação.

Contudo, quero destacar também o que 
considero ser o perigo específico. Trata-se 
de algo relativo ao conteúdo, que nada mais 
tem a ver com o veículo técnico de comuni-
cação de massa. Trata-se destas situações 
inacreditavelmente falsas, em que aparen-
temente certos problemas são tratados, dis-
cutidos e apresentados, para que a situação 
pareça ser atual e as pessoas sejam confron-
tadas com questões substantivas. Tais pro-
blemas são ocultos sobretudo na medida 
em que parece haver soluções para todos 
esses problemas, como se a amável vovó ou 
o bondoso tio apenas precisassem irromper 
pela porta mais próxima para novamente 
consertar o casamento esfacelado. Eis aqui 
o terrível mundo dos modelos ideais de uma 
‘vida saudável’, dando as homens uma ima-
gem falsa do que seja a vida de verdade, e 
que além disto dando a impressão de que as 
contradições presentes desde os primórdios 
de nossa sociedade poderiam ser superadas 
e solucionadas no plano das relações inter-
-humanas, na medida em que tudo depen-
deria das pessoa” (ADORNO, 2000, p. 84).

 
Apontam-se fatores neuroendócrinos 

como os de maior relevância para a manu-
tenção do nosso organismo ao que se re-
fere ao balanço energético, podendo as-
sim, controlar a perda ou ganho de peso. 
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Quanto ao que descompensa a aceitação 
padronizada dos elementos que consagram 
a ‘forma perfeita’, estes podem servir de im-
peditivos que podem afetar o estado de hu-
mor das pessoas, mais especificamente as 
crianças, a coisificação imposta nos meios 
onde o fator econômico é imperativo trans-
forma pessoas em coisas que são atraídas 
por outras coisas. A mercadoria é o atrati-
vo das consciências formadas e em forma-
ção as informações chegadas ao cérebro por 
meio de cores e sabores fazem com que o 
acesso a esses bens estimulam a serotoni-
na dando ênfase a sensação de saciedade 
controlando o estado de humor, entretanto 
esse acesso pode ser deletério ao seu pos-
suidor na medida em que se necessite cada 
vez mais dele para se controlar as emoções.

[...] as pessoas acreditam estar salvas 
quando se orientam conforme regras cien-
tíficas, obedecem a um ritual científico, 
se cercam de ciência. A aprovação cien-
tífica converte-se em substituto da refle-
xão intelectual do factual, de que a ciên-
cia deveria se constituir. A couraça oculta a 
ferida. A consciência coisificada coloca a ci-
ência como procedimento entre si própria e 
a experiência viva (ADORNO, 2000, p. 70).

 
AS ARTES E AS NEUROCIÊNCIAS
 
A atuação independente entre arte e ciên-

cia não impede o relacionamento entre elas 
de diversas maneiras. Podemos encontrar 
pontos de convergência, assim como os di-
vergentes entre essas duas áreas. A exem-
plo, a arte tanto quanto a ciência utiliza-se 
da observação apurada para a realizarem 
suas pesquisas, entretanto nessa observação 
de seus objetos de estudo partem de pon-
tos de vistas distintos. Nos desafios encon-
trados em uma área podem refletir algumas 
questões de desinteresse para a outra, mui-
to embora os resultados adquiridos nas pes-

quisas desenvolvidas por cada área sejam de 
suma importância para o desenvolvimento 
humano e para ambas. Isso pois, o conheci-
mento que se gera nas duas esferas oferece 
o essencial para o ser humano a fim de que 
este possa fomentar novas investigações.

A preocupação da ciência repousa em 
desvendar os fatores constituintes e os ins-
trumentos que dão funcionamento ao seu 
objeto de estudo, por meio da descrição é 
possível previsão de fatos. Calcula e infere, 
aprofunda e formula testes e hipóteses hão 
construir teorias, que serão postas experi-
mentalmente, podendo ser replicadas, para 
então serem aceitas ou refutadas. A procura 
da ciência capta e apreende o máximo dos 
fenômenos estudados com a mínima interfe-
rência pessoal como já fora dito anteriormen-
te. Esse processo de impessoalidade é im-
portante e necessário, portanto, considerado 
uma prioridade. A arte reivindica a expressão, 
constrói o conhecimento atuando de maneira 
a compreender as manifestações do seu ob-
jeto de estudo e como ocorre a apresentação 
qualitativa e quantitativa desses atributos. É 
gerada partindo da intencionalidade e, desse 
modo, utiliza-se de símbolos e alegorias visu-
ais, sons, cinéticos ou outros para dar senti-
do as suas obras. O simbolismo linguístico é 
estruturado em uma composição que orga-
niza: cor, forma, movimento, som, emoção, 
ritmo dentre outros atributos que possam vir 
a representar a intencionalidade proposta. 

A interação é de fato um elemento que 
encontra no meio características fundamen-
tais, pois relaciona-se, na troca de infor-
mações, de sensações e assim gera novas 
maneiras perceptivas e contemplativas em 
torno do aprendizado de seu objeto de es-
tudo. A arte pode se apropriar de maneira a 
interagir com o objeto de estudo e, se pre-
ciso for interferir no fenômeno observado.
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Na medida em que os signos se afirmam, 
com justeza, com acento, com profundida-
de, na medida em que eles tomam o corpo 
e seus hábitos, eles estimulam; em contra-
partida, os sentimentos interiores pouco 
a pouco realmente se instalam na alma do 
ator, se ampliam, se suplantam. É nessa fase 
do trabalho que surge, amadurece e se de-
senvolve uma sinceridade, uma esponta-
neidade construída, obtida, pode-se dizer, 
agindo como uma segunda natureza; inspi-
rando, por sua vez, reações físicas e seus da-
dos de autoridade, de eloquência, do natural 
e da liberdade (COPEAU, 1955, p. 32-33).

 
Cada ação humana é planejada, aprender, 

correr, ensinar, desenhar, pintar, dançar ou 
cantar é calculada e analisada por meio do 
funcionamento do nosso sistema nervoso. 
Dessa maneira, é o sistema nervoso quem 
fornece e o suporte para que seja viável a 
prática de uma ação artística. Não é estranho 
observarmos o encantamento dos atores so-
ciais que se dedicam a estudar o sistema ner-
voso em ação. Entre os gregos havia os que 
diziam que a contemplação é o primeiro pas-
so no caminho da sabedoria, e que quando 
não temos a potencialidade de nos maravi-
lharmos, corremos o risco de deixar de saber. 
Torna-se um espetáculo magistral visualizar e 
compreender as inúmeras possibilidades de 
conexões neurotransmissoras realizadas no 
encéfalo para aquilo que em primeiro mo-
mento pareça simples e estanque, mas que ao 
ser movimentado efetua alterações significa-
tivas no que se refere a tarefa contemplativa.

 

[...] pois a beleza não oferece resultados iso-
lados nem para o entendimento nem para a 
vontade, não realiza, isoladamente, fins inte-
lectuais ou morais, não encontra uma verdade 
sequer, não auxilia nem mesmo o cumprimen-
to de um dever, e é, numa palavra, tão incapaz 
de fundar o caráter quanto de iluminar a men-
te. Pela cultura estética, portanto, permane-
cem inteiramente indeterminados o valor e a 
dignidade pessoais de um homem, à medida 
que estes só podem depender dele mesmo, e 
nada mais se alcançou senão o fato de que, a 
partir de agora, tornou se-lhe possível pela na-
tureza fazer de si mesmo o que quiser – de que 
lhe é completamente devolvida a liberdade de 
ser o que deve ser (SCHILLER, 1995, p.110).

 
Ainda para os gregos a arte realiza liga-

ções fundamentais no campo dos sentidos, 
fornecendo elementos fundantes de novas 
sensações que pela própria natureza artís-
tica representa no cérebro humano reações 
emocionais e afetivas ou de repulsa. A arte 
se apoia nas estruturas emocionais para que 
seu sentido tenha mais veemência, ao mesmo 
tempo em que as representações sociais se 
valem da contemplação para explicar os es-
tados emocionais das pessoas a neurociência 
se utiliza desse dispositivo para ampliar os es-
tudos em torno do caráter científico. As inter-
pretações podem afetar o cérebro de diver-
sas formas como vemos em LOBATO (1951).
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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 áre-
as do conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional. 

Este trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral por meio da 
neurociência 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 sim-
plistas, nem afirma que a neurociência tem a resposta para tudo. Por outro lado, constitui um 
inventário objetivo do conhecimento atual na encruzilhada da neurociência cognitiva e apren-
dizagem; também indica caminhos para explorar e listar as implicações ao processo de ensino.

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

 
Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narra-

tivo 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 realida-
de, 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 ciência que 
cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir pois o co-
nhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade, temos a cren-
ça de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da questão alimen-
tar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.
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A IMPORTÂNCIA DAS AULAS TEATRAIS NO ÂMBITO ESCOLAR

RESUMO: Para compreender a importância de se ter aulas de teatro no âmbito escolar, foi 
lido vários livros e artigos a respeito, tendo claro que desde a fase inicial da escolarização os 
jogos teatrais, a dramatização, o trabalhar em coletivo, só tem a agregar positivamente para 
o educando. Onde em cada fase trabalhada com ele, são barreiras vencidas, ajudando os não 
somente em sua vida acadêmica, mas também na sociedade onde vive, pois através desses 
jogos, o aluno muitas vezes trará a sua realidade para as encenações, sem mesmo perceber 
quebrar tabus e preconceitos que serão abordados de uma forma prazerosa. Desenvolvendo 
também uma melhor linguagem verbal e não verbal, criatividade, segurança, autoestima, 
descobrindo potenciais que até no momento não havia percebido. 

Palavras-chave:  Aprendizagem; Crescimento; Criatividade; Jogos Teatrais; Repertório.
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INTRODUÇÃO 

Com este tema quero enfocar a importância que tem as aulas de teatro dentro de uma insti-
tuição escolar, pois ela ajuda no crescimento do conhecimento, das buscas, aumenta o reper-
tório oral e de criação, desinibi, ajuda no dia a dia acadêmico e fora de suas paredes, desenvol-
ve a comunicação verbal e não verbal. Poderemos perceber que as ações do teatro já nascem 
conosco, desde o nascimento precisamos da comunicação para conseguirmos sobreviver.

O teatro na escola contribui muito na vida do aluno não somente no seu ambiente escolar, 
mas também que ele tenha a oportunidade de atuar de uma forma efetiva no mundo, parti-
cipando, criticando, sugerindo, desenvolvendo alguns aspectos como a criatividade, memo-
rização, coordenação, vocabulário, entre novos conhecimentos. O trabalho coletivo tem uma 
grande valia, onde estes são estimulados dentro dos jogos teatrais, nas improvisações, nos 
jogos de interações, ajudando assim o educando em suas formações acadêmicas e sociais.

A instituição educacional que insere em suas atividades o teatro, faz com que seus alunos 
construam um crescimento cultural e intelectual diferenciado, que vai além da sala de aula, 
derruba barreiras através do discurso direto que fazem na linguagem teatral, podendo serem 
livres para criarem e irem em buscas de novas descobertas. O aluno é motivado a uma apren-
dizagem prazerosa, onde ele mesmo possa construir o que quiser, ser livre para aprender e se 
inserir no mundo, além de todo o prazer que te proporciona, e ajuda no contexto pedagógico.
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A IMPORTÂNCIA DAS AULAS 
TEATRAIS NO  MBITO ESCOLAR

Durante todo o tempo da humanida-
de o teatro sofreu diversas modificações, 
mas sempre ocupou o seu lugar na His-
tória do ser humano, ele sempre refletiu 
e reflete o momento social e os pensa-
mentos de cada época (Berthold, 2006). 

Para Courtney (1980), podemos destacar 
no século V a.C. que a educação ateniense 
estava baseada em música e literatura, sen-
do que estas declarações das obras de poetas 
com recursos teatrais no vocal, gestos dra-
máticos e expressões faciais. O próprio tea-
tro, enquanto encenação, é considerado pelo 
autor como “a maior força unificadora e edu-
cacional no mundo ático” (Courtney, 1980, 
p.5). Na cultura grega, era através do teatro 
que se transmitia o conhecimento, sendo 
até mesmo o único prazer literário disponí-
vel para a população. Os romanos, usavam o 
teatro como forma de apresentações educa-
cionais, mas sempre com um fundo moral. No 
aspecto filosófico, Courtney (1980) refere o 
grego Aristóteles e o romano Horácio como 
promotores para as bases do pensamento hu-
manista. Aristóteles através de sua poética, 
afirmava que a imitação é natural ao homem 
e que o ser humano aprende por meio dela, 
já o Horácio afirmava que o ato teatral tanto 
tinha que entreter, mas também educar. Na 
a Idade Média, a Igreja Católica, aproveitou 
o teatro que era uma forma educativa para 
poder se aproximar do povo analfabeto, para 
lhes passar as histórias e ensinamentos bíbli-
cos. Apoderando-se de encenações com as-
pecto de ritos e cerimônias relativas ao ofício 
divino das igrejas cristã, como os Mistérios e 
as Moralidades, “personagens bíblicas ganha-
vam vida e saltavam aos olhos do espectador, 
fazendo-o compreender de forma mais pro-
funda os mistérios divinos” (Santos, 2009). 

Nesta época, o acesso as obras literárias 
eram somente do poder aos membros da 
igreja, essas encenações tinham um papel 
educacional de grande relevância, conforme 
destaca Courtney (1980). Durantes cinco sé-
culos, eram os mistérios e moralidades que 
constituíam como único prazer intelectual 
da população. Os conhecimentos através das 
escolas e livros eram privilégios de uma pe-
quena minoria.  Foi devido ao teatro que se 
propiciou a um a grande número de massas 
a educação (Courtney, 1980, p.9). Duran-
te a Renascença, houve a redescoberta das 
obras clássicas, que haviam sido esquecidas 
e a retomada do pensamento humanista, de-
vido à valorização da arte do falar, principal-
mente o latim, começaram a estudar então 
sobre o teatro antigo, desta forma contri-
buiu para muito mais encenações escolares. 

Berthold (2006) retrata encenações teatrais 
escolares realizadas no século XVI em diver-
sos países da Europa. Berthold diz que a re-
presentação teatral não ficava preso em qua-
tro paredes dentro da sala de aula, ou pátio 
escolar, mas sim era também apresentado em 
auditórios de conferência em universidades, 
prefeituras, sedes de grémios, praças públi-
cas, mercados e até mesmo em palácios. As 
apresentações teatrais tinha como preferên-
cia um tipo de teatro que buscava exercer seu 
efeito que não era visual, buscava ter um pal-
co simples e o cenário único “Era pela decla-
mação alta e audível em latim que os pedago-
gos demonstravam suas intenções didáticas 
aos pais e autoridades públicas” (Berthold, 
2006). Se tratando ainda sobre os séculos 
XVI e XVII, Courtney (1980) relata vários fi-
lósofos e estudiosos descreveram considera-
ções sobre a  importância do papel  educativo 
do teatro, como por exemplo o  Sir Thomas 
Elyot, diz sobre a importância da  dança dra-
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mática na educação, já o  Sir Philip Sidney e 
Ben Jonson enfatizam que o teatro não tinha 
somente o papel de ensinar , mas também de 
divertir, Francis Bacon entendia que o  tea-
tro educacional , era uma arte poderosa que 
fortalecia a memória, regulava o tom e efeito 
da voz que era pronúncia, ensinava um com-
portamento correto para a fisionomia e a ex-
pressão gestual, desenvolve a autoconfiança, 
desta forma os educando não se sentiriam 
incomodados em nenhuma situação que es-
tivessem sendo observado, tanto dentro 
do âmbito educacional como na sociedade. 

No final do século XIX e na primeira metade 
do século XX, diversos autores se falaram so-
bre o tema teatro educacional, desenvolven-
do abordagens pedagógicas que continuam, 
até os dias de hoje. É o caso, por exemplo, 
da norte-americana Winifred Ward (1884-
1975), cuja obra aborda sobre os postulados 
da Escola Nova. A autora afirma a importância 
da expressão criativa da criança, tendo como 
defesa que todo o processo do trabalho, ou 
seja, atividades de concentração, improviso, 
gestual, oralidade são mais importantes que 
o produto final, ou seja, a própria apresen-
tação de uma peça teatral, os ensinamentos 
anteriores tinham mais valias para a forma-
ção intelectual do educando. Destaca-se 
também, na primeira metade do século XX, a 
obra de Caldwell Cook (1885-1939), defen-
dendo que um método muito eficiente para a 
aprendizagem do educando seria a atividade 
dramática, onde os jogos teatrais estão pre-
sentes e uma vasta possibilidade de educa-
ção acadêmica (COUTRNEY, 1980). Em The 
Play (COOK, 1917), o professor inglês de-
fendia as atividades dramáticas nas escolas. 

Cook explicava que a atuação que os alu-
nos faziam através dos jogos dramáticos, era 
uma maneira certa de aprendizagem, não 
apenas nas línguas. A sua maneira de utilizar 
a dramatização na aprendizagem era utilizar 

os conteúdos contidos nos livros didáticos, 
em várias disciplinas, e fazer com que o edu-
cando encenação, desta forma ele teria que 
ler, compreender o conteúdo para a drama-
tização, assim a aprendizagem era realizada 
de uma maneira prazerosa, lúdica e mais fá-
cil. Como por exemplo, as aulas de Histórias 
eram encenadas fatos históricos podendo 
ser atuais ou não de acordo com que esta-
vam aprendendo, em português, trabalhava 
muito a literatura e suas apresentações, po-
dendo incluir outros conteúdos de matérias 
diversas. Segundo Cook, através do seu mé-
todo de aprendizagem, o educando partia da 
experiência e não da leitura maçante de tex-
tos, e que o resultado final da aprendizagem 
vem da espontaneidade, de livre interesse, 
e os jogos é uma maneira natural dos estu-
dos O que era proposto, era uma encenação 
livre dos alunos, sem interferência alguma 
do educador e não contendo as regras que 
o teatro profissional sugere (COOK, 1917).

Pode-se dizer que a criança não se desen-
volve plenamente sem fazer a arte do teatro, 
de uma ou de outra forma a criança representa 
com o teatro muitas de suas aventuras e assim 
desenvolve seus conhecimentos e suas habili-
dades. Por isso “a arte tem sido proposta como 
instrumento fundamental de educação, ocu-
pando historicamente papéis diversos, desde 
Platão” (PCN, 1993, p. 83).  Segundo Cavas-
sin, a escola e o teatro podem ser usados para 
desenvolver as potencialidades dos educan-
dos e prepará-los para o mundo, participando 
de práticas educativas da qual ele faz parte.

 A linguagem é colocada dentro da sala de 
aula sem muitas vezes o próprio professor se 
dar conta de tal fato. Ao ler uma história, um 
conto em voz alta, o leitor, sendo o profes-
sor ou o aluno, impostam a sua voz, mudam 
o tom, imponham ao corpo uma postura mais 
rígida, abusam dos gestos e capricham nas 
expressões faciais, penetrando assim um per-
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sonagem imaginário ou não. As aulas teatrais  
quando bem elaboradas, acompanhadas e 
observadas, auxiliam o educador  a perceber 
traços da personalidade do aluno, seu desen-
volvimento, seu comportamento individual 
ou em grupo, assim ajuda na questão peda-
gógica do aluno, tendo que levar em conside-
ração a estrutura social, cultural, econômico 
e dos local onde seus alunos estão inseridos. 
O teatro dentro da escola pode ser consi-
derado um dos recursos pedagógicos, des-
de que seja apresentado com planejamento, 
assim os seus resultados serão eficazes no 
âmbito da aprendizagem e socialização, con-
seguindo atingir um pleno desenvolvimento.  

Para Maria Thereza Vargas, através do teatro 
a criança se socializa, torne-se desinibida, de-
corar falas, investiga sobre costumes de época, 
canta, interpreta, encena, entre outros fatos 
que trazer benefícios para o seu desenvolvi-
mento, tanto na vida acadêmica como fora dela, 
podemos considerar a arte do teatro  como 
uma forma humana de expressão e cultura.

O aluno, ao iniciar a sua vida acadêmica, 
independentemente da idade, podendo ser 
educação infantil ou ensino fundamental, já 
possui a capacidade de teatralidade como um 
potencial e como uma prática espontânea vi-
venciada nos jogos de faz-de-conta, que sem-
pre esteve tão presente deste a sua primeira 
infância. A instituição educacional tem um 
papel relevante no desenvolvimento do jogo 
dramatizado, oferecendo a elas condições 
para o exercício consciente e eficaz, para a 
aquisição e ordenação progressiva da lingua-
gem dramática. Tendo que tornar consciente 
as suas possibilidades, sem perder sua espon-
taneidade lúdica e criativa que é característica 
da criança ao ingressar na escola. O brincar da 
criança vem desde muito cedo, com o tempo 
este brincar, especialmente o jogo simbólico, 
vai deixando de existir para dar vez ao jogo de 
regras. No teatro é realizado muitos jogos tea-

trais, ondes estes possuem regras e devem ser 
obedecidas para que atividade tenha eficácia. 

Segundo  Paulo Nunes de Almeida, na es-
cola, o jogo de regras, é coletivo, geralmente 
ele era realizado sem uma finalidade específi-
ca, por simples prazer do brincar, na escola o 
jogo também tem essa função, só que  ago-
ra ele tem uma finalidade, para isso o pro-
fessor tem que ter  planejado sua ação para 
poder esperar  um resultado positivo dela.

Assim, o jogo na escola, ou na sala de aula, 
torna-se coletivo, tendo regras gerais para 
todos, um exercício respeitado da mesma 
forma por todos e se constituindo a base do 
contrato moral, onde todos se respeitam.

“As regras pressupõem relações sociais. 
Ao respeitar as regras de um jogo percebe-
-se a Zona de Desenvolvimento Proximal” 
(VYGOTSKY, 1989, p.10) Não deixa de ser o 
que aquilo que a criança já sabe, que é capaz 
de realizar sozinha, sem ajuda de um adul-
to,  pois nessa atividade a criança ultrapas-
sa o nível a que está habituada, fazendo com 
que pareça maior que é, se dando a devida 
importância. O jogo exige isso da criança, de 
uma forma lúdica, esse nível a mais, é uma 
das capacidades que a criança tem de cres-
cer, de avançar, romper barreiras, desafiar 
seus próprios limites, ações e pensamentos.

O jogo possibilita à criança o preenchi-
mento de suas necessidades, as quais ainda 
não realizam, o jogo faz parte do seu cresci-
mento intelectual, moral e social, onde por 
muitas vezes são deixados de lado. Sendo 
assim, para o desenvolvimento da criança, 
o jogo teatral traz vantagens sociais, cogni-
tivas e afetivas, apresentando característi-
cas que favorecem esse desenvolvimento, a 
imaginação, a imitação e a regra. Podemos 
explorar o teatro na pedagogia, se tornando 
muito rico na aprendizagem, pois podemos 
envolver várias disciplinas ao mesmo tempo, 
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ou individualmente, pois para a encenação, 
devemos construir os personagens, saber 
sobre a época que será encenada, seus há-
bitos e costumes, sotaques, geograficamente 
onde está localizado, clima da região, rou-
pas usadas, questões sociais e psicológicas, 
carregando em si significados abrangentes.

A criança se desenvolve na sua infância 
criando e recriando, ou seja, fazendo o teatro 
sem mesmo ser claro este comportamento, 
representando assim, muitas de suas aven-
turas e desenvolvendo seus conhecimentos 
e suas habilidades. Por isso “a arte tem sido 
proposta como instrumento fundamental de 
educação, ocupando historicamente papéis 
diversos, desde Platão” (PCN, 1993, p. 83).

  
De acordo com Ingrid Dormien Koudela, 

o teatro dentro da escola é muito rico, pois  
tem a função de integrar os alunos, sociali-
zar suas ideias e acima de tudo desenvolver 
sua aprendizagem de uma maneira mais lúdi-
ca, desenvolvendo também a parte indutiva 
e racional através da expressão de suas emo-
ções, fazendo a levar ao conhecimento de si 
mesmo e do mundo que o cerca. O gostar do 
que está fazendo se torna mais prazeroso as 
ações, as torna mais espontânea, afinal, quan-
to mais livre e espontâneo for todo o proces-
so criativo durante as aulas de teatro, mais 
resultados positivos teremos. Quando o alu-
no realiza uma dramatização a aprendizagem 
se torna mais enriquecedora para ele e para 
os quem assiste, pois ficará conscientizado e 
assimilado pelo educando de uma forma bem 
profunda, como se realmente ele tivesse per-
tencido aquela história na realidade. A drama-
tização tem essa magia e encantamento no 
mundo educacional com os alunos, pois eles 
, através de uma representação dramatizada, 
tem a oportunidade de colocar-se na pele 
dos principais protagonistas e analisar as cir-
cunstâncias a partir de seus respectivos pon-
tos de vista, assim tendo uma visão de forma 

diferenciada, do que ter somente escutado, 
lido ou ter sido transmitido pelo professor.

Se utilizando dos mecanismos das técnicas 
teatrais, não podemos perder de vista a ver-
dadeira finalidade do teatro na educação e 
que o objetivo principal a ser almejado pre-
cisa ser a auto expressão e o autoconheci-
mento do aluno, através do jogo teatral. A 
expressão é um direito de qualquer indivíduo, 
é uma forma de contato humano, onde fazem 
as emoções e o contato físico se aproxima-
rem mais, desta forma transformando todos 
em um único grupo, com pensamento e ex-
pressões particulares, onde todos aprendem 
a respeitar a todos e a valorizar cada um.

Quando se inicia o curso teatral para os alu-
nos, é nítido percebermos em suas primeiras 
apresentações, o jogo simbólico, a sua orga-
nização de seu conhecimento do mundo de 
forma integradora, a marcação de palco, com 
o tempo o seu desenvolvimento flui como 
uma manifestação espontânea, apresentando 
feições e funções diversas, sem ser mecâni-
co, sem deixar o caráter de interpretação e 
o equilíbrio entre ele e o meio ambiente, es-
tando mais solto e leve, transparecendo algo 
muito natural do seu cotidiano .Nitidamente 
é percebido que quando os conteúdos esco-
lares são apresentados de uma forma lúdica 
, o educando os aprende com mais facilida-
de e verdadeiramente, e quando o educador 
incentiva com o trabalho coletivo, a sociali-
zação, cooperação e comunicação se torna 
mais intensa, assim os jogos passam a ter sig-
nificado realmente positivo e são de grande 
utilidade no processo de aprendizagem. No 
entanto, Piaget afirma sobre a importância 
do jogo simbólico, reforça o valor deste, no 
desenvolvimento do aluno e na sua cons-
trução da personalidade, envolvendo assim 
aspectos cognitivos e afetivos. O processo 
do jogo teatral e o coletivo é de grande valia 
na construção da escrita e da leitura, por ter 
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como base as primeiras interações das crian-
ças com as representações, assim a impor-
tância da dramatização neste estágio inicial. 

Quando se trabalhado os jogos teatrais na 
escola, se espera que a adaptação dos alunos 
em esse novo ambiente seja mais prazeroso, 
pois a expectativa da criança em relação à 
escola é muito grande, muitas vezes se de-
cepcionam com esse local, que não é aquele 
sonhado e esperado, todo aquela expectati-
va se transforma em falta de interesse e des-
prazer pelo ambiente escolar. Ao trazermos a 
dramatização para dentro da escola, estamos 
permitindo que o nosso aluno traga com ele 
todo o seu conhecimento e sonho junto e que 
possa transmitir para os outros de uma ma-
neira sem se expor, e sim o seu personagem, 
onde entre linhas estará falando sobre si mes-
mo, seus medos, angústias, alegrias e sonhos. 
Esta é uma forma mais fácil e lúdica de se 
dizer sobre si mesmo, sem mesmo o próprio 
aluno perceber o que realmente está fazendo, 
é de grande valia para o seu desenvolvimen-
to social. O teatro é forma de conhecimento, 
afinal envolve a história, a sociedade, a vida, 
o cotidiano, seus aprendizados. Não é apenas 
contemplação passiva, mas sim dinâmica e re-
presenta trabalho, pois já impulsionam as re-
lações históricas e sociais e levam o homem 
à compreensão de si mesmo e da sociedade.

Para Ingrid Dormien Koudela, os jogos te-
atrais é um estímulo para a aprendizagem ao 
iniciar sua escolaridade, pois estes alunos es-
tão na idade de vivenciar o companheirismo 
como um processo de socialização, de esta-
belecimento de amizade, compartilhando as-
sim uma atividade criativa e lúdica baseada 
na experimentação e na compreensão entre 
todos. As aulas teatrais no processo de for-
mação do educando têm o papel integradora 
dando a oportunidade para que se apropriem 
criticamente e construtivamente dos conte-
údos sociais e culturais de sua comunidade 

mediante trocas com seus grupos e vivência 
trazida consigo mesmo, onde enriquece to-
dos esses valores. É de suma importância que 
no dinamismo da experimentação, do fazer, 
da fluência crítica propiciada pela liberdade e 
segurança, o aluno possa transitar por todos 
pensamentos e criações internas integrando 
a imaginação, memória, percepção, raciocí-
nio emoção e intuição. O teatro é represen-
tação e está sempre em constante trans-
formação orientado por novas exigências e 
necessidades do ser humano, desta forma a 
sua importância para a educação. O espaço 
teatral não precisar ter um espaço determi-
nado, ele é livre, pode ser em vários locais 
como a rua, o pátio, a sala de aula, a sala de 
teatro tradicional, a quadra, até mesmo num 
corredor se for necessário, e a mudança de 
espaço propicia o desenvolvimento da cria-
ção, pois muda o cenário e o que está em sua 
volta, surgindo assim mais ideias e criações. 

É através da dramatização que o educando 
desenvolve suas ideias, criação, consciência 
do outro e dela própria, crescendo também 
a sua comunicação verbal e não verbal, expe-
rimentando o mundo, ampliando seus con-
ceitos de caráter e de ação, aprofundando 
a percepção e desenvolvendo a sensibilida-
de de ver e sentir a si próprio como o outro. 
Com o teatro temos uma educação progres-
siva, onde é aprendido de uma forma lúdica 
o desenvolvimento do pensamento, da auto-
nomia tanto individual como coletiva. O faz 
de conta se incorpora no educando, que ao 
observarmos ele brincando de ser uma outra 
pessoa, acaba criando situações, aprendendo 
como sair delas, usando figurinos e objetos, 
movimentos, improvisações, percebemos cla-
ramente que ela está representando, mesmo 
não tendo um público,  é capaz de interpretar 
personagens e comunicar suas ideias por meio 
da representação aguçando sua aprendiza-
gem. Muitas vezes, quando estamos brincan-
do de ser outras pessoas, podemos imitá-las 
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ou criar situações imaginárias, desta forma o 
seu repertório cada vez mais aumenta, pos-
sibilitando melhor aprendizado a cada dia.

Quando a brincadeira é de representar-
mos outra pessoas, seres, animais ou objetos, 
imaginamos lugares, transformamos objetos, 
criamos situações nas quais estamos, sem 
saber que estamos representando,  criamos 
papéis, montamos um espaço cênico, utiliza-
mos objetos e entramos em uma história in-
ventada na qual nos comportamos de acordo 
com os personagens criados. Ingrid Dormien 
Koudela afirma que o jogo teatral, faz com 
que, nos transformemos em outra pessoa ou 
outra coisa. É divertido se aventurar e essa 
situação dá a possibilidade de aprender como 
os adultos se comportam e refletirmos a cada 
situação. Se pararmos e pensarmos, percebe-
mos que o teatro sempre fez parte da natu-
reza humana, pois desde sempre houve a ne-
cessidade da comunicação, da representação 
para poderem expressar suas alegrias, triste-
zas, angústias, valores, dúvidas, entre mui-
tos outros. Esta situação é bem clara quan-
do observamos um bebê que ainda está em 
uma comunicação não muito verbal, mas sim 
com bastante gestual. Segundo Bock, Furta-
do e Teixeira (1999, p 115), “o ser humano 
é capaz de repetir as ações e as intenções 
dos outros e pode se divertir fazendo isso”. 

Segundo os PCNs (1998 p. 85), quando as 
crianças brincam de representar as atitudes 
dos adultos à sua volta, passam a inventar 
suas próprias histórias. Dessa forma, apren-
dem a se relacionar com seu grupo e com pes-
soas em geral. Temos o direito e dever de im-
provisar situações e entrar em ação usando a 
imaginação criando personagens e situações, 
desta forma o repertório do aluno aumen-
ta, tendo mais criações e dinamismo para as 
ações teatrais. Uma das grandes valias do tea-
tro é a comunicação, pois quando  é represen-
tado no palco, ou não, os atores devem falar e 

gesticular de forma que todo o público possa 
entender o espetáculo, para isso há a necessi-
dade de jogos teatrais onde enfocam a ques-
tão das articulações e exercícios vocais, onde 
se aprende a falar de forma que possam en-
tender sem agredir a sua voz e cordas vocais. 
Quando improvisamos ou representamos um 
personagem numa cena, devemos ter uma 
grande preocupação em falar e articular nos-
sas palavras de forma que todos entendam o 
que pronunciamos, porque o espetáculo não 
pode ser interrompido para esclarecer o que 
foi dito, ou ter a dispersão do público por não 
entender a comunicação verbal. Essa é uma 
das maiores preocupações que temos ao en-
cenar algo. Os exercícios teatrais voltado para 
a voz são inúmeros, podemos brincar de can-
tar as nossas músicas preferidas, repetir tra-
va línguas, falar bem baixinho e depois bem 
alto, imitar alguns personagens que gosta-
mos entre outras atividades. Quando um ator 
fala com clareza, pronuncie bem as palavras 
e controla sua voz, dizemos que ele tem boa 
dicção, e isso é de suma importância para o 
teatro, e ajuda o aluno no seu dia a dia. O ges-
tual também é muito importante, onde é tra-
balhado movimentos corporais, primeiro um 
aquecimento, podendo então ser feito passo 
a passo, partindo de atividades simples lem-
brando dos movimentos de alguns animais 
com exercícios de alongamento, andando, 
expressando, rolando, entre muitos outros. A 
expressão facial é de tamanha importância, 
pois o rosto faz parte  do nosso corpo, onde 
os espectadores sempre estão atentos em 
ver, desta forma devemos realizar exercícios 
faciais, o que acaba sendo divertido, podendo 
então brincar de careta, enrolar a língua, mas-
sagear a face, criar e recriar com esta parte do 
corpo. A  concentração é um outro aspecto 
muito trabalhado nos jogos teatrais, para não 
esquecer o texto nem os movimentos que de-
vem fazer e que foram estabelecidos nos en-
saios, para isso se tem também os improvisos, 
onde diante de qualquer situação inesperada, 
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o “ator” possa improvisar quase sem pensar, 
e o seu público não perceber que houve este 
improviso. O exercício teatral de observação 
é muito importante para criarmos persona-
gens nas peças teatrais. Ao observarmos as 
pessoas, percebemos que cada um tem seu 
próprio jeito de ser, andar, há diferentes ges-
tos e movimentos das pessoas e dos ani-
mais. Cada pessoa tem seu jeito próprio de 
se deslocar e diferentes expressões faciais. 
No nosso dia a dia percebemos o que está 
a nossa volta, criamos e recriamos muitos 
personagens e situações para cenas de tea-
tro, podemos usar nosso corpo, movimentos, 
objetos e gestos para brincarmos de mímica. 

 
Podemos dar vida a qualquer elemento da 

realidade no palco, em sala de aula, ou qual-
quer outro espaço cênico, onde iremos ence-
nar, devemos usar nosso corpo representan-
do, podemos dar vida a qualquer objeto ou 
ser inanimado, além de ser um bom exercício 
pode ajudar a compor cenas de teatros. Para 
Almeida (2003, p. 49) “Os jogos da infância 
são espetáculos que dispensam espectadores, 
é puro teatro, que tem fim em si mesmo. Pou-
co importa para a criança que alguém a veja 
brincar”. Percebemos claramente que o tea-
tro na escola ajuda o educando a se relacionar 
melhor com os colegas e com todo o meio em 
que vive, conseguem construir seu próprio 
conhecimento através dos jogos teatrais, des-
cobrem seus espaços, ficam mais cooperati-
vos, dinâmicos e participativos, desta forma 
mais responsável nas atividades escolares, se 
tornando um ser mais ativo, crítico e atuantes 
dentro da sociedade em que vive, formando 
cidadãos que valorizem as experiências e sa-
bem lidar com as diferenças sociais. Todos os 
envolvidos devem saber a importância do te-
atro na formação dos alunos, a fim de contri-
buírem participando junto com eles. Como no 
teatro educação a ênfase recai, não na auto-
ria original do texto, mas na criação coletiva 
de um texto que se torna pretexto, acentua-

-se o processo de criação, novas descobertas, 
desconstrução e recriação, e em consequên-
cia disso, além das cinco inteligências, apro-
funda-se no desenvolvimento da inteligência 
intrapessoal, definida por Gardner como “ a 
habilidade para ter  acesso aos próprios sen-
timentos, sonhos e ideais, para discriminá-los 
e lançar mão deles na resolução de proble-
mas pessoais” (Gama, p.2)Segundo Márcia 
Azevedo Coelho, o teatro é mágico, não tem 
somente uma forma de ser e criar, existem 
vários tipos de teatro, que podem ser traba-
lhados em instituições educacionais, tendo 
aqueles mais comuns. Conhecendo o nosso 
aluno, podemos melhor escolher qual estilo 
teatral iremos trabalhar em cada momento. 
Sendo que as modalidades de teatro aplica-
das no âmbito escolar, aplicam uma propos-
ta de ensino diferente da forma tradicional.

Para Vygotsky (1989), se tratando sobre a 
interação social, a criança vê e vive o modo   
de pensar e agir de acordo com o meio em 
que está inserida. A cultura por ele assistida 
e vivida contribui para as formas de raciocí-
nio, das diferentes linguagens (como a língua, 
a música, a matemática), tradições, costu-
mes, emoções e muito mais. É de natureza 
humana a utilização de instrumentos onde 
ajuda possibilitar maior domínio do meio e o 
desenvolvimento de habilidades específicas 
para utilizar-lo. Os signos elaborados pela 
cultura servem como instrumentos intelectu-
ais que exigem do homem e lhe possibilitam 
uma diferenciação do pensamento em rela-
ção aos animais. Um dos pontos cruciais do 
desenvolvimento humano, que altera o cur-
so de seu pensamento, é a conquista da fala.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

109

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alunos quando possuem no seu currículo escolar aulas de teatro, se desenvolvem 
mais no setor da criatividade, dinamismo, o trabalho coletivo, a busca por conhecimento.

O contato com o teatro ajuda os educandos a perder a timidez, a sa-
ber sair de situações onde é exigido um improviso. Alimentam a sua lingua-
gem verbal e não verbal, desenvolvendo a oralidade, o gestual e corporal.

Com a apropriação do teatro, os alunos trazem para a aulas toda as suas vivên-
cias, frustrações, desejos e anseios, mesmo sem perceberem, colocam em prática nas 
suas encenações, e muitas vezes tendo a resposta da solução para um fato do seu coti-
diano. Através do teatro conseguimos fazer com que os alunos ampliem o repertório cul-
tural, se tornem mais críticos e conseguem ver melhor a realidade em que os cercam. 

O ato de brincar é próprio do ser humano, principalmente na fase da crian-
ça, sabemos que brincando ela aprende mais e melhor, porque ela encontra equi-
líbrio com o mundo e desenvolve-se integralmente, sendo que através dos jo-
gos teatrais ela se desperta para a aprendizagem de maneira prazerosa e agradável. 

Muitos de nós já tentamos alguma vez mostrar para alguém os movimentos , as pa-
lavras e as maneiras de uma outra pessoa, ou apenas reproduzir os gestos e a voz de al-
guém, na maioria das vezes, aparecem cenas imaginárias ou da vida real. Praticamos 
o teatro no dia a dia, sem nos darmos conta, essa é uma das razões que o teatro den-
tro das instituições educacionais é de grande valia, pois já é incorporado em nós des-
de nosso nascimento, com os nossos gestos e comunicações verbais e não verbais.
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A INFLUÊNCIA AFRICANA NA MÚSICA BRASILEIRA: O SAMBA NAS AULAS 
DE MÚSICA

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo destacar a importância de se trabalhar o 
ritmo “samba” nas aulas de arte, a fim de ressaltar a “brasilidade” do aluno, assim, entendemos 
como brasilidade, toda a influência africana herdada que nos define pelo que somos hoje, 
uma característica distintiva do brasileiro e do Brasil, e nada mais brasileiro do que o samba. 
Por meio de uma revisão bibliográfica, explorando as diferentes concepções do ensino e 
aprendizagem da arte em diversos contextos, espaços e clientelas, propomos uma vertente 
artística que ressalta o ritmo brasileiro “samba”, destacando a influência africana em sua 
elaboração.

Palavras-chave: Arte; Ensino;  Aprendizagem;  Educação Musical; Samba.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

112

INTRODUÇÃO

Por meio do samba somos capazes de nos destacar como um povo que expressa sua brasilidade 
através deste ritmo único no mundo todo, para tanto, é uma característica distintiva do brasileiro e 
do Brasil, e nada mais justo do que eleger o que o samba para compor nossa pequena África no Brasil.

 
A grande problemática que encontramos no Brasil é a falta de valorização da nossa herança 

cultural, seja indígena ou africana, muito de falar da herança portuguesa, por isso, em 2003 nossa 
legislação foi modificada para que nas escolas fossem abordados os temas referentes a esta he-
rança cultural africana, para tanto, destacamos o samba para nos respaldar diante deste desafio. 

Ao revisar a literatura de educação musical brasileira, observamos a necessidade de re-
pensar a educação (musical), bem como as condições e os locais onde se manifestam 
os processos educativos musicais. Deste modo, consideramos a educação como um fe-
nômeno que não acontece isolado da sociedade e da política, e que a escola conven-
cional não é única forma de manifestação do processo educativo (LIB NEO, 2000).

Vale ressaltar que entendemos como educação musical, as aulas de ar-
tes em suas quatro modalidades (visual, teatro, dança e música), mas nes-
te caso trabalharemos a música especificamente, nomeando-a como arte musical.

Assim, ainda recorrendo ao autor, ao ampliarmos o conceito de educação es-
taremos compreendendo-a como produto do desenvolvimento social, mais am-
pla que a escolarização e que se determina através das relações sociais vigen-
tes em cada sociedade e também dos interesses e práticas desta (LIB NEO, 2000).

Desta forma, a escola seria apenas uma das práticas da educação, e o ensino e a aprendizagem (mu-
sical) não estariam restritos somente ao que ocorre dentro da sala de aula ou da instituição escolar.

Portanto, encontramos diversas discussões em torno deste tema que envolve diferentes 
espaços e contextos de ensino e aprendizagem musical. Nessas discussões, notamos que a 
necessidade de conhecer esses espaços e contextos, se torna crucial para pesquisas sobre 
os espaços não-escolares, assim, para início desta problemática,  ampliaremos o conceito de 
educação como algo não somente restrito à escola ou instituição e sim  a outros espaços.
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EDUCAÇÃO MUSICAL FORMAL E/
OU INFORMAL

Um bom exemplo de pesquisa relaciona-
da a esta questão, foi abordada por Hents-
chke, Souza, Bozzetto e Cunha (2000), que 
aproximou as articulações de processos pe-
dagógicos musicais em ambientes não es-
colares através de um estudo  na cidade de 
Porto Alegre, assim, observaram uma escola 
da rede pública, em Pelotas (RS), que ofe-
recia música no currículo do primeiro ano 
do ensino médio, onde os alunos que cur-
saram o primeiro ano do ensino médio pos-
suíam atividades musicais fora da escola, 
em bandas de diferentes gêneros musicais. 

Dessa forma, os pesquisadores puderam in-
vestigar como os processos de ensino e apren-
dizagem musical formal se justapõem às ex-
periências e vivências não-formais e informais 
dos adolescentes fora da escola. Possibilitan-
do, assim, ouvir os sujeitos diretamente en-
volvidos, nesse caso os alunos adolescentes, 
sujeitos aos quais se destina a atividade educa-
tiva da escola, nesse caso a atividade musical.

Vale ressaltar que a escola sempre foi 
considerada como responsável pelo pro-
cesso educativo, o locus do conhecimen-
to, ou seja, a responsabilidade na tarefa 
de educar durante muito tempo coube à 
escola (SOUZA, 2001B). Já na educação 
musical observamos que atualmente este 
processo educativo não está mais restrito 
somente à sala de aula. É possível perceber, 
de acordo com Souza (2001b, p. 85), que: 

[...] crianças e jovens talvez “aprendam” mú-
sica, hoje, mais em seus ambientes extra-es-
colares do que na escola propriamente dita, 
pois não há dúvida de que é possível apren-
der e ensinar música sem os procedimentos 
tradicionais a que todos nós provavelmente 
fomos submetidos (SOUSA, 2001B, p.85).

Quando anunciamos práticas musicais 
ocorridas dentro e fora da escola, considera-
mos o conceito de Arroyo (2000, p. 78), onde,  
“a educação [musical] como prática social e 
cultural que é mais ampla que a escolariza-
ção”. Entendemos que não somente os es-
paços escolares e o que acontece neles, mas 
também consideramos que o fazer musical 
das diversas culturas, tempos e sociedades 
trazem implicitamente o ensino e aprendiza-
gem desse fazer musical (Arroyo, 2000, p. 78).      

Problematizar esta questão, implica na 
reflexão sobre os significados dos ter-
mos “formal” e “informal”, considera-
dos como temática de destaque nas dis-
cussões atuais de educação musical. 

Segundo Arroyo (2000), ao utilizarmos o 
termo “formal” para qualificarmos a edu-
cação musical, diferentes significados po-
derão ser destacados, pois esse termo 
pode ter significações tais como: esco-
la, oficial, ou dotado de uma organização.
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 Deste modo, entendemos que a edu-
cação musical “formal” pode ser consi-
derada tanto aquela que acontece nos 
espaços escolares e acadêmicos e que en-
volve os processos de ensino e aprendiza-
gem, quanto aquela que ocorre em espa-
ços considerados alternativos de música. 

Assim, Arroyo destaca que podem ser consi-
derados não somente os sistemas regulamen-
tados, mas também as práticas que ocorrem 
no contexto da cultura popular, pois estudos 
já realizados revelaram que existem forma-
lidades características dessas práticas (AR-
ROYO, 2000; MULLER, 2000; PRASS, 1998).

Continuando, Arroyo (2000, p. 79), ao 
discutir sobre o termo como “não-formal”, 
em outras leituras como educação musi-
cal não oficial e outras não escolar, utiliza-
do para se referir ao ensino e a aprendiza-
gem de música que ocorrem em  situações 
cotidianas e entre as culturas populares.

Assim, segundo Arroyo, é possível per-
ceber que não há consenso no que se re-
fere a um termo para definir uma realidade 
complexa decorrente de contextos diversos. 
Ainda em Arroyo (2000, p. 79) observamos 
que “particularmente, estamos à procura 
de denominações mais precisas que deem 
conta de contemplar toda essa diversidade”. 

  

Na pesquisa de Arroyo, observamos 
que a necessidade de transitar entre o 
“formal” e o “informal” é colocada como 
questão de caráter primordial, pois sig-
nifica, para Arroyo (2000, p. 89), que:

A educação musical contemporânea deman-
da a construção de novas práticas que dêem 
conta da diversidade de experiências musicais 
que as pessoas estão vivenciando na socieda-
de atual. Assim, transitar entre o escolar e o ex-
tra-escolar, o “formal” e o “informal”, o cotidia-
no e o institucional, torna-se um exercício de 
ruptura com modelos arraigados que teimam 
em manter separadas esferas que na experi-
ência vivida dialogam (ARROYO, 2000, p. 89).

Porém, esta transição o “formal” e o “in-
formal”, implica em  possibilidades de uma 
educação musical, ser observada  além do 
que convencional e para isso é necessá-
rio instrumentalizá-la ou seja, deve haver 
um preparo conceitual, pois esse trânsito 
requer postura reflexiva, diálogo com ou-
tras áreas e revisão do campo da Educação 
Musical (ARROYO, 2000; SOUZA, 2001B).

Outras concepções são encontradas como 
em Santos (2001, p. 41), ao referir-se aos múlti-
plos espaços de atuação musical atuais, afirma 
que “a escola de ensino fundamental e médio, 
a de educação infantil e as escolas de músi-
ca são campos consagrados, instituídos como 
legítimos”, mas que a identificação desses es-
paços não deve significar a fixação de um ter-
ritório, de uma prática, ou de uma identidade.

Já a autora Anne-Marie Green acredita ser 
mais importante definir o tipo de relação 
que os adolescentes mantêm com a músi-
ca do que “se limitar a um estudo da práti-
ca ou do consumo musical unicamente por 
seu conteúdo ou gênero de música aprecia-
da ou escutada” (GREEN, A.-M., 1987, P. 95).
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Ainda recorrendo à autora, a mesma ob-
serva que as preferências musicais dos ado-
lescentes a gêneros musicais que para eles 
possuem um significado relacionado à li-
berdade de expressão e de mudança; para 
ela, a relação que os adolescentes mantêm 
com a música representa uma manifesta-
ção de uma identidade cultural caracteriza-
da por dupla pertença: classe de idade e do 
meio social (GREEN, A.-M., 1987, P. 100).

Já, no que se refere aos sentimentos cau-
sados pela música escutada pelos adolescen-
tes, Anne-Marie Green (1987, p. 100) afirma 
que: “os gêneros musicais que são altamen-
te difundidos pela mídia fazem parte de um 
processo de socialização, através dos quais 
os adolescentes criam suas relações sociais”. 

MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: O 
SAMBA NA SUA ESSÊNCIA

Tomando como base estes preceitos, analisa-
remos os primórdios da música popular como 
construção de interação entre diferentes gê-
neros musicais partindo das relações sociais 
para elaboração de tais movimentos musicais.

A música popular brasileira, desde sua 
configuração inicial, no começo do século, 
vem se constituindo num foro privilegiado 
de discussão sobre as grandes questões na-
cionais, ou seja, na identidade do brasileiro, 
sua brasilidade.  Isto se evidencia especial-
mente em momentos críticos da história do 
país, assim como questões sociais, políticas, 
culturais, econômicas e outras, são polemi-
zados por canções populares que acabam 
se transferindo para o plano político com 
relação aos conflitos entre os vários setores 
da sociedade diante das referidas questões. 

A discussão sobre a origem do samba é 
um clássico dos estudos musicais no Bra-
sil e uma “Verdadeira Paixão Da Sociedade” 
(TINHORÃO, 1986; VASCONCELOS, 1977; 
E MOURA, 1983). Nessa discussão, desta-
camos o autor Menezes Bastos (1992) onde 
explicita a origem do samba, observamos:

[...] é especialmente relevante a polêmi-
ca do começo do século entre baianos e ca-
riocas pela primazia da invenção do gênero. 
Com a abolição da escravatura (em 1888), 
a migração de afro-baianos para o Rio de 
Janeiro se tornou especialmente forte, en-
grossando uma tendência que se origina na 
primeira metade do século XIX. No Rio, es-
ses migrantes, que vão residir nas regiões 
circunvizinhas ao cais do porto e na Cidade 
Nova - bairro popular que inscrevia a mítica 
Praça Onze vão constituir a chamada “Pe-
quena África”, núcleo comunitário de arregi-
mentação de sua identidade e verdadeiro la-
boratório de criação musical (Moura, 1983). 

Nos anos 30, o samba atinge as camadas 
médias urbanas do país e a discussão sobre 
sua origem se recompõe em torno da pulsação 
morro/cidade, polemizando-se a legitimidade 
de sua ascensão social. Observe-se que mor-
ro aqui indica as favelas do Rio, a então capital 
do Brasil, que passava por grandes transfor-
mações urbanas e que era o centro econômi-
co-político do país, atraindo grandes levas de 
migrantes pobres. O termo cidade, por outro 
lado, indica as camadas afluentes da cidade 
em questão habitantes de suas regiões nobres 
,aquelas com poder e influência no estado. 
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Esses dois pólos, nas discussões então cor-
rentes sobre o nascimento do samba, apon-
tam lugares sócio-culturais irreconciliáveis, 
com suas posturas ideológicas-políticas anta-
gônicas. Nos anos 50, a disputa entre sam-
ba e samba-canção deslocará o conflito mais 
explicitamente para o plano da etnicidade, 
o samba-canção sendo acusado de “samba 
branqueado”. Com a bossa nova, na década 
de 60, a polêmica seguirá novos rumos, a 
dicotomia novo/velho se tornando uma im-
portante baliza. Aqui, a questão das relações 
entre os papéis sexuais assume grande re-
levância (MENEZES BASTOS, 1992, p. 53).

NOSSA PEQUENA ÁFRICA
  
Vale destacar que o exposto na subcapítulo 

anterior, requer uma análise um pouco mais 
apurada para esse momento, pois compreen-
dida a grande influência africana não só em 
nossa música, mas também em nossos costu-
mes, comidas, língua, etc,  também contamos 
com uma legislação que nos remete à neces-
sidade de abordar a cultura africana nas aulas.

   

Esta legislação foi modificada em  2003, 
pelo até então  presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e cultura Afro-Brasileira”. 

Deste modo sancionou a obrigatoriedade 
da inclusão, no conteúdo programático, do 
estudo da História da África e dos africanos, 
a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da socie-
dade nacional, o que resgata a contribuição 
do povo negro nas áreas social, econômi-
ca e política pertinentes à história do Brasil. 

Os conteúdos dessa temática, segundo a lei, 
serão ministrados no âmbito de todo o currí-
culo escolar, em especial nas áreas da Educa-
ção Artística, Literatura e História Brasileira. 

 
PROJETO SAMBA
  
Cabe ressaltarmos neste momento, a impor-

tância de destacarmos compositores brasilei-
ros nas aulas de arte. Um bom exemplo deste 
feito é a proposta de um professor ao trabalhar 
o compositor e cantor Cartola na educação 
musical dentro das aulas de arte . Este projeto 
foi divido em etapas, (trecho retirado da Re-
vista Nova Escola) que observamos a seguir:

 

Análise da letra de um samba Na primei-
ra etapa do trabalho, o professor levou para 
as turmas cópias da letra de As Rosas Não 
Falam, canção gravada em 1976, no segun-
do disco do compositor. Nessa atividade, 
Branco fez com que os estudantes refle-
tissem sobre o lirismo do sambista e sobre 
a qualidade da arte produzida no Brasil. 

- Apreciação musical Para ampliar o re-
pertório da turma e criar condições para 
que todos conhecessem os instrumentos tí-
picos dos grupos de samba e choro, o pro-
fessor apresentou músicas de outros com-
positores brasileiros, como Pixinguinha 
(1897-1973) e Ary Barroso (1903-1964). 
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- Pesquisa sobre a vida e a obra de Cartola 
Paralelamente à audição, a turma fez a leitura 
compartilhada de duas biografias sobre o mú-
sico. Apresentar aos estudantes o contexto 
em que o compositor produz é determinante 
para que compreendam sua obra e se sensi-
bilizem para ouvir e interpretar suas canções.

- Experimentação Depois de estudar a 
trajetória de Cartola, chegou o momento 
de desenvolver a prática musical. Para isso, 
Branco escolheu três músicas do composi-
tor que os alunos teriam condições de to-
car: As Rosas Não Falam, O Sol Nascerá e 
Corra e Olhe o Céu. Ele organizou, então, 
momentos de experimentação. Colocou os 
instrumentos no pátio da escola - onde as 
aulas acontecem - e deixou que as crian-
ças mexesse neles até que escolhessem um. 

- Leitura das partituras e prática instru-
mental Nas primeiras aulas práticas, ele pro-
pôs que a turma executasse quatro sequ-
ências rítmicas para que todos ganhassem 
noções de percussão, o que serve como base 
para a marcação do ritmo. Depois, o pro-
fessor apresentou a notação musical mais 
utilizada para cada instrumento - a tablatu-
ra para o cavaquinho, as cifras para o violão 
e as marcações rítmicas para a percussão.

- Apresentação Para ampliar o repertório de 
toda a comunidade e valorizar as aprendiza-
gens da garotada, o docente organizou uma 
apresentação na escola. Pais e funcionários fo-
ram convidados. A professora de Dança, Lucia 
Maria da Silva, participou dessa última etapa, 
montando coreografias com os estudantes e 
ensinando a eles os passos básicos do samba.

Hoje, crianças e adolescentes do 1º ao 9º 
ano dominam a leitura musical e a técnica de 
vários instrumentos. As apresentações tam-
bém foram realizadas fora da escola, no tea-
tro e em outros espaços públicos de Goiânia e 
Nerópolis, cidade a 24 quilômetros da capital, 
onde boa parte das famílias dos alunos vive ou 
trabalha. “Ao final do processo, eles se reco-
nheceram como dotados de potencialidades 
que antes desconheciam. A música realmen-
te tem o poder de transformar”, comemora o 
professor”. (Publicado em  NOVA ESCOLA: 
Edição 259, JANEIRO/FEVEREIRO 2013).

Este projeto envolvendo o ritmo do samba 
nas aulas de educação musical nos permite 
aferir certas características próprias deste rit-
mo como, por exemplo,  ao escutar um samba 
é comum as pessoas baterem palmas ou os 
pés para acompanhar a marcação. Esse ritmo 
que conduz o movimento é o pulso (ou pulsa-
ção), constante e coordenado, que dá a base 
para a música. Este pode ser considerado o 
primeiro passo para despertar o interesse nos 
alunos, a fim de que possam interagir e acom-
panhar o ritmo da música que maneira que 
possam socializar com diferentes instrumen-
tos de percussão do samba que é considera-
do o ritmo mais brasileiro e que acompanha 
todos deste muito jovem já ouviram, mesmo 
que gostem ou não dentro de sua “brasilidade”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O decorrer do presente artigo, observamos que arte musi-
cal pode ocorrer em diversos espaços e contextos que podem ser de-
finidos como não-escolares e escolares, ou seja, formais e informais.

Assim, estas vivências informais dentro da perspectiva de reflexão, representam mo-
mentos de aprendizagem de música em situações cotidianas entre culturas populares.

Deste modo, devemos levar em consideração a identidade cultural dos alunos, assim como 
o meio social ao qual ele está inserido, considerando também a subjetividade de cada um.

De acordo com as pesquisas realizadas, podemos concluir que o samba vem a ser o 
ritmo que está inserido em diversos contextos do povo brasileiro (como um churras-
co ao som de um samba, muito comum no Brasil), pois nasceu juntamente com nos-
sa cultura, trazida das origens africanas, sendo um representante primoroso de nos-
sa brasilidade, por isso, cabe à arte musical trabalhar este ritmo que representa nossa 
cultura dentro e fora da escola, de maneira a respeitar também a nossa legislação que 
orienta o ensino da história africana travando assim um diálogo entre as temáticas.
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PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo levar à reflexão sobre como o psicopedagogo 
pode contribuir para que a Educação Infantil garantindo experiências que valorizem as 
aprendizagens. Refletir sobre o campo de atuação para o psicopedagogo requer conhecer 
a história da Psicopedagogia enquanto uma ciência em ascensão. Aliar este conhecimento 
deste profissional à modalidade da Educação Infantil torna imprescindível que possamos 
perpassar nossas reflexões entre o binômio cuidar-educar, a relevância da educação infantil 
convida a refletir sobre o percurso que esta teve até chegar aos moldes em que é apresentada 
atualmente. O referencial teórico apresentado mostra que é possível pensar a Educação Infantil 
sob um enfoque psicopedagógico, auxiliando na prevenção de dificuldades e propiciando a 
construção de uma base sólida e consistente para os anos iniciais da educação básica. Sendo 
assim, além de encontrar campo de trabalho participando desta formação, o psicopedagogo 
auxilia na garantia de experiências que valorizem as múltiplas infâncias e a criança enquanto 
importante ator social que produz cultura.

Palavras-chave: infância; aprendizagem; brincar; atendimento psicopedagógico; infância
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INTRODUÇÃO

A psicopedagogia é a área do conheci-
mento que trabalha diretamente com as di-
ficuldades de aprendizagem, porque analisa 
como se dá esse processo. De maneira ge-
ral, o psicopedagogo é procurado quando as 
mesmas estão bastante evidentes, e assim, 
seu papel é avaliar e estabelecer um plano 
de intervenção para reverter este quadro. 

  

Torna-se importante clarificar que a 
psicopedagogia não se caracteriza ape-
nas como uma área que atua quando já 
existe o problema ou dificuldade, mas 
deve atuar na condição preventiva, com 
o objetivo de evitar que ela se amplie. 

É a esse objetivo que se propõe a psi-
copedagogia institucional, fazendo as in-
tervenções nas escolas, o psicopeda-
gogo deve trabalhar com a dinâmica da 
instituição, auxiliando na formação de pro-
fessores, orientando na organização das ati-
vidades e intervenções, consequentemente, 
no processo de aprendizagem dos alunos.

À partir desta perspectiva de prevenção, 
entendemos que, por meio de diferentes 
brincadeiras que permeiam a educação infan-
til, podem-se prevenir algumas dificuldades 
de aprendizagem relacionadas às habilida-
des de leitura, escrita e até mesmo matemá-
tica que são diretamente influenciadas pelo 
desenvolvimento psicomotor das crianças. 

O professor de educação infantil não 
tem clara a relação do alcance da apren-
dizagem de determinadas atividades lú-
dicas. Com o auxílio de um psicopedago-
go é possível visualizar quais habilidades 
e competências o universo da educação 
infantil pode ser rico em aprendizagens.

Nunca devemos anular a  importância de 
termos profissionais qualificados na escola, 
que tenham claro os objetivos de suas aulas, 
que consigam criar um bom vínculo de rela-
ção com os pais e que conheçam as princi-
pais características de cada nível de desen-
volvimento do ser humano e que consiga 
enxergar, a partir de um gesto simples da 
criança, uma evolução na sua aprendizagem.
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Não é tão simples como muitas pessoas 
imaginam que sejam pois não é somente cui-
dar da criança, é preciso entender que ela é 
capaz de aprender sempre, independente 
do seu nível cognitivo, e à escola ou creche 
cabe, portanto a função de cuidar e educar. 

Na concepção de Barbosa(2009) a or-
ganização do tempo e do espaço precisa 
oferecer a oportunidade de momentos de 
troca com outras crianças e de brincadei-
ras que efetivamente promovam apren-
dizagens, garantindo o desenvolvimento.

Quando falamos em crianças pequenas 
vemos a necessidade de promover situa-
ções aonde as crianças se sintam instigadas 
a criarem algo novo, a se expressarem, a ex-
porem suas ideias e desejos, respeitando o 
seu rimo de desenvolvimento e de interes-
se, levando em conta o espaço reservado na 
escola para que isso aconteça, colocando-
-as como centro do processo educacional.

CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA

 
Muitas são as teorias acerca da infân-

cia e, consequentemente as perspec-
tivas em relação a esta fase que, para 
muitos, é considerada a base da forma-
ção humana nas suas potencialidades.

Para Winnicott (1982), a criança, nas primei-
ras fases do desenvolvimento emocional, pre-
cisa viver num círculo de amor e de conforto 
“estável”, pois sua personalidade não está inte-
grada ainda e o “amor primitivo tem uma finali-
dade destrutiva” (WINNICOTT, 1982, p. 257). 

Nesse período, a criança precisa aprender 
a tolerar frustrações, a conhecer a realidade 
interna e externa, a estabelecer vínculos de 
continuidade. Caso contrário, no futuro, essa 
criança poderá sentir medo de seus próprios 
pensamentos, de sua imaginação, e não to-
lerar as menores frustrações do dia-a-dia.
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Áries (1981) traz que “na sociedade me-
dieval a criança a partir do momento em que 
passava a agir sem solicitude de sua mãe, 
ingressava na sociedade dos adultos e não 
se distinguia mais destes”. (p.156). As crian-
ças não tinham um tratamento diferenciado, 
nem um mundo próprio, não existia neste 
período, o chamado sentimento de infância.

Sarmento (2005, p. 368) ressalta que eti-
mologia da palavra infância propõe um sen-
tido negativo, ao caracterizar infância como 
a idade do não-falante, remetendo a ideia do 
discurso inarticulado, desarranjado ou ilegí-
timo. Através do entendimento do mesmo 
autor, a infância significa uma classe social 
de uma determinada geração e criança é o 
indivíduo que participa desta classe, sen-
do ele o ator social da classe pertencente.

De acordo com Gélis (1991), o sentimen-
to de infância não se apresentou de manei-
ra uniforme. Este fato deve-se a diversida-
de de entendimentos, mas o mesmo expõe 
que apesar de ser sem linearidade pode-
-se observar que nesse período houve uma 
maior preocupação em relação dos pais 
quanto à saúde e educação das crianças.

Nas concepções atuais, elas são conside-
radas como ser histórico-social, condicio-
nadas por vários fatores, seja eles sociais, 
econômicos, culturais, ou até mesmo po-
lítico. Partindo desse pressuposto cria-se 
uma visão romanceada da infância, como 
um momento repleto de encanto e ludicida-
de, com várias outras propriedades inexis-
tentes em determinados contextos sociais.

 

A criança é considerada um ser compe-
tente, tem suas necessidades, seu modo de 
pensar e agir, modos que lhe são próprios. 
No entanto, as representações de infância 
variam conforme a colocação da criança na 
família, na classe social, a questão de gêne-
ro, etnia, grupo etário, na sociedade em geral.

A IMPORTÃNCIA DO BRINCAR NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Como afirma Freire (1992), o padrão de de-
senvolvimento no qual nos encontramos pode 
ser definido a partir do nosso esforço de adap-
tação no mundo.  Precisamos entender que a 
educação infantil é tão importante quantos to-
dos os outros níveis de ensino, sendo a primei-
ra e fundamental etapa da educação básica.
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A brincadeira é o lúdico em ação, portan-
to é a ação externada por meio do jogo ou 
do brinquedo, porém, este fato não é via de 
regra, não são fatores determinantes para tal 
ação. O ato de brincar pode ser conduzido 
independentemente de tempo, espaço, ou 
de objetos, fato que na brincadeira a crian-
ça cria, recria, inventa e usa sua imaginação.

O momento do brinquedo assume for-
mas e significados de acordo com a neces-
sidade das crianças porque é um objeto 
que pode ser transformado quando ligado 
à sua realidade ou a manipulação desta. Por 
meio do brinquedo a criança reorganiza, 
constrói e reconstrói relações entre situ-
ações no pensamento e situações reais. 

Machado (2003, p. 34) nos diz com rela-
ção à ação do brincar da criança, que o su-
cesso das experiências culturais adultas 
dependerá da confiança construída e adqui-
rida a partir de experiências boas na infância.

Para Pokorski, (2008, p.309) “a escola, em 
seu Projeto Político-Pedagógico, deve pre-
ver e aplicar, em sua prática, uma intenção 
na construção de um projeto de vida, no 
qual as relações interpessoais saudáveis en-
tre professores, alunos e famílias sejam pri-
vilegiadas. Às vezes, investimos muito no 
planejamento de conteúdos e objetivos, mas 
esquecemos as relações afetivas, o acolhi-
mento daquele aluno que chega pela primeira 
vez à escola, cheio de sonhos e expectativas.

Ao que muitos duvidam, brincar é coi-
sa séria, porque brincando, a criança se 
expressa, interage, aprende a lidar com o 
mundo que a cerca e forma sua personali-
dade, reconstrói situações do cotidiano se 
expressa e desta maneira percebe-se a im-
portância do brincar como forma da criança 
expressar-se e desenvolver suas habilidades 
de criação, de relacionar-se e de interagir. 

O modo lúdico de aprender na educa-
ção infantil é muito importante, pois leva 
o aluno a sensações e emoções funda-
mentais para o seu desenvolvimento. Afi-
nal, brincando a criança forma sua perso-
nalidade e aprende a lidar com o mundo. 

Pelo fato da brincadeira estar intrinseca-
mente ligada ao desenvolvimento infantil, 
também deve estar inserida no contexto es-
colar com o objetivo de auxiliar o processo 
de aprendizagem. A brincadeira é uma ma-
neira surpreendente de aprendizagem, além 
de promover a integração entre as crianças.

O brincar é igualmente importante à crian-
ça quanto se alimentar e descansar já que 
por meio da brincadeira a criança estabele-
ce relações de conhecimento consigo, com 
os outros e com o mundo. De acordo com 
Kishimoto (2004, p. 15), consideramos que 
o jogo tradicional faz parte da cultura de 
um determinado povo, que transmite ca-
racterísticas próprias por meio das gera-
ções que se sucedem e com isso tornam o 
jogo tradicional uma manifestação cultural 
sempre presente no cotidiano das crianças.
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O psicopedagogo pode ajudar a garantir 
este direito inalienável da criança, auxilian-
do na construção de um currículo que ga-
ranta o estabelecimento e a organização dos 
tempos, materiais e espaços de brincar, pois 
para que ele aconteça com qualidade é pre-
ciso planejamento e parceria com os adultos 
e cuidadores. Uma brincadeira de qualidade 
contribui para a formação integral da criança.

O TRABALHO DO PSICOPEDAGOGO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 

O acompanhamento Psicopedagógico tem 
como objetivo abordar o processo da apren-
dizagem, como esse se desenvolve e de que 
forma o indivíduo se relaciona com o apren-
der; nos aspectos cognitivos, emocionais e 
sociais. Quando são identificadas dificulda-
des neste processo, a Psicopedagogia busca 
as suas origens, os possíveis distúrbios; as ha-
bilidades e as limitações do ser que aprende.

A literatura tem-nos apontado que o tra-
balho psicopedagógico desenvolvido em 
instituições educativas de educação infan-
til tem como marca o aspecto preventivo. 
O psicopedagogo tem a possibilidade de 
direcionar o seu trabalho para a formação 
continuada do educador, com o objetivo de 
promover a sua aprendizagem, e, consequen-
temente, a aprendizagem de seus alunos. 

 

A responsabilidade do psicopedagogo não é 
somente diagnosticar o problema do aluno e 
sim em se posicionar para sanar de forma mais 
contundente de como resolver, é sobre o psico-
pedagogo que recai a árdua tarefa de amenizar 
os problemas, ora detectado pelo professor.

 

Podemos considerar a importância do tra-
balho dos psicopedagogos voltados à Edu-
cação Infantil. Com seu trabalho também 
podemos perceber a importância de todas 
aquelas atividades recomendas  como a lei-
tura e todas as outras que incentivem o sis-
tema sensório motor sendo  uma importan-
te forma de inserção das crianças em todas 
as formas de linguagem fazendo assim que 
a crianças aos poucos façam a construção 
do pensamento e a constituição do sujeito. 

Expor às crianças as diversas espécies 
de matérias tendo a confiança de que eles 
são capazes enriquece os seus cotidianos 
e auxilia na construção da linguagem e do 
pensamento, a partir disso podendo fa-
zer uso da leitura como suporte para o seu 
desenvolvimento e aquisição da língua. 
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Segundo Sá (2013, p. 16) “O psicopedago-
go é o profissional indicado para assessorar 
e esclarecer a escola a respeito de diversos 
aspectos do processo de ensino-aprendiza-
gem.” O que denota que o psicopedagogo, 
enquanto profissional que possui uma escu-
ta atenta às demandas de seu público-alvo, 
tem um papel de suma importância dentro 
da instituição, podendo orientar e assesso-
rar professores, trabalhar com as relações 
interpessoais do grupo, criando um ambien-
te favorável à aprendizagem, acompanhar 
as famílias, orientando-as e colaborando 
com a construção de uma proposta peda-
gógica que contemple as muitas infâncias.

O trabalho do psicopedagogo cria vínculos 
com os pais e profissionais, sob a ótica de quem 
conhece cada fase da infância e se aprofundou 
em conhecimentos específicos de sua área, é 
possível realizar um diagnóstico psicopedagó-
gico da criança, do grupo e da instituição, pro-
pondo reflexões e melhorias para a mesma. 

No âmbito escolar, o psicopedagogo 
pode contribuir com orientações a dire-
tores, coordenadores, professores e auxi-
liares, na prevenção e no estudo de como 
vem sendo administrado esse conhecimen-
to dentro da escola por esses profissionais

Caracterizando esta formação como ne-
cessária para o desenvolvimento integral da 
criança, o psicopedagogo além de garantir 
que direitos básicos como o brincar sejam 
resgatados nas práticas das Instituições que 
atendem este público-alvo, ainda oportuni-
zará ao grupo de trabalho condições para a 
construção de espaços que favoreçam a in-
teração das crianças entre si, com os adul-
tos, com os ambientes e com os objetos.

O profissional não pode esquecer sua fun-
ção primeira como orientador e guia do de-
senvolvimento moral de crianças e jovens. 
Finalizando posso dizer, que o trabalho do 
psicopedagogo vem a superar pouco a pou-
co as dificuldades encontradas tanto nas 
crianças, quanto nas famílias e até mesmo na 
equipe escolar, aumentando a auto estima, 
auto confiança fazendo que estes tenham 
cada vez mais autonomia perante a vida.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

É notório que as brincadeiras que podem estimular o desenvolvimento psicomo-
tor das crianças e, todas as vivências que são oportunizadas pela educação infan-
til. Estas foram selecionadas por serem mais populares e, de certa forma, fazerem 
parte da cultura de nossa região. Além disso, as possíveis intervenções utilizando tais brin-
cadeiras também não foram esgotadas, podendo ser feitas outras adaptações e análises.

As brincadeiras da educação infantil demonstram o quanto uma simples brincadei-
ras são importantes para o desenvolvimento da criança. Mais do que isso: evidenciam o 
quão fundamental é a formação dos professores que atuam na educação infantil e tam-
bém a relevância da abordagem psicopedagógica preventiva nesse nível de educação.

Sendo assim, a psicopedagogia é uma área do conhecimento que vem com um olhar di-
ferenciado para esse sujeito que tem dificuldade de aprendizagem, que não apren-
de com os métodos convencionais, e também busca provocar mudanças nas ins-
tituições, sempre com o intuito de auxiliar na aquisição da aprendizagem humana.

A brincadeira faz parte do universo infantil. É a partir dela que a criança come-
ça a interagir com o mundo e a se perceber fazendo parte desse mundo. Brincar de-
senvolve habilidades psicomotoras, psíquicas, afetivas e também cognitivas. Pode-
mos dizer que o brincar é o prelúdio para o desenvolvimento integral da criança. 

Nesse trabalho, enfatizamos apenas um dos potenciais das brincadeiras infantis que é sua im-
plicação direta no desenvolvimento psicomotor das crianças e sua consequente influência no 
desenvolvimento das habilidades envolvidas na aprendizagem da leitura, escrita e matemática.

Ao analisar e discutir a importância do psicopedagogo e verificar o amparo legal peran-
te a lei, sobre a educação infantil bem como a importância de se ter um profissional em 
psicopedagogia na instituição de ensino. O psicopedagogo experiente deve saber in-
troduzir todos os meios necessários que caracterizam um diagnostico cuidadoso para 
não marginalizar os alunos oriundos de situações sociais e culturais desfavorecidas. 

É de suma importância à presença de um profissional em Psicopedagogia, prin-
cipalmente para dar suporte na educação infantil, pois a base é fundamen-
tal e deve ser bem alicerçados e vários déficits de aprendizagem surgem na in-
fância cabendo ao psicopedagogo investigar de onde e como surgiu tal causa.

Sabemos que o déficit de aprendizagem poder ter causas das mais diversas, como um 
simples elo afetivo como um suporte pedagógico precário. Mas até que se chegue ao um 
diagnóstico preciso deve ter um estudo bem aprofundado de caso, o qual só um psicopeda-
gogo bem preparado seguindo a corrente teórica na qual mais se identifique poderá ame-
nizar a preocupação do docente bem como do discente no processo ensino aprendizagem.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

129

ANA MARIA DINIZ

Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na 
Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Artigo apresentado 
como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclu-
são de Curso de Especialização em Psicopedagogia Institucional.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

130

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁRIES, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In: História da Vida Pri-
vada. v. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 311 – 329.

KISHIMOTO, Tisuko Morchida. Jogos Infantis – O jogo, a crian-
ça e a educação. 12ª edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

Pokorski, Melania.W.F.A Psicopedagogia Institucional e a Edu-
cação Infantil. Porto Alegre, n. 43, p. 309-327, jan./jun. 2008.

SÁ, Márcia Souto Maior Mourão et al. Introdução à Psicopedagogia. Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2013.

SARMENTO, Manoel Jacinto. Gerações e alteridade: interrogações a partir da socio-
logia da infância. Educação & Sociedade. Campinas, v. 26, n. 91, 2005, p. 361 – 378.

WINNICOTT, D. A criança e o seu mundo. Rio de Janei-
ro: LTC, 1982. .O brincar & a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

131

OS DESAFIOS NO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo geral, debater de maneira conceitual sobre 
os desafios da transição da educação infantil para o ensino fundamental. A justificativa para 
a escolha do tema paira sobre sua contemporaneidade, além da expectativa de contribuir 
para o âmbito acadêmico. O método de pesquisa empreendido segue natureza qualitativa, 
com pesquisa do tipo bibliográfica. Dentre os principais achados, foi possível concluir que o 
processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental, acarreta importantes 
desafios, pois essas etapas da educação básica, tendem a apresentar importantes rupturas 
e fragmentações no que tange ao atendimento oferecido na escola e à sua consonância 
com características dos indivíduos que adentram a esse novo espaço escolar. Dessa forma, 
nota-se que as principais deficiências dessa transição, ainda residem na falta de preparo 
dos professores e escolas para lidar com a mudança, interrompendo bruscamente o ciclo 
da educação infantil e inserindo o aluno em situações totalmente diferentes no ensino 
fundamental, ao invés de fazer do primeiro ano, um ano de transição que faz com que o 
aluno evolua gradativamente entre os dois níveis de aprendizagem. Esse cenário deve ser 
modificado por meio da participação ativa da comunidade escolar e na criação de projetos 
pedagógicos que se baseiam nas necessidades da criança e suas especificidades. 

Palavras-chave: Educação infantil; Ensino Fundamental;  Escola;  Transição.
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INTRODUÇÃO

Falar sobre o processo de transição da edu-
cação infantil para o ensino fundamental, tra-
ta-se de falar sobre uma etapa da vida que 
acarreta mudanças importantes e impõe de-
safios significativos. Considerando que se-
res humanos são naturalmente munidos de 
características particulares e específicas, 
vivenciar esse processo e experimentá-lo, 
ocorre de formas diferentes para cada um.

Esse período de transição tende a ser con-
turbado e, no caso da educação infantil para o 
ensino fundamental, pode ser um processo até 
mesmo traumático quando não é bem condu-
zido. Isso porque é necessário evitar mudan-
ças bruscas nas concepções pedagógicas en-
tre uma etapa e outra. Na educação infantil, é 
valorizada a brincadeira, o lúdico e a promoção 
de relações sociais e, no ensino fundamental, 
geralmente essas práticas são repentinamen-
te interrompidas para dar início a um pro-
cesso de adaptação às convenções escolares 
que visam a continuidade do fluxo escolar.

Dessa forma, é necessário adaptar contex-
tos escolares e professores do ensino funda-
mental, a fim de assegurar espaços escolares 
que não modifiquem bruscamente a rotina 
dos alunos, mas que continuem promovendo 
experiências lúdicas e agregando evoluções 
educacionais que as possibilite de adaptar ao 
novo contexto do ensino fundamental. A eli-
minação do lúdico e das experiências no en-
sino fundamental, com centralização de prá-
ticas docentes em atividades de alfabetização 
e conteúdo sistemático, tende a dificultar a 
adaptação dos alunos aos moldes tradicionais.

Em vista das premissas supra expostas, de-
senha-se como objetivo central do presen-
te trabalho, debater de maneira conceitual 
sobre os desafios da transição da educação 
infantil para o ensino fundamental. A fim de 
traçar um caminho coerente para o desen-
volvimento do tema, elencam-se como ob-
jetivos específicos: conceituar o processo de 
transição da educação infantil para o ensino 
fundamental; e, debater sobre os desafios 
desse processo. Sendo assim, a problemáti-
ca de pesquisa a ser solucionada à finaliza-
ção desse, paira sobre a questão: quais são 
os desafios no processo de transição da edu-
cação infantil para o ensino fundamental?

O artigo se justifica devido à pretensão 
de contribuir com informações ao âmbito 
acadêmico, ofertando, por meio da pesqui-
sa apresentada, uma ótica diferente sobre 
o tema, ampliando o material teórico que 
pode ser utilizado para o desenvolvimento 
de estudos e pesquisas futuros. Além dis-
so, há a pretensão de estimular o interesse 
pelo tema, gerando aprofundamentos sobre 
o mesmo, sobre assuntos relacionados e de-
mais vertentes de abordagens científicas que 
se originam a partir do interesse por esse.

Em relação à pesquisa científica, Lakatos e 
Marconi (2015, p. 15) menciona: “Pesquisar 
não é apenas procurar a verdade; é encontrar 
respostas para questões propostas, utilizando 
métodos científicos”. Partindo dessa perspec-
tiva, entende-se que a pesquisa é algo amplo 
e complexo e que requer um planejamen-
to sistemático para sua realização. Santos e 
Candeloro (2006) por sua vez, caracterizam 
a existência de suas principais naturezas de 
pesquisa conforme a metodologia, qualita-
tiva e quantitativa, que conceituam como:
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A pesquisa de natureza qualitativa é aquela 
que permite que o acadêmico levante dados 
subjetivos, [...], ou seja, informações perti-
nentes ao universo a ser investigado, que 
leve em conta a ideia de processo, de visão 
sistêmica, de significações e de contexto cul-
tural. [...] A pesquisa quantitativa é a que tem 
o objetivo de mensurar algumas variáveis, 
transformando os dados alcançados em ilus-
trações como tabelas, quadros, gráficos ou fi-
guras (SANTOS; CANDELORO, 2006, p. 71).

Sendo assim, elegeu-se para o empreendi-
mento dessa pesquisa, a natureza qualitativa, 
que busca o levantamento de informações 
teóricas existentes a fim de alcançar uma 
conclusão pertinente à problemática levan-
tada. Utiliza-se ainda a abordagem de pes-
quisa exploratória que, segundo Gil (2017) 
busca explicitar um problema ou construir 
uma hipótese relacionada ao objeto de es-
tudo. Sendo uma das principais ferramentas 
da abordagem exploratória, elegeu-se então 
a pesquisa bibliográfica, que buscará a coleta 
de dados em publicações acadêmico-científi-
cas e obras relacionadas ao tema proposto.

 

TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL

Conforme Paz e Oliveira (2017), a lei de 
diretrizes e bases da educação (LDB nº 
9.394/96), gerou diversas mudanças rela-
cionadas às leis anteriores, por exemplo, a 
inclusão da educação infantil – por meio de 
creches e pré-escolas – como a primeira eta-
pa escolar, determinando que a educação 
básica passasse a ser dividida em: educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Essa foi a primeira vez que a educação in-
fantil se apresentou entre as etapas esco-
lares e, nesse momento, a criança de seis 
anos se encontrava nessa etapa. Por meio 
da emenda constitucional de 2006, a lei 
nº11.274/06 modificou a redação dos arti-
gos 29, 30, 32 e 87 da LDB de 1996, insti-
tuindo formalmente a duração de nove anos 
para o ensino fundamental, com matrícula 
obrigatória a partir dos seis anos de idade.

Segundo Paz e Oliveira (2017), a educa-
ção infantil, isto é, a etapa inicial em relação 
à escolarização nacional, passou a se subdi-
vidir entre creches que recebem crianças de 
zero a três anos e pré-escolas, atendendo 
crianças entre quatro e cinco anos. A partir 
desse momento, a criança de seis anos pas-
sou a ser incluída no ensino fundamental.

As autoras comentam que a lei nº 
12.796/13 tornou obrigatória a oferta gra-
tuita da educação básica a partir dos qua-
tro anos de idade. De forma que estados e 
municípios teriam até 2016 para se ade-
quar. A educação infantil, na modalidade de 
pré-escola, passou a ser efetivamente obri-
gatória no Brasil a partir de 2016, embora 
sem o caráter de retenção. Explicam que:

Conforme Paz e Oliveira (2017), essa mu-
dança legal modificou definitivamente o 
contexto educacional, reforçando a neces-
sidade do primeiro ano do ensino funda-
mental e o fato de que deve ser conside-
rado um ano de transição, já que, quando 
adentram com seis anos de idade no ensino 
fundamental, após passarem pela educa-
ção infantil, as crianças inevitavelmente vi-
venciam um processo de transição escolar.
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Prosseguem dizendo que, diante dessa nova 
realidade, vêm à tona, de forma mais enfática, a 
importância dos períodos de transição escolar, 
devem acontecer com a previsão das articula-
ções entre as etapas do ensino. Isso porque 
se antes algumas crianças apenas conheciam 
a escola a partir do ensino fundamental, es-
sas não poderiam comparar-se à etapa ante-
rior, a partir de então, com a mudança, todas 
poderiam e fariam essas comparações, pois 
teriam um conceito de escola em formação.

Ribeiro et al. (s/d) comentam que, na maio-
ria das vezes, no processo de transição entre 
a educação infantil para o ensino fundamen-
tal, a criança se apresenta de maneira imatura 
para atender aos processos de alfabetização 
e letramento de forma coerente e satisfatória. 
A implementação do período escolar de nove 
anos antecipa o ingresso no ensino funda-
mental, que antes era de sete anos. Isso dimi-
nui o tempo da criança na educação infantil, a 
fim de permitir à familiarização com o ambien-
te escolar de forma mais rápida e produtiva.

Contudo, explicam que as condições de 
organização do ensino fundamental, ainda 
não atendem satisfatoriamente aos pontos 
de infraestrutura, formação docente, redu-
ção do número de alunos por turma, adap-
tação curricular e materiais didáticos, entre 
outros, facilitando o trabalho com crianças 
que ainda estão despreparadas para uma 
metodologia de ensino mais complexa.

Tal proposta educacional, conforme Ri-
beiro et al. (s/d), objetiva fazer com que 
a criança tenha um vínculo melhor com a 
aprendizagem, de forma que as práticas pe-
dagógicas devem ser posicionadas confor-
me esse novo tipo de educando. Para tanto, 
é fundamental mencionar o novo caminho 
que também é percorrido pela educação in-
fantil, conforme dispõe a lei nº 12.796/13.

Essa lei que antecipa, obrigatoriamente, 
o ingresso da criança no ambiente escolar, 
pois nessa etapa o currículo assegura uma 
aprendizagem direcionada ao trabalho lú-
dico, com vínculos afetivos, exploração da 
psicomotricidade, experiências vivenciadas 
tanto na escola quanto no ambiente fami-
liar e também junto à comunidade de for-
ma geral. Isso porque, mesmo que a criança 
demonstra interesse em desenvolver diver-
sas atividades – inclusive as que envolvem 
as habilidades de leitura e escrita – quando 
são cobradas, de forma antecipada, de con-
teúdos de maior complexidade, podem ter 
seu fluxo de desenvolvimento prejudicado.

Para além, Ribeiro et al. (s/d) explicam que 
a criança de seis anos de idade, diversas ve-
zes ainda possui uma relação imediata com 
adultos que a assistem, de forma que os la-
ços afetivos na educação infantil, permeiam 
sua consciência. A partir desse ponto, o pro-
fessor do primeiro ano do ensino fundamen-
tal, não deve de forma alguma, tolher dras-
ticamente seu comportamento. Para tanto, 
para que o ingresso da criança no ensino 
fundamental seja tranquilo, é necessário in-
serir os conteúdos aos poucos, possibili-
tando-a de se apropriar das habilidades ne-
cessárias para essa nova etapa de ensino.

Entendem que a compreensão da infância 
no processo de transição entre a educação 
infantil e o ensino fundamental, é primor-
dial para considerar suas especificidades e 
o momento vivenciado por esses indivídu-
os. Com isso, deve-se resguardar a história 
construída até ali, incorporando-a por pro-
postas pedagógicas que pretende-se desen-
volver e, a partir delas, facilitar o caminho 
que aluno irá percorrer a partir de então.
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Santos e Maia (2017) comentam que a am-
pliação do ensino fundamental para nove 
anos se torna uma importante ação que 
permite à qualificação do ensino e aprendi-
zagem da alfabetização e letramento, já que 
a criança terá mais tempo para se apropriar 
desses conteúdos. Todavia, o ensino no pri-
meiro ano do ensino fundamental não deve 
se limitar a aprendizagens estereotipadas.

É fundamental realizar um trabalho pe-
dagógico que possa assegurar o estudo de 
diversas expressões e todas as áreas do co-
nhecimento, proporcionando um contexto 
diversificado em ter o lúdico e disciplinas 
contempladas no currículo do primeiro ano 
do ensino fundamental. Para as autoras, a 
educação infantil e o ensino fundamental co-
locam desafios para se pensar a escola como 
espaços de formação cultural, bem como de 
enxergar as crianças como sujeitos munidos 
de cultura e história, isto é, sujeitos sociais.

Conforme Santos e Maia (2017), a transição 
entre as práticas da educação infantil e do en-
sino fundamental, certamente se torna uma 
tensão entre os níveis de educação. Ao abor-
dar um campo de pesquisa empírico, apon-
tam que é notável que as atividades aplicadas 
desconsideram a questão do lúdico, reservan-
do as brincadeiras para os poucos minutos 
do intervalo, que é o momento da “diversão”.

Sobre isso, as autoras ressaltam quão im-
portante é inserir os elementos lúdicos e as 
brincadeiras em toda a vida da criança, in-
clusive no processo educacional, pois não 
é apenas como um sujeito em desenvolvi-
mento, mas sim, deve-se pensar nelas con-
forme a lógica do ser de direito e de do-
cumentos que consolidam a importância 
dessas práticas lúdicas na aprendizagem.

Santos e Maia (2017) entendem que é pos-
sível e necessário construir um ambiente 
acolhedor e com propostas pedagógicas que 
permitam o atendimento coerente das especi-
ficidades das crianças que ingressam no ensino 
fundamental. É necessário proporcionar a elas 
uma aprendizagem lúdica com significados, a 
fim de que essa transição aconteça gradativa-
mente, possibilitando que as crianças continu-
am brincando como crianças, já que o ensino 
fundamental ainda lida com o público infantil.

Acreditam que o ensino pode e deve apre-
sentar possibilidades de pensar nas crianças 
a fim de que vivam suas infâncias mesmo no 
contexto escolar. Para tanto, devem focar 
na integração entre o brincar e o letramen-
to, por exemplo, já que é evidente que as 
contribuições da brincadeira são fundamen-
tais no desenvolvimento da aprendizagem.

Oliveira (2017) explica que é preciso en-
tender que a criança não deixa de ser criança 
só porque entra no ensino fundamental. Por-
tanto, o desenvolvimento sociocultural infan-
til, a brincadeira, o criar e aprender, devem 
ser processos mantidos e adequados nesse 
processo de transição da educação infan-
til para o ensino fundamental, evitando que 
rupturas gerem problemas de aprendizagem.

O lúdico pode – e deve – ser uma par-
te dessa etapa tão importante em que a 
criança se torna um aluno. Uma transição 
que, dependendo da forma como é condu-
zida, pode ser agradável e não traumática. 
Isso porque no ambiente da educação in-
fantil, privilegia-se a busca por estratégias 
eficientes para assegurar o cuidar e educar 
na infância, objetivando o atendimento das 
necessidades do corpo e ajudando o desen-
volvimento sociocultural da criança, assegu-
rando seu direito de brincar, criar e aprender.
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Conforme Oliveira (2017), o ensino funda-
mental deve ser adequado como espaço cuja 
criança se sinta à vontade em permanecer, 
deve ser um espaço de acolhimento e que 
possibilite a vivência da infância, o reconhe-
cimento do que é necessário para promover 
uma mais efetiva interlocução entre o siste-
ma educativo e o jurídico, gerando benefícios.

Avaliando a questão legal sobre o adianta-
mento da idade de ingresso da criança no en-
sino fundamental, uma política inicialmente 
voltada aos economicamente desfavorecidos, 
a fim de atender os excluídos da escola. Em sua 
concepção, se tornou uma política contrapro-
ducente, já que falhou em nivelar os excluídos 
do sistema escolar aos demais que já esta-
vam inseridos nele em anos de escolaridade.

Oliveira (2017) explica que a judicialização 
dessa política, o desnivelamento se mante-
ve, já que os que estavam na escola pode-
riam ingressar de forma prematura no ensi-
no fundamental. As ações do governo então 
procuraram moldar a conduta docente e suas 
possibilidades e sensibilidades, sua forma de 
ação dentro e fora da escola, direcionando-os 
e gerenciando-os em sua carreira profissional.

Ressalta que na contemporaneidade o Esta-
do demanda que os professores exerçam um 
papel tanto de facilitadores do saber, quanto 
de orientadores sociais de caráter humanísti-
co. A sociedade também demanda do profes-
sor um ensinamento que vai além do elemen-
to cognitivo para a realidade educacional. 
O profissional deve ainda dominar diversas 
outras aptidões em seu ofício, de forma que:

O Estado dita as regras de como e quando as 
demandas devem ser desempenhadas. O Esta-
do exerce seu poder de controlar, através de um 
discurso de propriedade, com efeito de domi-
nação, sobre as formas de como os professores 
devem fazer as atividades. O corpo de profis-
sionais fica sem condições de definir qualquer 
que seja o assunto (OLIVEIRA, 2017, p. 46).

E aponta que o sistema educacional e as 
normas curriculares, com seus roteiros, trei-
namentos constantes e voltados ao merca-
do que demanda inovações, faz com que 
docentes opinem sobre as capacitações 
necessárias, que deveriam ser voltadas a 
como alfabetizar alunos entre cinco a seis 
anos de idade. Cabe aos professores incor-
porar novas habilidades para se adequar 
e acompanhar as atualizações escolares.

Neves et al. (2011) comenta que o processo 
de escolarização da infância tende a engajar as 
crianças em práticas educativas específicas e 
com tempos e espaços diferentes, posiciona-
das em espaços socialmente demarcados e dis-
tintos. A transição entre a pré-escola e o ensino 
fundamental é um momento importante na vida 
das crianças, gerando implicações para mem-
bros de diferentes grupos sociais e se torna ob-
jeto de estudo ao longo das últimas décadas, se 
munindo de destaque no âmbito da academia.

Explicam que, recentemente a ampliação 
do ensino fundamental no Brasil para nove 
anos e o debate sobre a obrigatoriedade es-
colar para pessoas entre quatro e dezessete 
anos, consolidam a relevância da temática. 
Ao tratarem sobre a obrigatoriedade escolar, 
os autores apontam que é preciso investigar 
como a educação infantil e o ensino funda-
mental se relacionam e articulam discursos e 
práticas educativas a fim de entender as es-
pecificidades das experiências de diversos 
sujeitos sociais envolvidos nesse processo.
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Segundo Neves et al. (2011), existem quatro 
possibilidades para relacionar a educação in-
fantil ao ensino fundamental. A primeira é ca-
racterizada pela subordinação da primeira, isto 
é, a educação infantil teria a função de prepa-
rar as crianças para um desempenho melhor 
no ensino fundamental. A segunda possibilida-
de é marcada por um impasse em que ambos 
os níveis educacionais recusam o outro, defi-
nindo-se a partir de uma negação recíproca.

A terceira possibilidade explicitada pelos 
autores, prepara a escola para as crianças e in-
verte o modelo de preparação a fim de adotar 
práticas de educação infantil no ensino funda-
mental, adaptando a escola desse nível de en-
sino às crianças. Assim, se constrói uma visão 
de local de encontro pedagógico, que é a quar-
ta possibilidade defendida. Tais práticas evo-
cam concepções de ambos os níveis de ensino 
que se interligam a partir do reconhecimen-
to de suas distintas histórias e concepções. 
Em relação à quarta possibilidade, elucidam:

Corsaro e Molinari (2005) descrevem um 
processo que corresponderia ao quarto mode-
lo descrito acima, ao tratar da transição entre 
os dois níveis de ensino na cidade de Modena, 
Itália. Em sua pesquisa foi identificada a conti-
nuidade nas atividades pedagógicas, especial-
mente nas artes e letramentos, a manutenção 
do mesmo grupo de crianças e professores, 
a integração entre as famílias e professores, 
a participação ativa das crianças, como fato-
res determinantes do sucesso do processo 
de transição, sustentados na política educa-
cional do país (NEVES; et al., 2011, p. 123).

Sobre suas pesquisas empíricas, os autores 
comentam que acompanhar a trajetória de 
transição de crianças da educação infantil para 
o ensino fundamental, permitiu aproximar-se 
do cotidiano escolar. Verificam que as práti-
cas educativas centrais na educação infantil 
e no ensino fundamental, eram estruturadas 
em brincadeira e letramento, porém, situadas 
diferencialmente em ambos os segmentos.

Conforme Neves et al. (2011), a transição 
entre essas práticas, certamente envolve a 
tensão entre os níveis de ensino. Isso por-
que na escola de educação infantil observa-
ram uma centralidade do brincar nas rotinas 
institucionais, com usos do tempo e espa-
ço estruturados em torno dessa atividade. 
Contudo, considerando a condição dos indi-
víduos inseridos em uma cultura grafocên-
trica, as crianças se voltaram à apropriação 
da língua escrita, individual e coletivamen-
te engajando-se em eventos de letramento.

Avaliando as salas de aula, notaram que a 
cultura de pares para o grupo de crianças que 
fez parte de seu estudo, evidenciou-se tanto 
pelo desenvolvimento de brincadeiras quan-
to pela investigação dos usos e sentidos da 
língua escrita de maneira sistemática, ainda 
que não tenha sido o objetivo proposto pela 
professora da turma. Ao falarem sobre o en-
sino fundamental, observam que as crianças:

[...] depararam-se com um hiato entre as ex-
periências desenvolvidas na educação infantil 
e as práticas educativas da nova escola. Assim 
é que o brincar, um dos elementos centrais 
da cultura de pares e do cotidiano da educa-
ção infantil, foi situado em segundo plano no 
contexto da sala de aula. Verificou-se um de-
sencontro entre o interesse das crianças pelo 
brincar e a cultura escolar deste segmento da 
educação básica (NEVES; et al., 2011, p. 138).
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Dessa forma, entendem que as práti-
cas educativas da escola de ensino funda-
mental, ao longo do primeiro mês de aula, 
se organizaram em torno da repetição de 
atividades de treino psicomotor, tomadas 
como pré-requisitos para a apropriação do 
sistema de escrita. Todavia, notaram que 
as crianças, em meio a interações entre pa-
res, desenvolviam uma apropriação ativa.

Isso, segundo Neves et al. (2011), con-
siste não apenas na repetição do que era 
formalmente ensinado, mas criativamen-
te produziam novos significados de acordo 
com suas demandas e curiosidades. E co-
mentam que ao tratar sobre a falta de diá-
logo na organização do sistema educacional 
sobre os dois primeiros níveis da educação 
básica, refletiram sobre o processo de de-
sencontros que são vivenciados pelas crian-
ças nesse processo de transição da edu-
cação infantil para o ensino fundamental.

A partir dessas percepções, observam que 
a investigação que registou a experiência 
infantil, ressaltou a necessidade de ampliar 
a integração entre o brincar e o letramento 
nas práticas pedagógicas da educação infan-
til e também do ensino fundamental, cujas 
dimensões são cruciais para a formação 
da cultura infantil na contemporaneidade.

Neves et al. (2011) sintetizam seus achados 
dizendo que seria possível pensar em práticas 
educativas na educação infantil e no ensino 
fundamental em que fosse possível fomentar 
um processo de “brincar letrando”, ou ainda, de 
um “letrar brincando”, direcionando-se ao es-
tabelecimento de uma relação de parceria en-
tre os segmentos em voga da educação básica.

Zanatta et al. (2015) comentam que exis-
tem especificidades na educação infantil e 
também nos anos iniciais do ensino funda-
mental. Especificidades que demandam co-
nhecimentos e habilidades por parte dos pro-
fessores, considerando as particularidades 
do desenvolvimento e aprendizagem infantil.

Prosseguem dizendo que uma dessas par-
ticularidades, com foco na transição entre 
os dois níveis de ensino, se torna um mo-
mento crítico que decorre do movimen-
to de processos naturais e institucionais, 
evidenciando que o não cuidado com essa 
transição pode gerar rupturas prejudiciais.

[...] é preciso zelar pelo exercício de articu-
lação da educação infantil como primeira eta-
pa da educação básica para os anos iniciais 
do ensino fundamental, isso significa assumir 
que há influências múltiplas, as quais marcam 
as continuidades e ou descontinuidades pre-
sentes no desenvolvimento e aprendizagens 
humanas (ZANATTA; et al., 2015, p. 5634).

Comentam que a transição entre a educação 
infantil e o ensino fundamental é um momen-
to de grande tensão que caracteriza o desejo 
de crescimento e aprendizagem, porém, que 
também envolve temores e desencontros que 
se expressam por parte dos professores. Tais 
temores e desencontros que são apresenta-
dos na redução do tempo de brincadeiras, 
no desaparecimento do lúdico e na fruição 
necessária aos processos de espaço e tem-
po que permeiam a nova realidade escolar.

Conforme Zanatta et al. (2015), sobre a ne-
cessidade de valorizar as crianças e respeitar 
os processos de aprendizagem vivenciados por 
elas, comentam sobre a multiplicidade de si-
tuações que permeiam as práticas educativas, 
dentre as quais, destaca-se a cultura dos pa-
res, o ser criança e a cultura escolar e docente.
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Assim, as perspectivas e práticas educa-
cionais devem ser construídas em torno de 
brincadeiras e do letramento, considerando 
que ambos os conceitos atingem pontos di-
ferentes da educação infantil e também dos 
anos iniciais do ensino fundamental. Os de-
sencontros promovidos entre esses níveis 
de ensino que são explicitados nas mudan-
ças da rotina escolar e no tempo reduzido 
de brincadeiras, demonstram que, em um 
momento inicial, o processo se caracteri-
za como fundamental na vida da criança.

Zanatta et al. (2015) explicitam também 
que a partir da proposta de ensino de nova 
anos, que antecipa a entrada das crianças 
no ensino fundamental para os seis anos 
de idade, algumas adaptações precisam ser 
feitas com cuidado, por exemplo: horários, 
exigências, postura dos pais e professores, 
mudança dos espaços, da rotina, entre ou-
tras que podem gerar ansiedade e dúvidas.

Ainda nesse processo de transição da edu-
cação infantil para o ensino fundamental, 
apontam que ocorrem rupturas drásticas, 
dentre as quais as crianças inseridas em um 
ambiente diferente e que lhes causa estra-
nheza. Geralmente essa mudança envolve 
comportamentos como ficar em silêncio, o 
que é difícil para elas. Fazem uma crítica à 
cultura escolar que transforma agentes so-
ciais, crianças, em agentes sociais alunos, 
tornando a sala de aula um espaço que brus-
camente, não mais comporta brincadeiras.

Segundo Zanatta et al. (2015), é preciso pro-
blematizar a importância da articulação entre 
os dois níveis de ensino, considerando as ne-
cessidades educativas práticas e que respeitem 
a infância, bem como as especificidades delas 
por terem apenas cinco e seis anos de idade.

Esse processo de transição não demanda 
que a educação infantil prepare a criança para 
o ensino fundamental, mas que o ensino fun-
damental seja receptivo quando as crianças 
ingressam nele. E ressaltam que existe uma la-
cuna na formação docente e nas orientações 
que lhes são oferecidas por autoridades com-
petentes. Isso porque não há clareza sobre o 
que deve ser abordado no primeiro ano do 
ensino fundamental, como o conteúdo deve 
ser trabalhado, os conceitos, linguagens, etc.

Conforme Zanatta et al. (2015), ao evocar 
a articulação entre educação infantil e ensi-
no fundamental, nota-se uma desarticulação 
entre esses níveis de ensino, o que evoca a 
necessidade de instituir práticas educativas 
que respeitam as necessidades infantis e as 
tratem na perspectiva de continuidade, ar-
ticulando-as às expectativas das crianças.

Os principais mediadores no processo de 
transição da educação infantil para o ensino 
fundamental são os professores, bem como 
suas ferramentas centrais nesse processo 
são planejamentos efetivos, criados em con-
junto com as crianças e direcionados a elas. 
Planejamentos que consistem em verda-
deiras propostas de educação integrada em 
que professores da educação infantil olhem 
para os anos iniciais do ensino fundamen-
tal e os professores do ensino fundamen-
tal se voltem para a educação infantil, em 
um sentido de continuidade e complexida-
de que serão construídas no sentido lúdico.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

140

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das pesquisas realizadas a fim de compor o presente trabalho, foi possível compre-
ender que a transição da educação infantil para o ensino fundamental ocorre de maneira con-
turbada, dada a ruptura pedagógica que ocorre entre esses níveis educacionais. O primeiro 
priorizando a brincadeira e a interação e o segundo rompendo bruscamente com essas práti-
cas e focando no mero cumprimento de normas e na promoção do trabalho individualizado.

Se torna incomum o diálogo entre a educação infantil e o ensino fundamen-
tal, no sentido de promover uma transição mais harmônica e menos repenti-
na, possibilitando às crianças, absorver as mudanças de forma não traumáti-
ca, sem gerar rupturas bruscas com a substituição de práticas por outras. Essa 
descontinuidade é comumente observada nas escolas e gera um importante déficit nesse pro-
cesso que pode refletir em dificuldades de aprendizagem por todos os demais anos escolares.

Sendo assim, é importante que esse processo de transição seja feito com cuidado, com o 
envolvimento entre a educação infantil e o ensino fundamental a fim de formar uma rede 
de apoio para promover o aluno de um nível educacional para o outro, sem romper brusca-
mente com práticas, mas substituindo-as de forma natural, conforme o aluno se desenvolve. 
O ideal é que o primeiro ano do ensino fundamental seja dedicado a essa transição e, nesse 
bojo, é crucial manter a ludicidade, uma parte importante da vida e aprendizagem da criança.

Conclui-se o presente trabalho com a crença de que objetivos, tanto geral quanto específicos, 
foram atendidos, bem como a problemática de pesquisa foi solucionada. Contudo, como não era 
de intento, o assunto não fora esgotado, fora dado um primeiro e importante passo para o fomento 
de conhecimento e estímulo para o aprofundamento no tema, que pode ser feito em estudos pos-
teriores, que visem corroborar, refutar ou complementar as constatações obtidas até o momento.
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ESTÍMULOS COGNITIVOS: 
AS MÍDIAS TELEVISIVAS E INTERATIVAS NO APRENDIZADO

RESUMO: Atualmente muitas crianças dedicam várias horas do seu dia em assistir 
televisão e tem facilidade em aprender, o que assistem, mas quando chega a sala de aula 
de forma específica, nas de língua portuguesa, alguns apresentam dificuldade em aprender, 
mas poderíamos reverter este quadro empregando a televisão na sala de aula, como um 
instrumento de auxílio, aproveitado o seu papel influenciando para tornar o ensino mais fácil 
e agradável. Diversos estudos indicam que as crianças passam a maior parte do seu tempo em 
frente à televisão, que o desenho animado é um dos seus programas preferidos e que esse 
meio de comunicação e tipo de programação pode exercer uma influência importante em sua 
formação integral. A presente pesquisa teve como objetivo investigar a influência que a mídia 
tem sobre a criança. Na maioria, era a própria criança que escolhia o programa que assistia. 
Constatou-se que os desenhos mais assistidos eram aqueles indicados, pelas crianças, como 
os seus preferidos, os quais variaram conforme a faixa etária e o gênero. Os personagens 
preferidos, suas características e as concepções das crianças sobre esses personagens e a 
respeito dos desenhos também apontaram para diferenças marcantes conforme as variáveis 
gênero e idade. Com base nos resultados alcançados neste estudo, considera-se importante 
que se faça uma análise crítica dos desenhos mais indicados pelas crianças e suas preferências, 
permitindo a elas, seus pais e educadores a possibilidade de leitura e reflexão sobre o que 
assistem.

    Palavras-chave: Televisão; Educação; Formação Infantil.
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INTRODUÇÃO
  
Esse trabalho tem como objetivo de analisar a influência da televisão nos alunos, para que pos-

samos compreender como utilizar esta influência em benefício do ensino da Língua Portuguesa 
para que a partir daí possamos então soluções, métodos e práticas que auxiliem esta prática. 

        
Aceitar que a educação e a comunicação andam juntas é o passo para que 

a televisão entre na sala de aula, é importante buscar mudanças no siste-
ma produtivo da aprendizagem para atender as novas exigências educacionais. 

                    
Segundo Ferréz (1996), de alguma forma, a televisão substitui a função materna, ocu-

pando um lugar de destaque dentro do lar e também é um ponto de referência obrigató-
rio na organização da vida familiar, pois está sempre à disposição e oferece sua compa-
nhia a qualquer hora do dia ou da noite. Alimenta o imaginário infantil com todo tipo de 
fantasia e contos, é um refúgio nos momentos de frustração, de tristeza e de angústia.

                   
A televisão representa, para os cidadãos das sociedades moder-

nas o mesmo que representava para as tribos primitivas, ou seja, um obje-
to de veneração e reverência como símbolo de identificação individual e coletiva.

                 
  Tanto isso é verdade que, mesmo ocupando um grande tempo em nossas vidas, à televisão 

persiste em continuar dando sentido a nossa realidade e decidindo o que é ou não importante 
dentro do que ocorre em nossa vida ao longo do dia. Na verdade, ela assume o papel de guia do 
cidadão, um manual, em que ele pode se basear para saber como se relacionar com a sociedade.

                   
De acordo com Penteado (2000), diante da televisão, sob o ponto de vista psicológi-

co, as pessoas do mesmo sexo, mesma idade e do mesmo nível socioeconômico, po-
dem reter informações diferentes dentro da mesma programação que estejam assistindo, 
mesmo sendo a cultura um produto de caráter social, uma criação do homem em grupo.

                     
Nos países industrializados, o fato de assistir televisão ocupa o terceiro lugar na escala de ativida-

des às quais os cidadãos adultos dedicam mais tempo, depois do trabalho e do sono, já no Brasil, a 
televisão tem um papel de destaque na vida dos cidadãos, assumindo um lugar na família e exercen-
do um forte comando na vida da sociedade, determinando hábitos e costumes a serem seguidos.

                    
 A televisão pode influenciar e até estabelecer uma relação com o ensino da leitura e a escrita, 

de forma muito evidente e direta, ou seja, tende a formular no indivíduo uns escritos baseados 
nos preceitos que a televisão transmite o que acontece devido ao hábito de assistir televisão.
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ASSISTIR OU CLICAR 

A informática vem adquirindo cada vez mais 
relevância no cenário educacional. Sua utili-
zação como instrumento de aprendizagem e 
sua ação no meio social vem aumentando de 
forma rápida entre nós. Nesse sentido, a edu-
cação vem passando por mudanças estrutu-
rais e funcionais frente a essa nova tecnologia.

De acordo com Ramos (2008, p. 10), se-
guindo as tendências da Web, as institui-
ções de ensino estão optando por cur-
sos menores, menos padronizados, mais 
flexíveis e adaptáveis, enquanto professo-
res estão abrindo cursos independentes, 
aproveitando as ferramentas da internet e 
ambientes virtuais de aprendizagem gratuitos.

A Internet, um veículo de comunicação 
que rompeu barreiras consideradas intrans-
poníveis como a simplificação de proble-
mas de comunicação, tornou-se acessível 
a, pelo menos, um terço da população, em 
tempo recorde. Ela se faz presente como 
pivô de transformações de eras no que se 
diz respeito à comunicação. Vivemos em 
um tempo em que o mundo está conectado

Há também professores que incorporam a 
educação à distância (EAD) à educação pre-
sencial, percebendo a riqueza de interações 
possíveis desta modalidade de ensino. O uso 
de fóruns de discussão na internet para deba-
ter assuntos abordados em sala de aula, por 
exemplo, amplia o espaço e o tempo de dis-
cussão, e permite que o professor guarde o 
registro dos debates como um referencial im-
portante para o seu planejamento pedagógico. 

O mesmo pode-se dizer do wiki. Com essa 
ferramenta, os alunos podem, sob a orien-
tação do professor, construir coletivamente 
um texto sobre o que eles entenderam acer-
ca de um determinado assunto. Isso para 
não citar os blogs, chats, listas de discussão 
via e-mail e serviços de mensagens instan-
tâneas, que podem ser usados como apoio e 
extensão das aulas presenciais, gerando ex-
celentes resultados (RAMOS, 2008, p. 10).

O uso da Internet nas escolas está delimi-
tado, em sua maioria na pesquisa de infor-
mação. As pessoas esquecem que o grande 
potencial da Internet é a comunicação. En-
tretanto, dentro de nossa visão de processo, 
isso é admissível. Em um primeiro momento, 
usamos a Internet como ferramenta e sua ca-
racterística mais marcante que é o acesso à 
informação. Após um processo de maturação, 
percebemos que a Internet é mais que isso: 
passamos a usá-la como uma rede de comu-
nicação. Passamos a participar de projetos e 
eventos colaborativos mundiais, a participar 
de Listas de Discussão no qual debatemos e 
trocamos experiências e a usá-la com ferra-
menta de expressão política e social (LOPES, 
2002, p. 07). Engana-se quem pensa que as 
mudanças na Web e na educação à distância 
param por aí. Atentos à evolução dos jogos 
online e dos mundos virtuais tridimensionais, 
alguns educadores têm realizado pesquisas 
nessa área em busca de novos desenhos pe-
dagógicos para a EAD (RAMOS, 2008, p. 11).

Segundo Ramos (2008, p. 12) comunidades 
virtuais, jogos online e mundos virtuais 3D já 
são uma realidade presente nos dias atuais e 
que tem muito a contribuir com a educação.

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

145

A CRIANÇA E O USO DA 
INFORMÁTICA

Outro fenômeno observado desde os seus 
primórdios é a incrível penetração que a in-
formática tem no imaginário infantil, neste 
contexto consideramos os vídeo games como 
elementos também pertencentes à revolução 
da informática. Criando um mundo alternati-
vo, muitas vezes fantástico e distante da re-
alidade, os games exercem um fascínio sobre 
crianças e adolescentes. Entender esse fenô-
meno e saber utilizá-lo em prol da educação 
é um dos desafios impostos aos educadores 
modernos. Softwares educativos (jogos e 
animações) podem ser utilizados na educa-
ção de maneira geral, pois é um material que 
consegue inserir o aluno em situações que 
os façam refletir, interagir, fazer parte da al-
guma simulação do real, induzindo-os a bus-
car soluções ou hipóteses a serem testadas. 
Esse processo resultará no aumento dos mais 
variados saberes, além de proporcionar mo-
mentos de interação/lazer, tornando o ato da 
aprendizagem mais interessante e motivador.

JOGOS DIDÁTICOS  

Os jogos podem ser considerados educati-
vos se desenvolverem habilidades cognitivas 
importantes para o processo de aprendiza-
gem - resolução de problemas, percepção, 
criatividade, raciocínio rápido, dentre outras 
habilidades. Se o jogo, desde seu planejamen-
to, foi elaborado com o objetivo de atingir 
conteúdos específicos e para ser utilizado no 
âmbito escolar denominamos tal jogo de didá-
tico. Por outro lado, se o jogo não possuir ob-
jetivos pedagógicos explícitos e sim ênfase ao 
entretenimento, então os caracterizamos de 
entretenimento (ZANON et al, 2008, p. 73).

Assim, para Campos et al (2002, p. 48), con-
sideramos que a apropriação e a aprendiza-
gem significativa de conhecimentos são faci-
litadas quando tomam a forma aparente de 
atividade lúdica, pois os alunos ficam entusias-
mados quando recebem a proposta de apren-
der de uma forma mais interativa e divertida, 
resultando em um aprendizado significativo.

Neste sentido, segundo Campos et al 
(2002, p. 48), o jogo ganha um espaço como 
a ferramenta ideal da aprendizagem, na me-
dida em que propõe estímulo ao interesse 
do aluno, desenvolve níveis diferentes de 
experiência pessoal e social, ajuda a cons-
truir suas novas descobertas, desenvolve 
e enriquece sua personalidade, e simboliza 
um instrumento pedagógico que leva o pro-
fessor à condição de condutor, estimulador 
e avaliador da aprendizagem. Ele pode ser 
utilizado como promotor de aprendizagem 
das práticas escolares, possibilitando a apro-
ximação dos alunos ao conhecimento cien-
tífico, levando os a ter uma vivência, mesmo 
que virtual, de solução de problemas que 
são muitas vezes muito próximas da reali-
dade que o homem enfrenta ou enfrentou.

O jogo didático constitui-se em um im-
portante recurso para o professor ao desen-
volver a habilidade de resolução de proble-
mas, favorecer a apropriação de conceitos e 
atender às características da adolescência. 

 
Segundo Tarouco et al (2004, p. 03), a uti-

lização de jogos computadorizados na edu-
cação proporciona ao aluno motivação, 
desenvolvendo também hábitos de persis-
tência no desenvolvimento de desafios e 
tarefas. Os jogos, sob a ótica de crianças e 
adolescentes, se constituem a maneira mais 
divertida de aprender. Além disso, eles pro-
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porcionam a melhora da flexibilidade cog-
nitiva, pois funcionam como uma ginásti-
ca mental, aumentando a rede de conexões 
neurais e alterando o fluxo sanguíneo no cé-
rebro quando em estado de concentração.

Os jogos educacionais se baseiam numa 
abordagem auto-dirigida, isto é, aquela em 
que o sujeito aprende por si só, através da 
descoberta de relações e da interação com 
o software. Neste cenário, o professor tem 
o papel de moderador, mediador do pro-
cesso, dando orientações e selecionando 
softwares adequados e condizentes com 
sua prática pedagógica. Ele vai além do sim-
ples coletor de informações, ele precisa 
pesquisar, selecionar, elaborar e confron-
tar visões, metodologias e os resultados 
esperados (TAROUCO, et al, 2004, p. 03).

O crescimento e a popularização da In-
ternet vem tornando possível utilizar no-
vas estratégias e ferramentas para apoiar 
o processo de ensino aprendizagem. Entre 
elas, temos os jogos educacionais via Web 
que possibilitam aprendizagem assíncrona, 
agregação e processamento dos dados, in-
teração em tempo real através de uma po-
pulação geograficamente dispersa e um ce-
nário dinâmico (TAROUCO, 2004, p. 04).

Os jogos interativos na Web não são ape-
nas para brincadeira. Com a grande aceitação 
da Internet e com a chegada de Plug-Ins de 
Multimídia para Browsers, atualmente muitos 
professores estão usando jogos baseados na 
Web como uma forma de empregar, simular, 
educar e assessorar. Contudo, com toda in-
formação entregue pela Web, reduzir a latên-
cia é um ponto crítico. Também se deve ter 
um cuidado com a motivação, que pode dimi-
nuir rapidamente se um estudante está espe-
rando pela resposta do jogo, ou mais informa-
ções para download. Respostas rápidas num 
jogo são cruciais (TAROUCO, 2004, p. 04).

Com as mudanças no paradigma pedagó-
gico e o surgimento das novas tecnologias, 
tais como o computador e a Internet, os pro-
fessores abriram as portas ao uso de recur-
sos que extrapolam a visão tradicional e os 
métodos meramente discursivos no proces-
so de ensino-aprendizagem. Assim, com o 
crescimento da Tecnologia Educativa, os jo-
gos educacionais se configuraram como uma 
ferramenta complementar na construção e 
fixação de conceitos desenvolvidos em sala 
de aula, bem como num recurso motivador 
tanto para o professor como para o aluno. 
Pelo exposto, entendemos que o jogo deve-
ria merecer um espaço e um tempo maior na 
prática pedagógica cotidiana dos professores.

 
Podemos concluir com esta pesqui-

sa que a mídia exerce grande influen-
cia mesmo que em sua maioria o indiví-
duo não perceba ou não reconheça. A 
mídia influencia nos hábitos, no consumo, etc.

Com base nos resultados obtidos con-
clui-se que o uso da mídia tem um pa-
pel importante no cotidiano das pessoas, 
sendo necessário que cada indivíduo de-
senvolva a capacidade de analisar critica-
mente cada assunto colocado pela mídia.

A escola deve utilizar os recursos audiovi-
suais como instrumentos de trabalho, dan-
do os parâmetros para essa relação. A escola 
não pode abrir mão de seu projeto huma-
nista, e para isso tem que ter o controle de 
suas práticas, incorporando novos mate-
riais e recursos, a partir de seu projeto e não 
da lógica dos produtos do meio televisivo.

Com relação aos jogos didáticos o pro-
fessor deve assumir uma proposta de tra-
balho com os jogos, significa que deverá 
estudá-los como uma opção, apoiada em 
uma reflexão com pressupostos metodo-
lógicos, prevista em seu plano de ensino.
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Por fim o que não pode ocorrer é o pro-
fessor deixar de utilizar as mídias como fer-
ramentas facilitadoras da aprendizagem ten-
do em vista que as mesmas fazem parte do 
dia-a-dia do aluno e que estes recursos assim 
como os jogos didáticos quando utilizados 
de maneira adequada despertam o interesse 
dos alunos pelas aulas e tornam o aprender 
descontraído e prazeroso. Os recursos tec-
nológicos são armas fundamentais para tor-
nar as aulas mais instigantes e apreciadas.

A CONTRIBUIÇÃO DA TV NO 
DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL  
INFANTIL
             
O despreparo dos cidadãos diante da te-

levisão e da própria escola faz com que a 
esta assuma uma grande influencia em suas 
vidas por ser considerada mais perto da re-
alidade e do acesso familiar, enquanto que 
a escrita e a leitura, que fazem parte so-
mente do contexto escolar distanciam-se 
passam a se limitar no interior das escolas.

              
A influência da televisão parte do desprepa-

ro crítico de muitos cidadãos que não perce-
bem a manipulação a qual estão sendo sub-
metidos, em que marcas lhe são induzidas e 
até guloseimas que, mesmo sem terem vonta-
de e condições, passam a ser cobiçadas por-
que foram vistas no comercial da televisão.

              
Não há afirmativa de que os conteúdos da 

televisão não tenham importância, mas uma 
abordagem rigorosa da televisão não pode 
ser feita sem uma análise profunda de seus 
efeitos que ela gera no meio, e quais efei-
tos são, em grande parte, resultados da re-
lação os telespectadores estabelecem com 
ele, da interação se produz entre o meio e 
os telespectadores dentro de um contexto 
determinado, pois a televisão exerce uma 
ação mais profunda que o conteúdo que 
está sendo veiculado. (FERRÉS, 1999, P.118)

Para a escola, a televisão provoca todo 
tipo de males físicos e psíquicos como pro-
blemas de visão, passividade, consumismo, 
alienação, trivialidade, etc., pois represen-
ta a cultura da opulência e da diversidade, a 
cultura da liberdade, das opções múltiplas.

            
A   televisão é uma realidade de educan-

do e dos telespectadores não pode ser nega-
da, mas como bens matérias, conhecimentos, 
crenças valores, conjunto de normas orien-
tadoras do comportamento humano, etc, 
mas nem todo o homem e mulher participam 
igualmente de suas culturas, bem como são 
determinantes fatores como a idade e o sexo 
o que nos faz crer que existem então várias 
culturas, que são divididas em duas partes: um 
núcleo sólido, bem integrado e bastante está-
vel constituídos pelos Universais e especiali-
dades. Este núcleo da cultura é que o deter-
minará em cada período de sua forma e seus 
padrões básicos (PENTEADO, 2000, P.85).

            
Segundo Napolitano (1999), podemos ob-

servar que, nos últimos anos, tem sido cada 
vez mais frequente o uso de novas lingua-
gens, não somente para motivar os alunos, 
como também para atualizar a concepção de 
fonte ( de aprendizado), sendo incluído nes-
te campos as imagens, paradas ou em mo-
vimento, produzidas por uma determinada 
sociedade e veiculadas por um específico. O 
problema está no fato de que o uso escolar 
das imagens requer um tipo de abordagem 
diferente da reservada ao documento escrito.

           
No caso do professor resolver trabalhar 

com a nova linguagem aplicada ao ensino, 
deve ter claro que esta novidade pode não 
acabar com os problemas didático-pedagó-
gicos do seu curso, ou seja, a implantação 
deste método no ensino não deve ser vis-
ta como uma salvação, muito menos como 
um modelo de substituição dos conteúdos 
de aprendizagem por atividades pedagó-
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gicas fechadas em si mesmas. O professor 
deve tomar muito cuidado ao em incorporar 
nova linguagem, pois devem ser atrativas e 
não rotuladas a conceitos pré-determinados.

          
De acordo com Ferrés (1996), as críti-

cas para a TV em sala de aula são comuns, 
tanto pelos alunos como professores. En-
tretanto, quando chega a casa, ambos en-
tregam aos suspiros das novelas e às no-
tícias dos telejornais. Esse fenômeno tem 
nome: midiabilidade, que implica em um 
campo social dominado pela mídia, sobretu-
do a mídia eletrônica, que catalisa em con-
junto de experiências e identidades sociais.

           
Todos nós estamos sujeitos à ação da mí-

dia, mas entre os grupos mais jovens, que se 
julgam rebeldes, a ação da mídia passa a ser 
determinante para a constituição da identi-
dade cultural. O fenômeno da midiabilidade 
implica na dificuldade em estabelecer fron-
teiras definidas entre a experiência enrai-
zada nas relações sociais mais tradicionais, 
que são vividas nos bairros, no trabalho, na 
escola ou na família e aquela vivida atra-
vés da mídia, incorporando valores e com-
portamentos de seus tipos e personagens.

            
 O fenômeno da midiabilidade é um dos prin-

cipais problemas a serem enfrentados pela es-
cola, quando esta tiver por objetivo incorporar 
o material veiculado pela TV como fonte da 
aprendizagem. Não se trata de tentar dissipar 
a influência da mídia na vida das pessoas, po-
rém explicitar este fenômeno e fornecer alguns 
pressupostos críticos, valorizando elementos 
culturais que, muitas vezes, o aluno já possui.

             
Guimarães (2000) relata que, observando 

as atividades em que seus alunos demons-
travam prazer e pareciam estar construindo 
conhecimento, deparou-se o com a questão 
da linguagem e, em particular, com discurso 
pedagógico veiculado pela TV. Analisando 

dois programas de televisão, pode verificar 
ao mesmo os dois programas, que tendo o 
mesmo conteúdo, mas apresentados de for-
ma diferente, um chamava mais a atenção das 
crianças do que pela sua apresentação peda-
gógica. Isso também acontece na escola que se 
utiliza de uma pedagógica tradicional, fazen-
do com que as crianças frequentem a escola 
uma obrigação e, não pelo prazer de aprender. 

             
Na sala de aula, a TV tem uma relação am-

bígua, pois ao mesmo tempo em que se ques-
tiona o conteúdo da mídia, é possível seduzir-
-se  por sua forma. A midiabilidade costuma 
se realizar menos pelo conteúdo e mais pelos 
códigos e linguagens do que se constitui a mí-
dia.  Na TV, este fenômeno é particularmente 
importante e decisivo para sua inserção social.

               
Segundo Napolitano(1999), paralelamente 

ao grau de midiabilidade das nossas vidas co-
tidianas, é necessário que a escola incorpore o 
material veiculado pelo TV como possibilidade 
de conhecimento. Não se trata de substituir a 
palavra escrita por imagens, visando atualizar 
a escola numa época de crise das suas for-
mas tradicionais, nem tampouco utilizar a TV  
como estímulo e reforço didático-pedagógico 
para as atividades e conteúdos desenvolvidos 
em sala de aula, mas sim de se utilizar da te-
levisão para o ensino da Língua Portuguesa.  

              
A escola conseguiu influir seus alunos, 

como a televisão consegue precisar modi-
ficar o conjunto de suas linguagens básicas 
empregadas, que são segundo Napolitano 
(1999), subdivididas em gêneros específi-
cos de programas, é proposta uma espécie 
de alfabetização que cumpra dois objetivos: 
a) estimular uma reflexão críticos acercados 
conteúdos e programas como fonte de apren-
dizado, articulando conteúdo e habilidades.
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Os alunos são presos fáceis da televisão, de-
vido a seu acesso ser uma constante e, mesmo 
que a escola também faça parte do cotidiano 
dos alunos, seus métodos precisam ser revis-
to, pois se tornaram massificantes e desmoti-
vadores, fazendo com que ao invés do aluno 
se interessar pela escola, acabar assistindo te-
levisão, quadro este que pode ser modificado.

             
Atualmente alguns professores se sentem 

mais a vontade em trabalhar com a TV, em 
disciplinas como história, geografia e por-
tuguês, uma vez que podem encontrar um 
material mais próximo dos seus conteúdos 
tradicionais. Mas é preciso tomar alguns cui-
dados, como não reproduzir preconceitos 
e críticas ligeiras sobre a mídia televisiva, 
o que é comum na relação TV e escola. Ao 
professor, não cabe julgar a televisão como 
um instrumento de manipulação das cons-
ciências e vinculadoras de um conteúdo de 
baixo nível cultural, informativo e estético.  

              
A rivalidade que há entre a escola e a televi-

são faz com que ocorram problemas que tem 
passando ao largo da complexidade do fenô-
meno e dos códigos operacionalizados pelo ve-
ículo. A escola pouco contribui para tornar sua 
clientela mais crítica, além de perder a chance 
de incorporar o material televisual como de 
conhecimento. É preciso analisar a TV levando 
em conta todo a sua complexidade, não apenas 
em seus diversos níveis como produção circu-
lação, recepção, mas nos diversos usos possí-
veis do conteúdo por ela veiculado, há quatro 
categorias que envolvem a realização social da 
TV como: 1) o conteúdo da TV é uma forma 
de mercadoria, comprando por telespectador 
consumidor; 2) o conteúdo da TV é uma forma 
de sociabilidade, partilhada por telespectado-
res cidadãos 3 )  o conteúdo da TV é uma forma 
de comunicação, recebida por telespectadores 
decodificadores e o 4) o conteúdo da TV é uma 
forma de cultura, desfrutada por telespecta-
dores fruidores.( NAPOLITANO, 1999. P.63)

Guimarães (2000) considera que, em alguns 
casos, a própria linguagem da TV pode ser 
usada para complementar ou mesmo subs-
tituir a escola na transmissão desses conte-
údos, como é o caso dos telecursos ou dos 
programas pedagógicos infantis, mas busca-
-se chamar a atenção dos professores para 
que percebam como programas pedagógi-
cos e não pedagógicos desenvolvem certos 
recursos de linguagem para transmitir con-
teúdos escolares. A escola e o professor de-
vem saber identificar tais recursos, quais as 
implicações psicopedagógicas no receptor, 
em que gênero de programa está sendo re-
ceptor, em que gênero de programa está sen-
do revestido por uma mensagem ideológica 
mais precisam ou não. Tais pontos podem 
ajudar a esclarecer em parte a dinâmica en-
tre a TV e a escola, além de estimular a capa-
cidade crítica dos profissionais de educação.

          
Segundo Napolitano (1999), quando se 

fala em televisão pode-se estar dizendo 
muitas coisas diferentes apoiadas no mes-
mo suporte técnico: a transmissão de ima-
gens videográficas. E, geral existem três ti-
pos de televisão: aberta, por assinatura ou 
comunitárias, sendo a TV aberta a mais po-
pular. Por outro lado as TVs comunitárias 
começaram a proliferar a partir de meados 
dos anos 80, sendo a TV aberta que surgi-
ram nos anos 30 que mais impressionou os 
sociólogos, educadores e críticos, devido ao 
impacto social causado pela massificação 
da TV, e foi desde o seu surgimento, objeto 
de reflexão por parte de vários estudiosos.

          
A TV faz coincidir o verdadeiro, o imaginário 

e o real, no ponto indivisível do presente, pois 
a favorece a experiência do tempo, a atuali-
dade é desvalorizada no ritmo das informa-
ções que podem se desdobrar em um amplo 
leque de questões para o professor de histó-
ria, pois o que está em jogo é a própria expe-
riência social do tempo. Caberá ao professor 
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se apropriar desta expectativa para trans-
formá-la numa atividade pedagógica, ainda 
que conserve um tom lúdico. Muitos edu-
cadores, pedagogos e professores pensam 
na influência da TV como fator responsável 
fracasso da escola, que tem variantes muitos 
mais amplos do que a passagem da televisão 
na vida das crianças. Na verdade, a televi-
são não é a única responsável pelo fracasso 
escolar, o que de deve, em alguns casos, ao 
emprego de métodos empregados que não 
conseguem atingir seus objetivos, ao contrá-
rio ocasionando evasão, repetência e faltas.

         
De qualquer forma, a escola, como um todo 

e os professores, em particular, deve ten-
tar identificar a forma com que o seu grupo 
operacionaliza a relação entre palavra escri-
ta e conteúdo televisual, especialmente este 
último, que é muitas vezes o problema bási-
co da relação conflituosa entre escola e TV. 
Alguns problemas advindos do uso da TV 
em sala de aula podem e devem ser enfren-
tados em conjunto, a começar pelo material 
da TV, que dada sua própria natureza, suge-
re uma abordagem interdisciplinar, ou seja, 
na medida em que os professores enfrentam 
juntas as questões sugeridas, as disciplinas 
envolvidas acabam fornecendo os recursos 
teóricos e metodológicos necessários para 
equacionar os problemas, além de dinami-
zar a abordagem e o trabalho com a classe. 

       
Várias foram às pesquisas realizadas para 

descobrir o fenômeno televisual, então 
pode descobrir que: situações do espec-
tador diante do vídeo; modificações intro-
duzidas pelas novas situações, nos grupos 
humanos, exigências que esses grupos diri-
gem ao meio (televisual); novas atitudes co-
letivas diante destes fenômenos; ritmos da 
vida familiar. Organização da vida domésti-
ca; hábitos culturais; fruição de outros tipos 
de espetáculos (outros meios); hábitos ge-
rais de consumo. (GUIMARÃES, 2000,P.31)  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
   
Podemos verificar que a televisão faz par-

te do cotidiano de cada indivíduo, em nos-
sa sociedade ela está sempre à disposição, 
diferente dos que na maioria do tempo es-
tão envolvidos em suas atividades e fun-
ções na sociedade, com isso a televisão 
tornou-se muito importante, pois não só 
distrai o indivíduo, mas também lhe forne-
ce informações que podem auxiliar o alu-
no em suas atividades escolares e também 
no desenvolvimento de sua criatividade.

             
O objetivo deste trabalho foi demonstrar 

que a televisão tem uma grande influência na 
língua Portuguesa, o que pode ser revertido 
para que os alunos tivessem um incentivo a 
produção de textos, pois não há um incenti-
vo para tal na educação, já que alguns pro-
fessores julgam ser importante esta prática. 
Para isto, analisamos vários autores, e nos 
quais constatamos que existem várias ma-
neiras de auxiliar o aluno entre elas introdu-
zir a televisão na sala de aula, para que eles 
consigam produzir seus textos, tendo a mo-
tivação como uma grande partida para tal.

            
Assim a televisão poderia ser aproveitada 

como um instrumento didático, para auxiliar 
na educação, fugindo da massificação que 
é para o aprendizado. Aceitar que a educa-
ção e a comunicação andam juntas é o pri-
meiro passo para a televisão entre na sala 
de aula, é importante buscar mudanças no 
sistema produtivo da aprendizagem para 
atender as novas exigências educacionais.

         
Desse modo deve-se reconhecer a impor-

tância e contribuição desta obra, para que es-
tudantes, docentes e pesquisadores refletem 
por meio dela, para que esta seja empregada 
de forma adequada, levando-se em conside-
ração que muitos alunos sentem na televisão, 
mas não sentem o mesmo na hora de produzir 
os textos. Então precisamos de práticas  pe-
dagógicas que façam , sentido que os alunos 
aprendam a escrever de forma compreensí-
vel e segura, mudando assim quadro atual. 
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O ENSINO DAS MATRIZES AFRICANAS E ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o ensino das matrizes africanas 
na alfabetização. Como a cultura africana é uma das culturas mais influentes na formação 
do povo brasileiro e, por meio da Lei 10.639/03, tornou-se obrigatório o seu ensino nas 
salas de aula. Faz-se necessário uma abordagem mais aprofundada sobre o tema para que 
o processo ensino aprendizagem, fundamentalmente na alfabetização, ocorra de forma 
satisfatória. No entanto, a falta de conhecimento e noção para sua aplicação didática tem 
atrapalhado o alcance dos objetivos propostos pela lei, como tem estagnado a progressão do 
ensino da cultura africana no âmbito educacional. Por meio desse artigo aborda-se assuntos 
diversificados, os quais compõem a história da África e a cultura africana em si. Sendo ainda 
um desafio para os docentes trabalharem com a cultura africana na sala de aula, devido a 
resistência dos pais e alunos e, por muitas vezes, pela falta de conhecimentos necessários 
para um ensino de qualidade, a difusão da cultura precisa ser amparada por uma didática 
objetiva e impulsionadora de mudanças.

Palavras – Chave: Matrizes Africanas; Alfabetização; Cultura.
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INTRODUÇÃO

A história da África e a cultura africa-
na, mesmo sendo uma das que compõem a 
cultura brasileira, sempre ocupou uma po-
sição sucinta ou quase imperceptível na 
área educacional. A sua influência, ape-
sar de ampla, nunca possuiu o valor devi-
do ou foi atribuída a importância correta.

Infelizmente, ainda nos deparamos com 
preconceitos no Mundo inteiro e isso é pre-
ocupante. De acordo com Ribeiro (2018):

 [...] Porém, mais preocupante que todo 
“achismo” é a perpetuação das violências 
que ela acarreta. Não há problema algum em 
achar que espaguete é mais gostoso do que 
nhoque, gostar mais de sorvete de morango 
do que de chocolate, ou haver estilos e per-
sonalidades diferentes. Pessoas são diversas, 
e isso é muito comum. Agora, quando o tema 
é justiça social, direitos de sujeitos, achar al-
guma coisa sem base alguma é, no mínimo, 
leviano. São de vidas de pessoas que estamos 
falando, e não de preferências gastronômicas. 
Continuar no achismo apesar da desigualda-
de latente sendo mostrada é concordar com 
essa desigualdade. Negar a existência de fa-
tos sociais é ridicularizar lutas históricas por 
equidade não é dar opinião, é compactu-
ar com a violência (RIBEIRO, 2018. Pg. 35).

Com a promulgação de leis que obrigam o en-
sino da História da África e da cultura africana 
na sala de aula, a educação brasileira ganhou 
um novo olhar e uma nova perspectiva. Contu-
do, dois fatores preponderantes ainda atrapa-
lham o andamento satisfatório deste ensino: 
as resistências provenientes de preconceitos 
e a falta de formação específica dos docentes.

O ensino da cultura africana é comple-
xo e exige muita desenvoltura dos docen-
tes para ultrapassarem as barreiras da resis-
tência dos pais e alunos, do racismo e em 
como lidar com ele no âmbito educacional, 
dos estigmas e em como desenvolver tra-
balhos gradativos que mudem a visão, a 
percepção e a ação dos seus alunos peran-
te as temáticas que envolvam tal cultura.

O continente africano é um dos mais anti-
gos da história da humanidade. No entanto, 
há uma ingratidão acentuada por parte da 
história ao tratar deste continente, desses 
povos e da infinita riqueza cultural contida 
e advinda deste lugar. Segundo Silva (2011):

Na variante mais divulgada do mito, diz-se 
que o Olodumaré ou Olorum, o deus supre-
mo, lançou, do céu até as águas ou pânta-
nos que lhe ficavam abaixo, uma corrente, 
pela qual fez descer Odudua, com um pou-
co de terra num saco ou numa concha de 
caracol, uma galinha e um dendezeiro. Odu-
dua derramou sobre a água a terra, e nesta 
colocou a palmeira e a ave. A galinha come-
çou imediatamente a ciscar o solo e a espa-
lhá-lo, aumentando cada vez mais a exten-
são da terra. Daí o nome que tomou o lugar 
onde isto se deu: Ifé, o que é vasto, o que se 
alarga. [...] Ilê Ifé era habitada possivelmen-
te desde o século VI, a data mais antiga for-
necida até agora pelo método de radiocar-
bono a materiais recolhidos de escavações 
na cidade (SILVA, 2011, p. 479, 480 e 481).
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Há provas científicas da antiguidade do lo-
cal, assim como atividades de agricultura de 
subsistência, existência de pequenas aldeias e 
provavelmente fundição de ferro. Ou seja, Ifé 
é uma localidade na qual já viveram pequenas 
comunidades, as quais desenvolviam ativida-
des para sobrevivência. Já havia uma histó-
ria muito antes de diversos países surgirem.

De acordo com Rocha (2006):
A preocupação do movimento social ne-

gro com a educação vem de longa data. Os 
estudos e documentos desse movimen-
to evidenciam o interesse. Seus integran-
tes têm a convicção de que o sistema esco-
lar reproduz uma série de conceitos, ideias 
e práticas que corroboram com a cons-
trução do mito da inferioridade do negro. 

A escola reproduz o racismo presente na 
sociedade brasileira. Aliás, não poderia ser 
diferente, visto que na escola estão todas 
as contradições presentes na sociedade. Ao 
omitir conteúdos em relação à história do 
país, relacionados à população negra, ao omi-
tir contribuições do continente africano para 
o desenvolvimento da humanidade e ao re-
forçar determinados estereótipos, a escola 
contribui fortemente para a constituição de 
uma ideologia de dominação étnico-racial. 
Segundo os estudiosos da questão, no sis-
tema escolar, o negro chega aos currículos, 
não como o humano negro, mas sim como o 
objeto escravo, como se ele não tivesse um 
passado, ou se tivesse participado de outras 
relações sociais que não fossem a escravi-
dão. As contribuições e as tecnologias tra-
zidas pelos negros para o país são omitidas. 

Aliás, o cultivo da cana-de-açúcar, do algo-
dão, a mineração, a tecnologia do ferro eram 
originárias da onde? Do continente Europeu? 
A resistência dos negros à escravidão parece 
não existir, com raríssimas exceções. O conti-
nente africano é apresentado como um conti-
nente primitivo, menos civilizado. As pirâmides 
do Egito foram construídas por europeus ou 
por africanos? Essas lacunas, evidentemente, 
contribuem para a constituição da ideologia 
de dominação racial e do mito de inferioridade 
da população negra (ROCHA, 2006. Pg. 75).

Justifica-se, portanto, a necessidade do 
aprofundamento do estudo que trata da his-
tória da África e da cultura africana e de sua 
difusão em sala de aula, abrangendo ações 
pedagógicas que viabilizem a realização de 
um trabalho eficiente e que proporcione aos 
discentes uma aprendizagem qualitativa.

O TRABALHO COM AS 
PERSONALIDADES NEGRAS DESDE 
A EDUCAÇÃO INFANTIL

Nossa sociedade possui uma grande diver-
sidade cultural, nossa maior riqueza. Apren-
demos desde cedo com a nossa família “pe-
quenas culturas” dentro das diversidades de 
nossa casa. Na escola, há um choque cultu-
ral, já que compartilhamos com pessoas tão 
diferentes algumas horas do nosso cotidiano 
e de acordo com as regiões percebe-se que 
há ainda uma grande quantidade de precon-
ceitos. É muito importante que se trabalhe 
positivamente com as personalidades negras 
desde a Educação Infantil, evitando que os 
preconceitos se propaguem. Os docentes en-
frentam dificuldades durante o ensino, uma 
vez que cada criança traz seus conhecimen-
tos prévios, uma socialização com o mundo e 
suas particularidades, tais como alguns pre-
conceitos de acordo com o ambiente familiar.
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DE ACORDO COM MARILENA 
CHAUÍ (2007):

Na escola, todos nós aprendemos o sig-
nificado da bandeira brasileira: o retângu-
lo verde simboliza nossas matas e riquezas 
florestais, o losango amarelo simboliza nos-
so ouro e nossas riquezas minerais, o círcu-
lo azul estrelado simboliza nosso céu, onde 
brilha o cruzeiro do sul [...] Aprendemos que 
somos “um dom de Deus e da Natureza” 
porque nossa terra desconhece catástrofes 
naturais (ciclones, furacões, vulcões, deser-
tos, nevascas, terremotos) e que aqui, “em 
se plantando, tudo dá  (CHAUÍ, 2007, p. 5).

Em um país tão rico culturalmente, ainda 
encontramos dificuldades como expressões 
regionais e discriminações contra as perso-
nalidades negras. Nas crianças que estão na 
fase de Educação Infantil, isso pode parecer 
sem importância, mas quando começam a 
escolarização as dificuldades aparecem mui-
to claramente, por meio da linguagem ver-
bal e do contato com outras crianças é nes-
se momento que os docentes têm a tarefa 
de transformar o ensino de forma a integrar 
atendendo a todos durante sua escolarização.

Segundo FARIAS (2012, p. 32) “cultura é o 
conjunto de manifestações artísticas, sociais, 
linguísticas e comportamentais de um povo 
ou civilização”. Portanto, fazem parte da cul-
tura de um povo as seguintes atividades e ma-
nifestações: música, teatro, rituais religiosos, 
língua falada e escrita, mitos, hábitos alimen-
tares, danças, arquitetura, invenções, pensa-
mentos, formas de organização social, etc.

O Brasil, por apresentar uma grande di-
mensão territorial, possui uma vasta diver-
sidade cultural. Os colonizadores europeus, 
a população indígena e os escravos africa-
nos foram os primeiros responsáveis pela 
disseminação cultural no Brasil. Em segui-
da, os imigrantes italianos, japoneses, ale-
mães, árabes, entre outros, contribuíram 
para a diversidade cultural do Brasil. Aspec-
tos como a culinária, danças, religião são ele-
mentos que integram a cultura de um povo.

Césaire (2012) salienta que para construir 
a identidade negra é necessário orgulho de 
sua condição, fidelidade à herança africana e 
solidariedade a todos os irmãos negros que a 
diáspora espalhou pelo mundo. Obviamente 
defender uma África única, desconsiderar suas 
diferenças geográficas, populacionais, históri-
cas e culturais é um erro intelectual. Entretan-
to, há algumas linhas fundamentais que carac-
terizam este continente como uma civilização. 

Segundo Cohn (2005):

A criança atuante é aquela que tem um 
papel ativo na constituição das relações so-
ciais em que se engaja, não sendo, portanto, 
passiva na incorporação de papéis e compor-
tamentos sociais. Reconhecê-lo é assumir 
que ela não é um “adulto em miniatura”, ou 
alguém que treina para a vida adulta. É en-
tender que onde quer que ela esteja, ela in-
terage ativamente com os adultos e as outras 
crianças, com o mundo, sendo parte impor-
tante na consolidação dos papéis que assume 
e de suas relações (COHN, 2005, Pg. 27-28).
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O parentesco, a coletividade, o casamento 
e o poder. Para o africano não é a profissão, 
a classe ou a nacionalidade que o definem, 
é o parentesco, seja de forma matrilinear ou 
patrilinear, a relação que se estabelece com 
o pai, a mãe, os tios e tias é fundamental 
para que ele saiba qual sua posição no mun-
do. Existe a primazia dos interesses e ações 
coletivas em detrimento das baseadas no 
individualismo desenvolvido no ocidente.

 O casamento é tão importante para a so-
ciedade africana de modo geral, que não 
existem papéis sociais para os solteiros, não 
existe lugar para essa possibilidade. E final-
mente, o poder exercido pelos chefes em 
cada localidade é essencialmente baseado no 
sangue, portanto, no parentesco e a legitimi-
dade encontra-se no sagrado. Isto não sig-
nifica, entretanto, que não haja espaço para 
o debate, ao contrário, leva-se isso tão a sé-
rio que se busca a unanimidade e não ape-
nas o apoio da maioria (MUNANGA, 2009).

Geralmente as pessoas costumam asso-
ciar cultura exclusivamente a grau de es-
tudos, mas, no entanto, ela abrange muito 
mais que isso. Cultura é tudo aquilo que dá 
sentido ao mundo que cerca um determina-
do indivíduo ou grupo de indivíduos, assim, 
fazem parte da cultura de um povo, elemen-
tos como, a religiosidade, a definição dos 
valores morais, idioma que falam o grupo 
étnico a que pertencem à história da socie-
dade na qual está inserido o indivíduo etc.

Na Educação Infantil encontramos também 
a Lei nº 10.639/2003, que de acordo com o 
Plano Nacional de Implementação, diz que: 
“As crianças têm o direito de ser e se sentir 
acolhidas e respeitadas nas suas diferenças, 
como sujeitos de direitos”. Sua corporeidade, 
estética, religião, gênero, raça/etnia ou defi-
ciência deverão ser respeitadas, não por um 
apelo moral, assistencialista ou religioso, mas 
sim porque essa é a postura esperada da socie-
dade e da escola democrática que zelam pela 
sua infância. Por isso, as ações e o currículo 
da Educação Infantil deverão se indagar sobre 
qual tem sido o trato pedagógico dado às crian-
ças negras, brancas e de outros grupos étni-
co-raciais, bem como a sua família e histórias.
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PLANOS A RESPEITO DA CULTURA 
AFRICANA

A cultura, seja na educação ou nas ciências 
sociais, é mais do que um conceito acadê-
mico. Ela diz respeito às vivências concre-
tas dos sujeitos, à variabilidade de formas 
de conceber o mundo, às particularidades e 
semelhanças construídas pelos seres huma-
nos ao longo do processo histórico e social.

A cultura negra é uma cultura inter-racial for-
mada pela contribuição de inúmeros grupos 
ditos negros, brancos, mestiços e os índios.

Manter vivas essas manifestações culturais 
negras é uma necessidade fundamental de 
fortalecimento de sua identidade étnica como 
elemento de resistência ao domínio branco.

Há, ainda, outras formas de manifestações 
das culturas negras como o sincretismo que 
- na perspectiva em que adotamos - signifi-
ca não apenas a incorporação do referencial 
religioso dos negros à religião dominante, 
mas, além disso, uma forma muito discreta 
de esconder e cultuar seus deuses e orixás. 
Outro exemplo são as pinturas e escultu-
ras, que cumprem fielmente o objetivo mais 
amplo da arte: comunicar conceitos e sím-
bolos e, a música, que deu origem ao sam-
ba, pagode, além de estar presente em di-
versos ritmos da música popular brasileira.

No ambiente escolar, essa cultura é pou-
co estudada, valorizada, ainda é implícita no 
meio escolar. Do qual por diversos motivos 
não conseguiram perceber a importância des-
sa cultura na construção e formação da socie-
dade brasileira. “As diferenças étnicas foram 
aos poucos transformando-se em diferenças 
sociais” (SOUZA JUNIOR, 1998, p.79-80).

Ouvir a experiência racial, de negros e ne-
gras, numa sociedade racializada é possibilitar 
transformações, é intervir de maneira inten-
cional nas relações sociais do cotidiano esco-
lar. Uma boa atividade, nesse sentido, pode 
ser compartilhar com os estudantes as expe-
riências de figuras públicas, canais em que jo-
vens negros discutem as questões raciais, de-
nunciam atos de racismo, dão dicas de beleza 
negra, divulgam arte marginalizada e crítica.

O principal problema encontrado nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem da história 
africana não é o seu grau de complexidade, 
é sobre tudo, relacionado aos preconceitos 
referentes à informação desinformadas sobre 
a África. A imagem do africano na nossa so-
ciedade é a do selvagem, que vive na miséria.
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Ao contrário do homem branco, o negro, 
quando foi tirado de sua pátria de origem, 
perdeu a sua liberdade, sendo assim obri-
gado a seguir os costumes do explorador 
da colônia, onde permanecia em um mes-
mo estado, sem ver florescer sua civilização 
na nova terra. Se o Brasil fosse um país sem 
nenhuma marca africana, não seria surpre-
endente que os currículos escolares dispen-
sasse esses conteúdos. Por razões de histó-
ria da humanidade, ou até mesmo história 
econômica do capitalismo, seria indispensá-
vel um conhecimento da história africana.

Segundo Souza Junior (1995, p. 89), “A 
cultura negra hoje deve ser assumida como 
alteridade que cerca a vida das pessoas, 
por isso deve ser respeitada e reconhecida 
como distintas visões de mundo e de exis-
tência própria, imprescindíveis para compre-
endermos o processo social, político e cul-
tural do Brasil” (Souza Junior, 1995, p. 89).

O tema dominante da narrativa, no entanto, 
que lhe dá um valor especial, é a necessidade 
de cooperação e negociação constantes entre 
todas as unidades de governo envolvidas na 
elaboração, financiamento e execução bem-
-sucedida de um sistema educacional; plano.

Tratar dentro das escolas, do estudo sobre a 
cultura africana, não é fácil, pois é preciso in-
vestir na formação, capacitação dos professo-
res, vontade de mostrar os fatos, a história, tal 
como ela é, não negar os fatos, a realidade em si 
como um todo. Muitas escolas por esse imen-
so Brasil, não possuem o ensino de História 
e Cultura Afro, em seus currículos escolares. 

Os livros didáticos trazem conteúdos su-
perficiais, temas básicos sobre o assunto. 
Os livros não estão editados conforme a lei. 
Incentivar os professores, a formação con-
tinuada seria uma alternativa de impulsio-
nar o cumprimento da lei sobre o ensino 
de História e Cultura Afro em sala de aula.

Outra alternativa seria os livros paradidáticos 
que não só ajuda na assimilação, entendimen-
to dos conteúdos, mas, gera reconhecimen-
to por parte dos alunos sobre a contribuição 
dos povos africanos em nossa construção 
da cultura brasileira. Ampliando assim, o que 
é proposto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. De forma a levar a incorporação 
de conteúdo, estratégias que venham supe-
rar o racismo ao longo das gerações, de for-
ma concreta ainda mais no ambiente escolar.

É claramente um processo em que habilidade 
e ideias criativas pode frequentemente desem-
penhar um papel mais importante - e fazer mais 
pela educação - do que poder de negociação.

Aqueles que desejam olhar além das 
metodologias estatísticas frias de plane-
jamento educacional para os processos 
humanos práticos de cooperação e compro-
misso que dá ao planejamento educacional 
sua vida real, achará essa conta mais útil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vivemos em uma sociedade preconceituosa, que pratica a discriminação e atos de ra-
cismo frequentemente. O modelo de ser humano é o homem branco, jovem, bom, bo-
nito, inteligente e bem sucedido, que se denomina cristão, rico e sem deficiência.

Desde o princípio da escravidão o negro nunca teve importância no meio social, princi-
palmente entre os brancos, sempre foi tratado como minoria e com nenhuma importân-
cia para o desenvolvimento da sociedade, embora seu trabalho fosse muito importante.

É preciso estimular o respeito e a prática da convivência na diversidade, necessitan-
do analisar cada cultura, sem posicionamento individual quanto a credo, raça ou etnia.

A percepção das palavras e conceitos utilizados, muitas vezes, não é percebi-
da como sendo preconceituosa. A escola, instituição muito importante na cons-
trução da identidade de crianças e jovens, vivenciam essas relações de po-
der e no seu interior transparecem os conflitos decorrentes destas relações.

Conclui-se que os preconceitos vão de contra a sociedade e os profissio-
nais que atuam na Educação Infantil devem estar atentos para que esses não 
se propaguem, ajudando positivamente na formação da personalidade negra.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE PARA OS 
ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo traz como tema a importância do desenvolvimento da oralidade 
para os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas do município de 
São Paulo.  Adotamos a abordagem da pesquisa bibliográfica. Autores como Freire (1982), 
Prado (1996), Grossi (2008), Lajolo (2005), entre outros, foram importantes interlocutores 
neste processo. O trabalho com a oralidade é um dos temas principais, considerando de 
extrema relevância a leitura realizada diariamente pelo professor. Em seguida, trataremos 
um pouco da história sobre a literatura infantil. Por último, utilizando como referência os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ressaltamos a necessidade de oferecermos uma 
diversidade de textos ouvidos por parte do aluno, a utilização da oralidade em diferentes 
circunstância e a importância do trabalho com projetos.  

 Palavras-chave: Leitura; Oralidade; História; Literatura; Ensino.
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INTRODUÇÃO

A leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, durante muitos anos foi concebida como algo ad-
quirido pela memorização. Por muito tempo ensinou-se a ler e escre-
ver aprendendo primeiro as letras do alfabeto iniciando-se pelas vogais, 
depois o encontro vocálico, as consoantes, as famílias silábicas, forma-
ção de palavras e de frases. Finalmente as crianças estariam preparadas 
para a leitura de textos prontos e sem sentido, sem significado, textos 
com poucas reflexões, não desenvolvendo a criatividade, apenas a fun-
ção de fixar as sílabas estudadas, decorando-as pela repetição constante.

 

É preciso ter em mente que ler é muito mais que decodificar e a escola 
precisa colocar em sua prática diária a ampliação do conceito da leitura. O 
desenvolvimento da capacidade de ler e escrever não é um processo que 
se encerra quando o aluno domina o sistema de escrita, mas se prolonga 
por toda a vida com a participação crescente nas práticas que envolvem a 
língua escrita traduzindo na competência de ler e produzir textos variados.

Grossi ressalta que:
Pessoas que não são leitoras têm a vida restrita à comunicação oral e di-

ficilmente ampliam seus horizontes, por ter contato apenas com ideias pró-
ximas das suas, nas conversas com amigos. [...] ‘é nos livros que temos a 
chance de entrar em contato com o desconhecido’, conhecer outras épo-
cas e outros lugares – e, com eles, abrir a cabeça. Por isso, incentivar a 
formação de leitores é não apenas fundamental no mundo globalizado 
em que vivemos. É trabalhar pela sustentabilidade do planeta, ao garantir 
a convivência pacífica entre todos e o respeito à diversidade (2008, p. 3).

 
Portanto, a escola precisa oferecer práticas de leitu-

ra e escrita já que as crianças com menos acesso a cultu-
ra escrita são aquelas que mais fracassam no início da escolaridade.

 
O presente artigo traz como tema: “A importância do desenvolvimento da 

oralidade para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas pú-
blicas do município de São Paulo”. Porém, nos perguntamos: É possível desen-
volver a oralidade para os alunos do ensino fundamental de forma prazerosa? 
Qual seria o papel da escola quanto a utilização adequada da linguagem oral?

 
Tentaremos nos próximos capítulos responder a essas questões ten-

do como fundamentação alguns referenciais teóricos de Freire (1982) 
e Prado (1996), sobre a importância de ler para uma criança. Em se-
guida, trataremos sobre um pouco de história sobre a literatura infan-
til. E por último, versaremos sobre os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCNs) e a importância da oralidade e o trabalho com projetos.
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A IMPORTÂNCIA DE LER PARA UMA 
CRIANÇA
 
O livro leva a criança a desenvol-

ver a criatividade, a sensibilidade, a 
sociabilidade, o senso crítico, a ima-
ginação criadora, é algo fundamen-
tal, o livro leva a criança a aprender 
português. É lendo que se apren-
de a ler, a escrever, interpretar. 

É por meio do texto literário (po-
esia ou prosa) que ela vai desenvol-
ver o plano das ideias e entender a 
gramática, suporte técnico da lin-
guagem. Estudá-la, desconhecendo 
as estruturas poético-literárias da 
leitura, é como aprender a ler, es-
crever e interpretar, e não aprender 
a pensar (PRADO, 1996, p. 19-20).

 

As situações escolares, muito co-
muns, em que o professor propõe 
a leitura de um poema ou de uma 
história e em seguida pergunta aos 
alunos o que o autor quis dizer pre-
cisam ser superadas. A leitura literá-
ria só dá satisfação ao leitor quando 
ele participa da análise e não se limi-
ta a contemplar a solução já formu-
lada pelo autor, ou pelo professor.

 

É muito importante a leitura de his-
tórias e nesse contexto, o professor 
deve proporcionar várias atividades 
inovadoras, procurando conhecer os 
gostos de seus alunos e a partir daí 
escolher um trabalho ou uma história 
que vá ao encontro das necessidades 
da criança, adaptando o seu vocabulá-
rio, despertando esse educando para 
o gosto, deixando-o se expressar. As-
sim, a proposta de atividades variadas 
é de grande valor para o processo de 
construção da autonomia e desen-
volvimento da criança em formação.

 

A história tem uma magia sem igual 
e é capaz de ajudar a criança a se sol-
tar na linguagem, o reconto feito por 
ela é muito lindo, pois a criança que 
é tímida consegue se expor sem ne-
nhuma barreira, a criança tem a ne-
cessidade de contar o que gostou.

 

Nas rodas de conversa a crian-
ça fala abertamente como é o que 
sente quando se fala de histó-
ria, geralmente eles se veem como 
personagem principal da história. 
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A criança nos anos iniciais do en-
sino fundamental apesar de não sa-
ber como ler e escrever tem a ima-
ginação e os conceitos mais ricos 
que a leitura pode trazer. Quando 
a criança pega um livro percebe-se 
que ela começa a contar de acordo 
com o que sua imaginação mandar.

 

Há muito tempo já se apresenta 
a leitura aos alunos, mas não com 
a importância que deve ter, alguns 
professores preferem ler alguns livri-
nhos de poucas páginas na intenção 
de se acabar logo, sem ao menos usar 
a magia que os livros proporcionam, 
muitos jovens hoje não tem a magia 
e mesmo a vontade de ler um livro.

 

A leitura na verdade tem o objeti-
vo de ajudar no desenvolvimento 
da criança e do adolescente, uma 
vez que não se deve ler por ler e sim 
por um objetivo. Quando você lê 
desenvolve a linguagem oral e am-
plia o repertório da linguagem. Os 
portadores de textos são diversos, 
por mais que a leitura e escrita se-
jam importantes na vida da crian-
ça, ela tem que ter noção da diver-
sidade que é o universo da leitura.

 

Ao ler um jornal a criança notará 
que está falando do lugar que vive e 
como está o meio que mora; a leitu-
ra de um bilhete mostra como está 
o andamento da sua escola, o que 
está acontecendo, se vai ter festa ou 
reunião. É muito importante fazer 
esse link, ele estará preparado para 
informar aos pais os acontecimentos 
e com certeza com muito orgulho.

 

As leituras não podem ser ignoradas 
independente da idade da criança. Os 
CEIs (Centros de Educação Infantil) 
também proporcionam as crianças 
momentos de leitura, quando chegam 
às EMEIs ( Escola Municipal de Edu-
cação Infantil) pedem para que leiam 
para eles. Quando se dá um livro para 
uma criança ele consegue ver o livro 
todo, claro que no primeiro momen-
to as figuras que chamam atenção, 
mas, após o olhar nas letras, mos-
tra curiosidade do que está escrito.
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O professor que se apresenta como 
um leitor atualizado e participante, 
facilita a formação de leitores. É fun-
damental que o professor leia para 
seus alunos de forma envolvente e 
prazerosa, tentando despertar o de-
sejo de fazer o mesmo. A leitura irá, 
com o estímulo do professor, contri-
buir para o desenvolvimento intelec-
tual, crítico e criativo do educando.         

Assim, como FREIRE coloca,
[...] (porque há também uma es-

pécie assim de sabedoria de fazer 
a leitura, que você obtém fazendo 
a leitura)... Isto é: você não ensina 
propriamente a ler, a não ser que o 
outro leia, mas o que você pode é 
testemunhar ao aluno como você lê 
e o seu testemunho é eminentemen-
te pedagógico (FREIRE, 1982, p.8).

UM POUCO DE HISTÓRIA SOBRE A 
LITERATURA INFANTIL

A literatura surgiu quando as mães 
contavam histórias para seus filhos, 
mas não eram escritas e sim inven-
tadas. Os primeiros livros surgiram 
nos meados do século XVII quando 
começaram a escrever as histórias. 
Antigamente as obras eram satíricas; 
era um tempo de repressão e por isso 
era obrigado a esconder as intenções. 

 

O início da literatura infantil 
foi marcada por Perrault (1628 e 
1703) com o livro Mãe Gansa, Bar-
ba Azul, Cinderela, entre outros. Foi 
então que apareceram os Irmãos 
Grimm que sustentam a magia até 
hoje. Lewis Carrol Andersen es-
creveu Patinho Feio no século XX.

 

Também contamos com as obras 
de Monteiro Lobato e muitos outros. 

 

Chapeuzinho vermelho, Bran-
ca de Neve, João e o Pé de Fei-
jão, são obras literárias que es-
tão passando de geração para 
geração e ninguém cansa de ouvir.

A leitura tem a função de com-
pletar realidades vivenciadas pe-
las crianças. A magia dos contos 
quando se confrontam com a rea-
lidade na sua vida faz de maneira 
saudável uma comparação do que 
é bom e do que não se deve fazer. 
Não é fácil encontrar uma galinha 
que bota ovos de ouro, mas amigos 
que podem ajudar; histórias que fa-
zem o indivíduo lutar pelo amanhã. 
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A história da Branca de Neve quan-
do mostra a madrasta má entra na 
realidade de muitas casas, uma vez 
que as famílias de hoje não se ba-
seiam numa estrutura de antigamen-
te, filhos chegam, pais se separam, e 
diante disso o professor deve ter um 
aparato do que é legal se falar, o es-
tatuto; a escola tem o papel de am-
parar as crianças quando for preciso.

A literatura dos contos de fadas é 
de uma riqueza sem igual. Os plane-
jamentos devem ser sempre de acor-
do com a idade, uma vez que a magia 
depende muito de quem as passa. O 
professor deve também se estrutu-
rar para poder trabalhar realmente 
com o que é bom para seus alunos.

Assim, enquanto educadores, pre-
cisamos nos conscientizar da res-
ponsabilidade que temos de esti-
mular e incentivar a prática a leitura, 
não deixando os livros guardados 
nas estantes e sendo capaz de com-
preender a importância da leitura 
para a vida individual, social e cultu-
ral do ser humano. Segundo Ziraldo 
(1988, p.27), “... a tônica da escola 
deveria ser a leitura, num trabalho 
que fizesse do hábito de ler uma coi-
sa tão importante como respirar.”

OS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS (PCNs) E A IMPORT NCIA 
DA ORALIDADE
 

Os parâmetros curriculares nacio-
nais (1998:133) da língua portuguesa             
dão dicas de projetos para o trabalho 
com texto. Os projetos são excelentes 
situações para que os alunos produ-
zam textos de forma contextualizada, 
além do que dependendo de como 
se organizam, exigem leitura, escuta 
de leituras, produção de textos orais, 
estudo, pesquisa e outras atividades. 

Os projetos além de oferecerem 
reais condições de grande valor pe-
dagógico podem apontar a neces-
sidade de ler e analisar uma grande 
variedade de textos e portadores 
do tipo que se vai produzir: como se 
organizam, que características pos-
suem ou quais tem mais qualidades.
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O que se pode colocar como “novo” 
nos PCNS (parâmetros curriculares 
nacionais) é a ênfase no papel da 
escola quanto à utilização adequa-
da da linguagem oral de forma mais 
competente em instâncias distintas 
daquelas do espaço privado: contex-
tos informais, coloquiais e familiares.

 

Normalmente o uso da oralidade 
em público não é ensinado. É como se 
todas as pessoas por já saberem falar 
a língua, o façam naturalmente (sem 
inibição ou medo) em qualquer situ-
ação. Quantas vezes nos surpreen-
demos em uma reunião mais formal, 
tendo o que dizer, querendo dizer e ao 
iniciarmos nossa fala percebemos que 
não conseguimos articular adequa-
damente as nossas ideias e opiniões.

Assim, mesmo sabendo falar em 
outras situações, tendo o que falar, 
muitas vezes, não sabemos fazê-lo, 
por não termos o domínio de como 
fazer. Deste modo, à medida que 
somos expostos a inúmeras e dife-
rentes situações e à medida que o 
fazemos, podemos avaliar, adequar, 
acertar nossa exposição às obser-
vações e comentários feitos pelos 
nossos ouvintes durante ou no fi-
nal da apresentação de nossa fala. 

Assim, vamos nos familiarizando 
e “naturalizando” nossa fala em pú-
blico (exposição oral de um tema 
estudado, por exemplo), demons-
trando segurança e autonomia.

Pensando desta maneira, cabe ao 
professor planejar e propiciar situa-
ções didáticas em que os alunos apren-
dam usos e formas da oralidade, em 
diferentes variedades e registros de 
acordo com as diferentes intenções, 
suportes de texto e situações, con-
siderando diferentes interlocutores e 
graus de formalidade que eles exigem. 

Deste modo, os PCNs propõem que 
a prática da oralidade ofereça o indis-
cutível acesso à diversidade de textos 
ouvidos por parte do aluno e o teste-
munho da utilização que se faz da ora-
lidade em diferentes circunstâncias. 
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O professor precisa ser referência 
para seus alunos, realizando uma 
leitura estimulante, diversificada, 
reflexiva e crítica.  Porém, para que 
haja êxito na formação do leitor, 
é preciso efetuar uma leitura es-
timulante, reflexiva, diversificada, 
crítica, ensinando os alunos a usa-
rem a leitura para viverem melhor.           

O professor no trabalho com 
a leitura, segundo NEVES é

[...] aquele que apresenta o que 
será lido: o livro, o texto, a paisagem, 
a imagem, a partitura,  o corpo em 
movimento, o mundo. É ele quem 
auxilia a interpretar e a estabelecer 
significados. Cabe a ele criar, pro-
mover experiências, situações no-
vas e manipulações que conduzam à 
formação de uma geração de leito-
res capazes de dominar as múltiplas 
formas de linguagem e de reconhe-
cer os variados e inovadores recur-
sos tecnológicos, disponíveis para 
a comunicação humana presentes 
no dia-a-dia (NEVES, 1998, p.14).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faz-se necessário a prática cons-
tante da oralidade, utilizando diver-
sos portadores de texto e em di-
ferentes circunstâncias. Somente 
colocando em prática é que seremos 
capazes de avaliar os erros e melho-
rar cada vez mais. Portanto, a orali-
dade em público precisa ser ensina-
da. Ler não é somente decodificar, e 
esse conceito de leitura que foi pre-
sente em nossas escolas e ainda exis-
te em muitas, precisa ser ampliado.

Ninguém aprende a ler sozinho, 
o educador deve estimular, utili-
zando leituras que vão de encon-
tro as necessidades dos alunos, e 
que os façam sentir prazer, estimu-
lando a imaginação, a criatividade, 
contribuindo no desenvolvimen-
to cognitivo e na formação de lei-
tores críticos e transformadores.

É função da escola ensinar a ler e am-
pliar o domínio dos níveis de leitura. 
Segundo Prado (1996, p. 19), “no pe-
ríodo mais importante de se formar o 
gosto pela leitura, as crianças estão na 
escola de primeiro grau. Está, pois, na 
escola de primeiro grau o maior com-
promisso com a formação do leitor”.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo desse trabalho é refletir sobre a importância do Lúdico na Educação 
Infantil, bem como os seus benefícios diretamente às crianças em seus espaços educacionais, 
criando para esse fim possibilidades de socialização com o outro e com o meio onde estão 
inseridas, além de favorecer entre outros aspectos o desenvolvimento global através 
da aprendizagem. Diversas são as atividades que compreendem com bastante clareza a 
ludicidade em si, nas quais possibilitam mais autonomia e equilíbrio emocional diante das 
brincadeiras e de jogos propostos para que haja a interação. Utilizar esses espaços para 
que ocorra a ludicidade não só garante a socialização como também facilita de maneira 
significativa à associação das brincadeiras e dos espaços, sendo assim capaz de proporcionar 
uma criatividade amplamente imaginária, que vai muito além do processo cognitivo e afetivo, 
bastando apenas compreender os diversos momentos de assimilação de novos conhecimentos 
prévios, adquirindo socialmente uma coordenação motora que principalmente traduz a busca 
do lúdico em todos os ambientes escolares. Para a realização desse trabalho a metodologia 
utilizada foi à revisão bibliográfica, que contou com autores que entre si dialogam sobre a 
questão da importância do Lúdico na Educação Infantil, que logo após a pesquisa entendeu-
se a constituição desse tema que é imprescindível para essa etapa da educação básica, e os 
resultados alcançados ficaram muito além de minhas expectativas, ou seja, há muito mais para 
se refletir quando se fala de lúdico na educação Infantil. Só é possível entender o processo de 
ensino aprendizagem, quando acontece de forma espontânea.

Palavras-chave: Educação Infantil. Socialização. Desenvolvimento Global. Ludicidade. 
Cognitivo.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo enten-
der o lúdico na Educação infantil, e a esco-
lha desse tema se deu por ser importante 
para que nós tenhamos uma compreensão 
ampla de como se dá o papel da ludicidade 
nesses ambientes, haja vista que nem sem-
pre se é explorado o lúdico, ora não as envol-
vendo com brincadeiras que cognitivamen-
te estejam ligadas com o imaginário infantil. 

O objetivo geral desse artigo é de nos levar 
a conhecer a total importância da ludicidade 
nos espaços de educação infantil para que 
haja durante os momentos do brincar e de 
faz de conta a real participação das crianças 
através da imaginação. Contudo os objetivos 
específicos nos farão identificar falhas ou até 
mesmo criar metodologias que influenciem 
no processo de ensino e aprendizagem a fim 
de compreender de maneira significativa ludi-
cidade no que são oferecidas as crianças, tra-
zendo com isso diversos benefícios, garantin-
do satisfação não só a elas, mas também para 
os professores de ducação infantil, produzin-
do uma reflexão mais apurada sobre o tema.

A princípio abordaremos um breve histó-
rico da ludicidade na educação infantil, bem 
como o seu resgate diante da atualidade, pre-
zando pela sua indispensável ação no desen-
volvimento cognitivo da criança em todos os 
sentidos. O lúdico permite a criança um de-
senvolvimento global diante das descobertas 
de um mundo mais real, trazendo em si uma 
visão capaz de transformar a criatividade em 
uma realidade que deva ser compreendida 
na formação crítica e social dela no futuro.

Dessa maneira a educação lúdica pode-
rá ao mesmo tempo contribuir para que 
haja uma melhoria na qualidade do ensino 
como um todo, destacando cada vez o lúdi-
co como sendo uma das maneiras apropria-
das para envolver as crianças nas atividades 
e nas brincadeiras, pois é algo inerente a ela.

Sabemos que o ser humano aprende, desco-
bre e apropria-se dos conhecimentos desde 
que nasce, e sempre está aprendendo e des-
cobrindo coisas novas, a partir da integração 
no meio em que vive, no qual lhe garante certa 
sobrevivência na sociedade atual, participan-
do ativamente de todas as fases de sua vida.
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O lúdico na educação infantil oportuni-
za que o educador tenha uma compreen-
são de aprendizagem consideravelmente 
ampla diante de projetos que facilitem ati-
vidades lúdicas com significados próprios 
da educação infantil, e para isso essa rela-
ção educador – criança precisa ser clara e 
simples, porém com boa intencionalidade 
para que objetivos possam ser alcançados.

Será através das brincadeiras que a crian-
ça se desenvolve e tem capacidade de ex-
plorar o lúdico, uma vez estando vinculadas 
todas as atividades que promovam intrinse-
camente a sociabilidade, contribuindo assim 
para sustentar desenvolvimento global delas. 

Tais atividades são na realidade pequenas 
contribuições que poderosamente aguçam a 
inteligência e a afetividade, constituindo-se 
necessária ao conhecimento da verdadeira 
aprendizagem, levando-se em conta a motri-
cidade que é algo assim inseparável no pon-
to de vista social e cognitivo das crianças.

Para alcançarmos um resultado que aten-
da as expectativas das crianças é necessá-
rio que a escola esteja disposta a repensar 
num repertório que em outras palavras se 
relacione com o coletivo, e não somen-
te na individualidade da criança, respei-
tando-se o tempo de cada uma delas.

O lúdico na educação infantil propõe expe-
riências enriquecedoras por meio de brinque-
dos ou brincadeiras além de jogos e atividades 
que representa a construção do conhecimento 
e aprendizagem, apropriando-se de uma pro-
posta pedagógica integral. Ressaltamos que 
a criança precisa ter contato com as brinca-
deiras, brinquedos, jogos, tudo que expresse 
ludicidade, para que o seu desenvolvimento 
integral aconteça, não se esquecendo de valo-
rizar nelas todos os aspectos quer sejam eles 
o social, físico, afetivo, cultural e o cognitivo.

Dessa forma estaremos estabelecen-
do uma integração da criança com o meio, 
contribuindo para o seu desenvolvimento, 
ampliando certas habilidades sanando pos-
síveis conflitos e resolvendo situações que 
norteiem sua capacidade criativa, recriando 
possibilidades de amplitude através de seu 
prévio conhecimento, outro sim, para nós 
professores de educação infantil compreen-
der a importância do brincar, na educação in-
fantil nos fará satisfazer as necessidades de-
las, nessa perspectiva do imaginário infantil.
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1 A CRIANÇA E AS BRINCADEIRAS

Historicamente a criança tem em sua con-
cepção uma constituição social própria que 
difere do adulto, sendo ela mesma ao lon-
go de seu desenvolvimento, no entanto e 
consequentemente podemos considerar 
que parte das crianças brasileiras cotidia-
namente enfrentam situações bastante ad-
versas, que comprometem o lúdico, criando 
certos conflitos em seu desenvolvimento.

Ela por sua vez é um ser social que quan-
do é inserida em uma sociedade justa con-
segue apreender profundamente aquilo que 
lhe é ensinado. Seu papel em nossa socieda-
de é bem simples, explorar espaços, brincar e 
aprender compartilhando informações cultu-
rais, agregando ao seu prévio conhecimento 
tudo àquilo que lhe é proposto, e é a partir do 
lúdico que ela irá formar-se completamente.

A criança tem em si uma natureza totalmen-
te singular que estabelece interações com o 
meio em que vive desde cedo, com capacida-
de de compreender melhor o mundo que lhe 
rodeia, através de relações oriundas da convi-
vência dela com os adultos e as demais crian-
ças caracterizando uma experiência única.

Será através das interações que as crian-
ças irão construir o seu conhecimento esta-
belecendo entre outras coisas uma conivên-
cia que constituirá a principio um elo entre 
a realidade e o seu universo infantil. Dessa 
forma precisamos compreender melhor essa 
primeira etapa da vida delas, o seu jeito pe-
culiar e particular de ser, para só assim po-
dermos desvelar socialmente as caracterís-
ticas mais comuns desse universo infantil, 
explorando suas individualidades e respei-
tando o tempo delas na educação infantil.

Nessa perspectiva conhecer o seu mundo 
é muito importante além de ser um gran-
de desafio, abordarmos questões referentes 
ao desenvolvimento infantil, incorporando e 
atendendo de uma maneira integrada suas 
necessidades, educando e cuidando sem di-
ferenciar uma das outras, haja vista ser pri-
mordial e devemos levar em conta também 
o fato de muitas vezes o próprio espaço de 
educação infantil não disponibilizar ações que 
favoreçam tal desenvolvimento, adotando-se 
regras e mais regras, impondo condições de 
brincar ou jogar, sem se preocupar com o ima-
ginário infantil, que é o faz de conta na qual 
o lúdico aparece com bastante frequência, e 
para isso devemos adotar uma postura mais 
branda a fim de trabalharmos com as crianças 
em todos os estágios da educação infantil.
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Segundo nos afirma Kramer (2007):
[...] Crianças são cidadãs, pessoas detento-

ras de direitos, que produzem cultura e são 
nela produzidas. Esse modo de ver as crian-
ças favorece entendê-las e também ver o 
mundo a partir do seu ponto de vista. A in-
fância, mais que estágio, é categoria da his-
tória: existe uma história humana porque o 
homem tem infância. (KRAMER, 2007, p.15).

Na educação infantil a criança desenvol-
ve-se através das interações sociais que 
estabelece com o outro e com o meio em 
que de fato esteja plenamente inserida, e 
elas se sentem bem mais valorizadas como 
crianças, explorando todos os centímetros 
quadrado dos espaços assimilando conhe-
cimentos, e produzindo em um universo 
totalmente infantil a realização de suas ne-
cessidades com brincadeiras ou jogos que es-
trategicamente devem ser pensadas para elas.

Assim Borba (2006) nos afirma que:
É importante enfatizar que o modo próprio de 

comunicar do brincar não se refere a um pen-
samento ilógico, mas a um discurso organiza-
do com lógica e características próprias, o qual 
permite que as crianças transponham espaços 
e tempos e transitem entre os planos da ima-
ginação e da fantasia explorando suas contra-
dições e possibilidades. (BORBA, 2006, p.38).

Para as crianças o tempo de brincar é es-
sencial para o seu desenvolvimento e à medi-
da que os espaços contemplem isso, as brin-
cadeiras produzem significados novos e só 
assim se constitui muitas linguagens e apren-
dizagens. A brincadeira envolve imaginação, 
concentração e fantasia, marcando distan-
ciamento da realidade de mundo com o uni-
verso infantil, articulando experiências novas 
nesse processo de desenvolvimento infantil. 

De acordo com Machado (2003):

[...] 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 profes-
sor ou o fabricante de brinquedos propõem 
que ela aprenda. (MACHADO, 2003, p.37).

Brincar para a criança é como lhe oferecer um 
prato de doces, ela não vai negar, brincadei-
ras ou jogos exploram o lúdico e o cognitivo e 
nós professores precisamos nos envolver com 
as brincadeiras, conhecer de perto as práticas 
infantis de brincar, imaginar e fantasiar o real 
de nosso mundo com o irreal do mundo delas.
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2 A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Quando trabalhamos com as atividades 
lúdicas de forma correta na educação infan-
til ela torna- se uma importante aliada para 
nós, proporcionando experiências capazes 
de construir emocionalmente e cognitiva-
mente o desenvolvimento social, psicomotor 
e físico, nos dando condições a alinharmos 
o nosso pensamento na realidade vivencia-
da cotidianamente. Assim todas as ativida-
des lúdicas que são propostas para passar 
somente o tempo ou mera diversão, ganha 
outro sentido e significado, auxiliando o de-
senvolvimento e também a aprendizagem.

É por meio das brincadeiras ou jogos que 
as crianças conseguem expor seu mundo de 
fantasia, imaginado inúmeras ações, imitan-
do o adulto em tudo e se assemelhando mais 
próximo do adulto, e por esta razão, enten-
demos que o sentimento de insegurança re-
trata nelas a falta de afetividade por parte 
da família, desamparando muitas vezes sem 
querer as crianças nos momentos das brin-
cadeiras, esquecendo-se delas nos cantos 
ou nos quartos da casa, sem procurar saber 
como está seu desenvolvimento, deixan-
do de se envolver nas ações mais simples.

Segundo nos afirma Vygotsky, (1984):
É por meio da brincadeira que a criança, 

reproduz o discurso externo e o internaliza, 
construindo seu próprio pensamento, tendo 
como base uma linguagem importante no pa-
pel do desenvolvimento cognitivo da criança, 
à medida que ela sistemiza suas experiências 
e ainda colabora na organização dos proces-
sos em andamento. (VYGOTSKY, 1984, p.97).

De acordo com o autor acima o professor ou 
educador possui um papel imprescindível na 
vida educacional das crianças que é o de fa-
cilitar sempre que possível o aproveitamento 
das brincadeiras nos ambientes de educação 
infantil, para assim poder explorar ao máximo 
o lúdico, trazendo a elas novas experiências 
que contribui para o seu desenvolvimento real.

Assim fica fácil entender como a ludicida-
de é a verdadeira responsável pela manu-
tenção do desenvolvimento das crianças, e 
para cada estágio de educação infantil com-
preende-se com clareza que as brincadeiras 
de um modo geral auxiliam o professor de 
educação infantil. Para tanto em uma lingua-
gem mais rebuscada o lúdico torna-se capaz 
de organizar novas experiências na vida das 
crianças, reproduzindo em si o seu próprio 
pensamento, garantindo o desenvolvimen-
to cognitivo, durante o tempo em que ela 
estiver fazendo parte desse ambiente que 
é bem verdade que sempre ela estará lá.
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Toda e qualquer atividade lúdica terá sem-
pre por objetivo produzir e reproduzir na 
criança o interesse por novas brincadeiras, 
que na educação infantil irá enriquecer de 
maneira prazerosa propiciando a elas uma 
série de conhecimentos que estarão sempre 
voltados para o desenvolvimento psicomo-
tor, e, sempre acompanhados também de um 
aprendizado cercado de benéficos. No lúdico 
as crianças desencadeiam inúmeras imagina-
ções, exploram o faz de conta com bastante di-
versão e prazer, mesmo parecendo ser repeti-
tivo, e com uma rotina carregada de situações 
adversas ao das atividades, como por exem-
plo, em dias de chuva, que não podem sair das 
salas elas se divertirão com o tempo, apro-
veitando ao máximo os mesmo brinquedos.

Segundo Antunes (2003):
O brinquedo supõe, na relação com a crian-

ça, a indeterminação quanto ao seu uso, ou 
seja, sem regras fixas; o jogo por sua vez, 
inclui intenções lúdicas; muitas vezes é não 
literal (por exemplo, a boneca não e literal-
mente filha da criança, mas “é como se fos-
se’’) é na realidade um faz de conta; estimula 
a alegria e flexibilidade do pensamento, mas 
mantém um controle entre os jogadores e, 
portanto, uma relação interpessoal dentro de 
determinada regras. (ANTUNES, 2003, p.10).

Para o autor as intenções com que faze-
mos uma brincadeira ou expomos as crian-
ças aos brinquedos pode interferir ou não 
no lúdico, percebendo-se muitas vezes ser 
uma prática comum entre os educadores, 
que praticam essa ação sem se dar conta do 
ocorrido. Dessa forma o ato de brincar pre-
domina na criança uma linguagem própria 
que como atividade promove o desenvolvi-
mento social, cognitivo, psicomotor, psíqui-
co e acarreta em sua convivência com o ou-
tro, conteúdos de uma aprendizagem plena. 

Quando trabalhamos com as crianças em 
todos os momentos atividades que expres-
sam suas emoções é certo que elas assimi-
lam novos conhecimentos, propiciando de 
maneira completa o seu desenvolvimento 
global e cultural, o que vale ressaltar que 
elas aprendem sim com alegria e com prazer, 
respeitando-se transicionalmente o tempo 
que cada uma leva para compreender algo.

3 A CRIANÇA E O LÚDICO: UM 
UNIVERSO ÚNICO

Para a criança a ludicidade traz uma integra-
ção com o meio em que ela está totalmente in-
serida, sendo necessário levar a sério as brin-
cadeiras, brinquedos e jogos que estimulem 
tal função, pois cada criança tem seu próprio 
desenvolvimento em relação ao jogar ou ao 
brincar, definindo assim suas características, 
desempenhando especificamente seu apren-
dizado. O desenvolvimento da criança acon-
tece a partir do momento em que lidamos 
com atividades lúdicas, auxiliando-a em seu 
universo infantil, em seu “mundo”, permitin-
do que a criança tenha um excelente desem-
penho e transforme o seu comportamento.
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Na educação infantil o lúdico frequen-
temente é falado por todos, é notório que 
apareça cada vez mais nos livros de educa-
ção infantil. Em nosso dia a dia, a criança de-
senvolve sua criatividade, imaginação além 
da capacidade de raciocínio lógico através 
do lúdico que vem acompanhado do cogniti-
vo, fazendo frente ao seu universo, no qual 
podemos definir como sendo ele o precur-
sor de suas representações do mundo real 
em que elas vivem. Brincadeiras, brinque-
dos ou jogos reforçam a tese de que permi-
tir a criança a desempenhar um papel social 
dá ao lúdico um significado diferente daqui-
lo que simplesmente conhecemos indo mui-
to mais além da interação dela com o meio.

Quando falamos da criança e do lúdico em 
um universo único estamos pontuando que 
para a educação infantil ela representa o todo, 
em seus vários aspectos afetivo, cognitivo, 
social e cultural, criando sua própria persona-
lidade e personificando o criativo, capaz de 
desenvolver importantes integrações sociais 
que possibilita a realização de um conjunto de 
atividades paralelas ao processo da ludicidade.

Nesse universo infantil a realidade de mun-
do torna-se uma tremenda brincadeira na 
qual a criança desenvolve gradativamente 
um sentimento que se traduz num sorriso, 
em uma ação que incorpora toda sua essên-
cia natural, gerando oportunidades de dimi-
nuir sua impotência social, sendo oferecidas 
novas experiências através de brinquedos 
e brincadeiras, num pleno faz de conta har-
monizando o lúdico com a afetividade, trans-
pondo barreiras até então instransponíveis.

O quem não se pode deixar de salientar é 
a importância das brincadeiras nesse uni-
verso infantil, pois elas interagem umas com 
as outras e somente a partir daí há o desen-
volvimento cognitivo de suas capacidades, 
influenciando diretamente no seu proces-
so de ensino e aprendizagem, consideran-
do o lúdico como ferramenta fundamental 
para as crianças. Nesta situação entende-
mos que suas potencialidades são testadas 
na medida em que é revelada a sensibilida-
de e a inteligência delas, e, neste caso, de-
sencadeia a formação de sua identidade.

Nessa perspectiva cada criança estabe-
lece uma comunicação com o mundo ex-
terior, encontrando nas atividades lúdicas 
diversas possibilidades de aprender a lidar 
também com as diferenças, criando e re-
criando pontes entre o real e o imaginá-
rio, indo muito mais além do ato de brincar.

Segundo Piaget (1973) nos afirma que:
Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se 

significativas à medida que a criança se desen-
volve, com a livre manipulação de materiais 
variados, ela passa a reconstruir, reinventar as 
coisas, o que já exige uma adaptação mais com-
pleta. Essa adaptação só é possível, a partir do 
momento em que ela própria evolui interna-
mente, transformando essas atividades lúdi-
cas, que é o concreto da vida dela, em lingua-
gem escrita que é o abstrato. (PIAGET, 1973).

De acordo com o autor essa percepção 
infantil sobre o mundo real e o seu univer-
so se dá através da personalidade que lhe é 
criada, e no campo social permitirá ter ain-
da mais acesso ao lúdico, culturalmente as 
relações a partir daí existentes constroem 
psicologicamente o mundo que as rodeiam. 
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Segundo Guimarães, (2002) nos diz:
[...] A oferta de um ambiente rico e diversi-

ficado em estímulos ou recursos, como ma-
teriais, sons, espaços e relações, facilitará e 
ampliará as oportunidades de desenvolvi-
mento da criança. (GUIMARÃES, 2002, p. 34).

A ludicidade nos espaços de educação in-
fantil envolvem recursos diversificados na 
qualidade de uma proposta ou metodologia 
pedagógica, no único intuito de proporcionar 
e promover uma aprendizagem significati-
va para as crianças através das brincadeiras, 
passando a ser um desafio permanente para 
o educador que deverá desenvolver um equi-
líbrio mental e físico criando autonomia na 
interação das crianças com o adulto além da 
socialização do mundo com a sua imagina-
ção oportunizando eu seu cotidiano a capa-
cidade de criar e recriar sem complexidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar esse artigo pude entender 
como o lúdico deve ser encarado na educação 
infantil, como a criança se desenvolve e como 
as brincadeiras e brinquedos facilitam os as-
pectos afetivos e cognitivos delas, além de 
dinamizar o aprendizado garantindo o aces-
so delas nos ambientes de educação infantil.

Tanto os jogos, as brincadeiras e os brin-
quedos não podem ser ignorados nessa 
primeira etapa da educação infantil, preci-
samos oferecer cada vez mais esses espa-
ços para que elas se desenvolvam de uma 
maneira global, interagindo com o meio, 
explorando o seu universo infantil, estabe-
lecendo propostas pedagógicas que aten-
dam as necessidades de cada uma delas.

Sobre o lúdico um olhar reflexivo por parte 
de nós professores deve ser atualizado cons-
tantemente, aproveitando as atividades que 
são oferecidas a elas, construindo metas e 
objetivos a serem alcançados, possibilitan-
do que elas possam explorar as brincadeiras, 
brinquedos ou jogos independentes de nossas 
ações, de forma prazerosa e com harmonia, in-
teragindo com todos os que estão a sua volta.

A construção do conhecimento facilita uma 
educação igualitária que acaba por fornecer 
a elas a transposição de barreiras e desafios 
conquistando seu espaço democraticamente, 
afinal o processo de formação acontece pau-
latinamente, deixando claro as relações edu-
cativas existentes na educação infantil que 
em sua grande maioria vai muito mais além 
do que o brincar, criando vínculos sociais 
com todos os que estão a sua volta, criando 
forte condição de fazer com que o lúdico ga-
nhe seu espaço no desenvolvimento infantil.

‘
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EXPLICANDO A QUÍMICA, NO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL II, 
UTILIZANDO EXPERIÊNCIAS COM INDICADORES NATURAIS DE pH

RESUMO: A educação é um processo permanente de aprendizagem, é uma relação entre 
professores e alunos nas escolas e organizações. O professor deve orientar, coordenar, e permitir 
a profunda participação dos alunos, individual e socialmente, fazendo o uso das tecnologias 
que muito nos ajudarão. Passa a ser o de auxiliar o aluno a interpretar dados, relacionando-
os, contextualizando-os, atua como mediador do processo de ensino aprendizagem. Ensinar 
e explicar diferentes fenômenos, adotando métodos alternativos, como exemplo, o conteúdo 
ácido e base utilizando indicadores naturais, que é um experimento com baixo custo, fácil 
aplicação, sem a necessidade de laboratório específico de Química e com facilidade de 
visualização, pois estes indicadores naturais emitem cores  diferentes para cada solução 
em análise indicando as características de acidez ou basicidade das substâncias utilizadas, 
adotando como base a faixa de pH, que varia de 0 a 14. Estes experimentos práticos estimulam 
a dinâmica dos alunos, incentivando-os a aprender com vontade, desenvolvendo o desejo do 
saber e interpretar como e o porquê as coisas acontecem. 

Palavras-chave: Produtos Naturais; Indicadores; Escala de pH.
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INTRODUÇÃO 

Algumas substâncias naturais mudam de cor quando o meio se torna mais ácido ou mais básico, 
podem servir como um indicador ácido-base.  Estes indicadores naturais podem empregados 
como recurso didático amplamente utilizado como estratégia de ensino de equilíbrio ácido-ba-
se e identificação de acidez ou basicidade de diversos materiais. Uma das características des-
tas substâncias é sua mudança de coloração em função do pH do meio em que estão inseridas.

Os ensinos nas escolas adotam o método do ensino tradicional que tem grandes problemas 
que se voltam ao educando, com tarifa fixa, cujo objetivo é de moldar comportamentos, com 
modelos pré-definidos. Este ensino rígido tem como consequência a falta de contextualiza-
ção das atividades, que contribuem apenas para a memorização dos conteúdos passados. 

Os indicadores naturais servem para explicar fundamentos básicos da Química, de maneira 
fácil e com baixo custo, possibilita a realização em qualquer escola de alto ou baixo nível eco-
nômico-social. Estes experimentos com indicadores naturais permitem a compreensão e de 
transmissão do conteúdo mais fácil e o ensino-aprendizagem fica com a prática, que prioriza a 
forma de pensar e relacionar os diferentes conteúdos, estando de acordo com os objetivos ge-
rais da área e com os fundamentos apresentados nos parâmetros curriculares nacionais (PCNs). 
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ÁCIDOS E BASES 

Devido ao grande número de elemen-
tos químicos, foram necessárias a organi-
zação e a classificação dos mesmos.  Em 
relação às substâncias também houve a 
necessidade da organização e classifica-
ção das mesmas. Estas foram classificadas 
segundo suas propriedades químicas se-
melhantes, ou seja, segundo suas funções.

Surgem dois grandes grupos inicialmen-
te: ácidos: substâncias de sabor azedo, 
que alteram a cor de alguns corantes ve-
getais e bases: substâncias de sabor amar-
go ou adstringente, capazes de tornar a 
pele humana lisa e escorregadia e de alte-
rar a coloração de certos corantes vegetais.

Foi Svante Arrhenius o primeiro a cons-
truir uma imagem coerente de soluções 
eletrolíticas que daria uma explicação sa-
tisfatória do comportamento ácido-ba-
se. Arrhenius definiu como um ácido uma 
substância contendo hidrogênio que pro-
duz íons hidrogênio em solução e uma base 
como uma substância contendo hidróxi-
dos que produz íons hidróxidos em solução. 

Para indicar a intensidade de certos fe-
nômenos, são criadas escalas. No caso dos 
ácidos e das bases, também foi criada uma 
escala, a escala de pH, que indica a inten-
sidade de acidez (concentração de íons) 
em um meio aquoso, que varia de 0 a 14.

Na escala de pH, entre valores de 1 a 6 a 
solução é considerada ácida, em 7 a solução é 
considerada neutra e entre 8 a 14 a solução é 
considerada básica. À medida que o valor de-
cresce para o ácido, a solução vai se tornando 
mais forte e à medida que a solução cresce para 
o básico, a solução vai se tornando mais forte. 

Existem substâncias corantes que mudam 
de cor em função da acidez ou basicidade da 
solução, chamadas de indicadores ácido-ba-
se. Estes indicadores são colocados em so-
lução e fazem a estimativa da acidez ou da 
basicidade de uma solução. Os indicadores 
mais comuns são a fenolftaleína e o tornas-
sol (azul ou vermelho). Também se costuma 
usar indicadores naturais, como o extrato do 
repolho roxo, o extrato da beterraba, o ex-
trato de uva, o suco de amora, entre outros. 
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Os indicadores naturais são substâncias ex-
traídas da natureza que mudam de cor con-
forme o pH seja ácido ou básico. Mudam de 
cor dependendo das características físico-
-químicas da solução. Exemplo temos o repo-
lho roxo, a amora, morango, uva e  jambolão 
e flores como quaresmeira, unha-de-vaca, 
azaléia e beijinho. Os indicadores ácido-base 
ou indicadores de pH são substâncias orgâni-
cas fracamente ácidas (indicadores ácidos) ou 
fracamente básicas (indicadores básicos) que 
apresentam cores diferentes para suas for-
mas protonadas e desprotonadas, mudam de 
cor em função do pH. As substâncias respon-
sáveis pela coloração dos tecidos vegetais, 
são as antocianinas, a propriedade destas 
antocianinas é o que permite que elas sejam 
utilizadas como indicadores naturais de pH. 

A utilização destes extratos naturais in-
dicadores de pH pode ser explorada dida-
ticamente. Podem ser exploradas na ela-
boração de atividades experimentais para 
o ensino de Química no nível médio e re-
presenta uma ferramenta para articular a 
teoria e a prática e que favorece o suces-
so do processo de ensino-aprendizagem.  

PCNs E LDB
 Os Parâmetros curriculares nacionais indi-

cam como objetivos do ensino médio que os 
alunos sejam capazes de: exercer os direitos e 
deveres políticos, civis e sociais e adotar ati-
tudes de solidariedade, cooperação e repúdio 
às injustiças, respeitando e exigindo, respeito 
ao próximo, tomar decisões coletivas e mediar 
conflitos, em situações sociais, com posicio-
namento crítico, responsável e construtivo, 
saber fundamentos do Brasil de ordem social, 
material e cultural como meio para constru-
ção do nacionalismo brasileiro, conhecer e 
valorizar os aspectos sócio-culturais tanto 
do Brasil como de outros povos ou nações, 

se colocando contra aos preconceitos, ra-
ciais, xenófobos, étnicos, religiosos e sociais, 
contribuir para a preservação e interação do 
meio-ambiente, como um agente transforma-
dor e defensor, desenvolver o conhecimento 
e a confiança em capacidades afetivas, físi-
cas, cognitivas, éticas, estéticas, inter-relação 
pessoal e de inserção social, para agir com 
perseverança na busca de conhecimento e no 
exercício da cidadania, ter responsabilidade 
em relação à saúde pessoal e coletiva, adotan-
do hábitos saudáveis, interpretar e usufruir as 
produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e 
situações de comunicação, conhecer e adotar 
recursos tecnológicos como meio para adqui-
rir e construir conhecimento, utilizar pensa-
mentos lógicos e criativos e a capacidade de 
crítica para questionar a realidade formulan-
do-se problemas e tratando de resolvê-los.

Segundo os PCNs, umas das grandes solu-
ções para o ensino de Ciências, é o desenvol-
vimento de atividades experimentais inseri-
das nos projetos de ensino e nos cursos de 
formação de professores. “O aluno deveria 
ser capaz de redescobrir o já conhecido pela 
ciência, apropriando-se, apropriando-se da 
sua forma de trabalho, compreendida então 
como o método científico: uma sequência 
rígida de etapas preestabelecidas” (PAR ME-
TRO CURRICULARES NACIONAIS, 2000) 

Os problemas ambientais e relacionados à 
saúde passam a ser realidade reconhecida de 
todos os países, inclusive no Brasil, e começam 
a ter presença quase obrigatória em quase to-
dos os currículos de Ciências Naturais. Ciência 
como um meio de conhecimento para a com-
preensão do mundo e suas transformações, 
meio de reconhecimento do homem como 
meio do universo e indivíduo atuante neste. 
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A atual lei de diretrizes e bases da educação 
nacional introduz mudanças significativas na 
educação básica de nosso país, com importante 
participação da sociedade civil organizada con-
segue muitas conquistas na construção da lei.  

Uma nova concepção de educação básica, à 
formação geral e universal. O texto da lei traz 
uma opção conceitual que projeta uma nova 
dimensão à formação do homem.A concepção 
ampla de educação, expressa no artigo 1° da lei 
n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que tra-
ta das diretrizes e bases da educação nacional.

A atual lei, n°9.394, do ano de 1996, en-
tretanto, com base em outros parâmetros, 
define uma concepção unificada de educa-
ção básica que abrange a formação do in-
divíduo desde zero ano de idade até o final 
do ensino médio, em três etapas consecu-
tivas: educação infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio. Assim, à ampliação do 
conceito de educação básica há de se refle-
tir na integração entre os seus vários níveis.

O artigo 26 menciona que os currícu-
los do ensino fundamental e médio deve-
riam ter uma base nacional comum, mas 
seria complementada de acordo com as 
peculiaridades locais, sejam elas, carac-
terísticas regionais e locais da socieda-
de, da cultura, da economia e da clientela.

A mudança conceitual da educação infan-
til acha-se expressa na atual LDB (art. 29 da 
lei 9.394, ano 1996), constituindo-se na pri-
meira etapa da educação básica tendo como 
objetivo o desenvolvimento integral da crian-
ça, seja, ele social, físico, psicológico e in-
telectual (art. 29 da lei do ano de 1996). O 
Ensino Fundamental no texto atual da LDB 
(lei de n° 9.394, ano 1996), como segunda 
etapa à educação básica, com oito anos de 

escolarização (art. 32). Esse período de esco-
larização possibilita a organização contínua 
do conhecimento, dentro de um bloco ar-
ticulado e organicamente construído, o que 
passou a representar um ganho significativo. 
Um aspecto relevante a destacar, é uma nova 
compreensão da função social da educação, 
com a eliminação do limite de idade para ter 
direito ao ensino fundamental obrigatório, 
portanto, significa que todo o brasileiro, de 
qualquer faixa etária acima dos sete anos, 
tem direito ao ensino fundamental, poden-
do inclusive exigir o acesso a esta etapa de 
escolarização legalmente do poder público. 

Considerando-se os dados do censo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 
1991, o índice oficial de analfabetos no país é 
de 20,7% ou, mais precisamente, 19.233.758 
pessoas (com mais de quinze anos de idade), 
o que representa 2% da população mundial 
analfabeta. O ensino médio, como etapa final 
da educação básica (art. 35 e 36). Ora lhe é 
delegada a função de preparatório para a uni-
versidade, ora sua finalidade é atender o mer-
cado de trabalho, restando-lhe, nesse caso, 
fazer um mero treinamento de habilidades.

Diante do quadro de indefinições, ficou 
sempre a margem a função prioritária da edu-
cação de nível médio, de formar jovens de 
quinze a dezessete anos, mas também aque-
les maiores de dezoito anos, que não tiveram 
acesso à escola média e se encontram fora de 
qualquer alternativa escolar. Sem dúvida, tra-
ta-se de uma etapa fundamental do processo 
educativo a ser trabalhada junto aos jovens. 
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Que vivem momentos de transição entre 
a adolescência e a fase adulta, a necessida-
de de estruturação de suas ideias, relações 
pessoais e sociais. Outra possibilidade é que 
esses jovens possam ter acesso à educação 
profissionalizante, aprofundando seus conhe-
cimentos e sua compreensão sobre os funda-
mentos científicos e tecnológicos, conhecen-
do a dinâmica do mundo do trabalho e as suas 
características dos processos produtivos. 

TEMAS TRANSVERSAIS

Os conteúdos deverão ser apresentados em 
blocos temáticos de acordo com a área, para 
que não sejam tratados como assuntos isola-
dos. De forma que poderão fazer conexão en-
tre si e as demais áreas dos temas transversais. 

São conceitos e procedimentos muito im-
portantes e que interferem no aprendizado 
científico. Tais como: indagar, selecionar e 
elaborar o conhecimento. São os resulta-
dos de observar, comparar registrar, analisar, 
sintetizar, interpretar e comunicar conheci-
mento faz-se necessário, o estabelecimento 
de critérios para a seleção dos conteúdos, 
de acordo com os objetivos gerais da área 
e com os fundamentos apresentados nos 
parâmetros curriculares nacionais (PCNs).

Quanto aos conteúdos devem favorecer a 
construção de uma visão de mundo, formados 
por elementos inter-relacionados, entre os 
quais o homem, como agente transformadora. 
Quanto ao ensino de ciências deve relacionar 
objetos da tecnologia e fenômenos naturais, 
além de fazer relações entre o conhecido e o 
desconhecido, entre as partes e o todo; para 
que o aluno possa fazer relações com o seu 
cotidiano, o homem e a natureza e tecnologia. 

Entretanto, um conhecimento profundo 
dessas questões só é possível após muitas 
aproximações dos conceitos, procedimen-
tos, e atitudes relativas à temática ambiental. 

A realização de um determinado pro-
cedimento de observação e experi-
mentação estimula os alunos a bus-
carem informações e a estabelecerem 
relações entre elementos do ambiente, sub-
sidiados por informações complementares.

Hoje, tais pedagogias não servem mais, 
pois, são requeridas atualmente competên-
cias como o domínio dos conteúdos com 
fluência e distância para construí-los em si-
tuações abertas e tarefas complexas, apro-
veitando ocasiões, partindo dos interesses 
dos alunos, explorando os acontecimentos, 
favorecendo a apropriação ativa e a trans-
ferência dos saberes, sem passar neces-
sariamente por sua exposição metódica.

Toda e qualquer alteração da estruturação 
das situações e dos conteúdos exige um do-
mínio pessoal não apenas dos saberes, mas 
também daquilo que Develay (1992) chama 
de “matriz disciplinar”, ou seja, de que “os 
conceitos, as questões e os paradigmas estru-
turam os saberes no seio de uma disciplina”. E 
que sem esse domínio, a unidade dos saberes 
está perdida, e os seus detalhes são superes-
timados e a capacidade de reconstruir um pla-
nejamento didático a partir dos alunos e dos 
acontecimentos encontra-se enfraquecida.
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Todo o trabalho a partir das concepções 
dos alunos aproximarem-lhes dos conheci-
mentos científicos a serem aprendidos. Fun-
damentar a partir das representações prévias 
dos alunos, sem se fechar nelas, encontrar 
o ponto de entrada no sistema cognitivo, 
para desestabilizar-los apenas o suficiente 
para levá-los a restabelecer o equilíbrio, in-
corporando novos elementos às representa-
ções existentes.  Romper com a pedagogia 
frontal a mesma lição, os mesmos exercícios 
para todos, mas é, sobretudo, criar uma or-
ganização do trabalho e dos dispositivos 
didáticos que coloquem casa um do aluno 
em uma situação ótima de aprendizagem.  

A química possibilita a conhecer a estru-
tura das moléculas e assim poder explicar as 
transformações das substâncias e comprovar 
de forma empírica, abandonando-se assim, às 
explicações que não possam ser comprovadas 
de maneira científica. Portanto, os químicos 
começaram a testar soluções com diferentes 
tipos de substâncias, que, quando era adiciona-
da à outras provocam mudanças de coloração, 
sendo denominados, então, de indicadores. 

Podem-se escolher critérios de forma cientí-
fica e estabelecer uma classificação para as so-
luções utilizando um novo conceito de acordo 
com o termo “acidez” ou “basicidade”. Sendo 
ácidos classificados em grupos que apresen-
tam além do mesmo comportamento frente 
aos indicadores, também outras característi-
cas comuns, em geral, têm sabor azedo, suas 
soluções aquosas conduzem corrente elétri-
cas e reagem com alguns metais como o zinco 
e o magnésio, liberando hidrogênio gasoso.

Então, as propriedades com caráter bá-
sico é, o de possuir em geral sabor adstrin-
gente, em contato com a pele, fica escorre-
gadia, quando em solução aquosa, conduz 
corrente elétrica e quando reage com áci-
dos origina como um dos produtos a água.

Todas essas substâncias que influem não 
só na saúde do corpo como também do 
meio ambiente em geral são reguladas pelo 
pH, pode-se verificar a qualidade da água 
que é utilizada para beber, o sangue que cir-
cula no corpo humano e o meio ambiente. 
No meio ambiente, o principal problema é a 
poluição do ar atmosférico, provocado por 
empresas que liberam gases originando áci-
dos que voltam à terra dissolvida em forma 
de chuva ácida, que poluem os rios, matam 
os peixes e degradam a qualidade de vida.  

METODOLOGIA 

Os experimentos realizados permitiram 
análise das substâncias utilizadas quanto 
à acidez e basicidade das mesmas, obser-
vando as mudanças de coloração provoca-
da pela reação de cada indicador utilizado.     

Foram utilizados três tipos de indi-
cadores: repolho roxo, beterraba e uva 
rubi, e oito substâncias diferentes para 
se construir a escala de cores do pH. 

Este procedimento pode ser feito tan-
to em laboratório quanto em casa ou em 
local que não há laboratório, pois, os ma-
teriais encontrados no laboratório podem 
ser substituídos por materiais domésticos. 

Os material para a preparação das soluções 
e dos indicadores repolho roxo, beterraba e 
uva rubi: Solução diluída de ácido clorhídrico 
10% (HCl), solução diluida de hidróxido de só-
dio 10% (NaoH), cinco gotas de limão, cinco 
gotas de vinagre, cinco gotas de detergente 
com amoníaco (Ájax), leite integral, bicarbo-
nato de sódio diluído, 40mL de água destila-
da, pedaços de beterraba , nove béqueres de 
10mL, um béquer de 1000mL , quatro con-
ta-gotas, três pipetas volumétricas de 5mL, 
uma bagueta, uma espátula, uma faca, bico 
de bussen, tela de amianto, tripé de ferro.
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Preparação dos indicadores: Picar os indica-
dores separadamente, colocar os pedaços em 
um béquer, ferver em água, agitar com o auxí-
lio da bagueta e obter o seu extrato. Prepara-
ção do bicarbonato diluído: Diluir em 10 mL de 
água destilada em uma porção de bicarbonato 
de sódio e agitar para a dissolução. Preparação 
das soluções: Colocar em cada béquer de 10 
mL 5mL de água, e respectivamente em cada 
béquer: 5 mL de HCl 10%, 5 gotas de limão, 
5 gotas de vinagre, 5mL de água destilada, 5 
gotas de detergente com amoníaco (Ájax), 5 
gotas de leite integral, 5 gotas de bicarbona-
to de sódio diluído, em 5ml de NaOH 10%.

Em cada béquer contendo uma das oito solu-
ções para serem testadas, HCl 10%, limão, vi-
nagre, água destilada, detergente com amoní-
aco (Ájax), leite integral, bicarbonato de sódio 
e NaOH 10%, adicionar 5 mL de cada indica-
dor, utilizando uma pipeta de 5 mL. Os béque-
res estão dispostos, da esquerda para direita, 
1: ácido clorídrico diluído, 2: limão, 3: vinagre, 
4: água destilada, 5: detergente com amoní-
aco (Ájax), 6: leite integral, 7: bicarbonato de 
sódio diluído, 8: hidróxido de sódio diluído.

Materiais alternativos que podem ser uti-
lizados para realização da experiência em 
onde não há laboratório: Copo, Colher de 
chá ou de sopa, Medidor, Seringa, Peneira, 
Fogão e Panela. Materiais utilizados como 
Indicadores naturais, para introdução do 
conceito ácido-base: Repolho roxo, beter-
raba e uva rubi. Materiais utilizadas análi-
ses de cores e construção das escalas de 
pH: Limão, vinagre, água destilada, bicar-
bonato de sódio, leite de magnésia, deter-
gente, hidróxido de sódio e ácido clorídrico.

Os experimentos foram realizados seguindo 
os critérios qualitativos, reprodutivos, acessí-
veis e naturais, no caso dos indicadores uti-
lizados.  Os procedimentos descritos, foram 
analisados e definidos por observações visu-
ais, definindo-se as escalas de pH em função 
das cores obtidas das soluções resultantes. 

A proposta da experimentação foi em sala 
com alunos em três grupos, e cada gru-
po ficou com os copos referentes aos ex-
tratos. Cada grupo ficou com um indica-
dor diferente. Os grupos visualizaram as 
cores obtidas e foi elaborado um questio-
nário para a observação mais detalhada e 
desenvolver a atenção para o experimento.

Os resultados foram muito interessantes, os 
grupos demonstraram interesse, curiosidade 
e participação. De maneira geral, todos os 
alunos visualizaram a diferença de cor entre 
os dois grupos, ácidos e bases, identifican-
do-os e diferenciando-os corretamente um 
do outro. E justificaram a cor mais acentuada 
de soluções diferentes no mesmo grupo, em 
razão da força diferente que cada um tem.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A escolha dos temas ácidos, bases e indi-
cadores naturais são abordados durante a 
disciplina de química. Este experimento vi-
sou um método de aprendizagem que saís-
se do tradicional, e partisse da prática para 
a teoria atendendo uma proposta pedagógica 
renovadora, onde o aluno participa de ma-
neira ativa na construção do conhecimento.

Apesar dos materiais e reagentes não obe-
decerem a critérios científicos os resultados 
possuem a mesma validade dos procedi-
mentos em laboratórios para a identificação 
de ácidos e bases. Os indicadores naturais 
são muito favoráveis ao desenvolvimen-
to destes testes de pH, são de fáceis aces-
sos, encontrados em residências, como li-
mão, vinagre, água, leite, detergente, repolho 
roxo, beterraba, uva rubi, e com baixo custo. 

Essa forma de contato com a ciência des-
perta uma nova visão de mundo, observan-
do fatos verdadeiros e que tem aplicações 
práticas no cotidiano. Além de tudo, o tra-
balho prático é recomendado pelos parâ-
metros curriculares nacionais, os PCNs.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência permitiu que o aluno adquirisse um aprendizado e, com esta ele pudesse 
observar algumas propriedades que são características desta, como a acidez e basicidade 
das soluções com a utilização de um indicador natural e também verificar  , durante a expe-
riência, que nem sempre o que se espera é o que realmente acontece, como por exemplo o 
experimento com o indicador de repolho roxo com soda cáustica que se esperava a coloração 
azul porém foi obtida uma coloração amarela devido a força da base que destrói o indicador 
de repolho roxo. Servindo, assim, como base para o professor para que esses conhecimen-
tos avançassem no conceito aprofundado e, solucionando as dúvidas trazidas pelo aluno.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ADAPTAR É PRECISO

RESUMO: Esse artigo tem por objetivo explanar alguns aspectos relacionados a importância 
da educação inclusiva no ensino regular, suas práticas, reflexões e as possibilidades possíveis 
dentro da rede educacional. São várias dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, onde 
predominam diferentes culturas, vulnerabilidade social, violência escolar e a inclusão das 
crianças com necessidades educacionais especiais, tão presentes hoje em dia nas salas 
regulares, mas tão complexo sua inserção efetiva, além dos portões da escola, por isso hoje 
em dia na maioria das escolas públicas do Município de São Paulo, os professores contam 
com o suporte pedagógico do atendimento educacional especializado, ofertados em salas de 
recursos multifuncionais, um espaço diferenciado que visa o desenvolvimento das habilidades 
gerais ou específicas do aluno, mediante a ações de apoio, complementação ou suplementação 
pedagógica.

Palavras-chave:  Educação Especial; Educação Inclusiva; Deficiência; Necessidades 
Educacionais Especiais; Adaptação Curricular.
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INTRODUÇÃO  

O trabalho a seguir foi construído através das devolutivas dos professo-
res da sala regular quanto as dificuldades encontradas em distinguir e en-
tender o papel da educação inclusiva de forma efetiva nas salas comuns.

 

A articulação entre o professor do atendimento educacional especializado e o pro-
fessor da sala regular, é fundamental para criação de estratégias e ferramentas peda-
gógicas que visam atender e facilitar o processo de aprendizagem, tanto dos alunos com 
necessidades educacionais especiais, quanto dos alunos que apresentam outras ques-
tões que comprometam seu processo de aprendizagem, hoje tão presentes na escola.

A tecnologia é uma importante aliada para alavancar novas aptidões, 
com o uso do tablet pode-se trabalhar diversas habilidades que antece-
dem o processo de alfabetização, como: coordenação motor fina, coordena-
ção visomotora, raciocínio lógico, percepção visual, acuidade auditiva, entre outras.

Traçar uma estratégia de adaptação curricular efetiva requer um trabalho colaborativo, 
onde professores, gestão escolar e responsáveis  possam definir um plano a necessidade 
individual de cada aluno, oferecer uma mesma proposta, ao mesmo tempo, a todo grupo, de 
forma que atenda às necessidades de cada um, parece complexo e impossível, mas com uma 
olhar mais atento, o docente irá perceber o que difere são as estratégias que serão definidas 
para que o aluno tenha acesso ao mesmo currículo. As estratégias variam de acordo com o 
grau de dificuldade de cada indivíduo. Alguns terão mais facilidades com pistas visuais, como 
legendas e figuras que explanem o conteúdo de forma mais sucinta, outros com palavras 
chaves circundadas no texto apresentado, outros apresentam dificuldade de registrar grafi-
camente o que se pede, porém oralmente consegue e acessar o currículo de forma efetiva.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL, VERSUS 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Muito se ouve falar em educação inclusi-
va, mas de fato o que ela rege e programa 
na educação? Em primeiro lugar, deve-se 
perceber a diferenciação entre educação 
especial e educação inclusiva, no caso da 
educação especial, são instituições segre-
dadas onde pessoas com deficiência con-
viviam com o grupo restrito de pessoas. 
Algumas dedicam-se a apenas um tipo de 
necessidade, outras a várias necessidades.

 

De acordo Raiça, Prioste e Gomes (2006) 
deve-se observar algumas características 
predominantes tanto do ensino especial e 
inclusivo. Na educação especial o foco está 
nos déficits da criança, no quoeficiente in-
telectual, na segregação dessa criança com 
as demais alunos, como escolas para: cegos, 
surdos, deficientes intelectuais moderados, 
severos, na padronização e modelagem do 
comportamento, o indivíduo tem que se ajus-
tar ao ambiente, já na educação inclusiva o 
foco está voltado para as ilhas de inteligên-
cias que estão preservadas, educação inclu-
siva,  escolas preparadas para lidar com a 
diversidade independente da deficiência do 
aluno, ênfase na mudança do ambiente para 
proporcionar todas as crianças melhores con-
dições de aprendizagem e desenvolvimento.

No passado, essas instituições, tinham o pa-
pel de ‘ escolarizar ‘ essas crianças, tendo uma 
característica assistencialista e ambulatorial 
e as crianças eram vistas como “doentes”. 

A Educação Inclusiva tem o papel de substi-
tuir as práticas adotadas pela escola tradicional, 
na qual todos os alunos precisavam se adaptar 
ao mesmo método de ensino e eram avaliados 
da mesma forma. Quem não se enquadrasse 
ao modelo, estava fora dos padrões exigidos 
e eram encaminhados para as salas especiais 
ou para Instituições de Educação Especial e 
em muitos casos  alguns desistiam de estudar. 

O indivíduo com deficiência tem sua histó-
ria que deve ser datada e situada, com suas 
características, não deve ser analisado de 
uma forma única, como se constituísse um 
grupo ou uma categoria, mas ser observa-
do com um ser único com suas qualidades 
e defeitos como todas as demais pessoas. 
Conforme nos apresenta Mantoan “Na Edu-
cação Inclusiva e na lei, esse atendimento 
especializado deve estar disponível em to-
dos os níveis de ensino, de preferência  na 
rede regular, desde a educação infantil até 
a universidade” (MANTOAN, p.27, 2006).
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Assim educação especial deve assumir so-
mente o papel de “ auxiliar” o ensino regular, 
com os serviços de apoio especializados como 
prevê a Lei de Diretrizes e Bases (1996), no 
art. 58° inc. I e II, para complementação das 
aprendizagens das pessoas com deficiência.

Como no caso do atendimento educacional 
especializado, que oferece um atendimento 
voltado exclusivamente para quem tem algu-
ma deficiência, transtorno global de desen-
volvimento, altas habilidades e superdotação, 
lembrando que é um serviço de apoio, para  
facilitar o processo de ensino  aprendizagem 
e não pode ser usado como única ferramen-
ta, deve ser  sempre realizado paralelamen-
te em contraturno com o ensino regular, a 
educação inclusiva não extingue o convívio 
dos indivíduos nas salas regulares, tem o pa-
pel de dualisar a educação e a integração.

No caso da educação inclusiva, sua principal 
vertente é o direito de inserção e permanência 
da pessoa com deficiência no ensino regular, é 
a promoção de educação igualitária, respeito a 
individualidade e as limitações de cada indívi-
duo é fazer uso das novas ferramentas tecno-
lógicas, usando- a como apoio facilitador no 
processo de ensino aprendizagem, propician-
do aos seus alunos, o direito de ir e vir, garan-
tir sua acessibilidade, material de apoio pe-
dagógico diferenciado, como livros em braile, 
quando for o caso, computadores, áudio,CDS, 
DVDS, jogos, materiais táteis, entre outros...

Outra questão relevante a ser explicitada na 
prática da inclusão escolar, é a postura dos 
pais ao acesso de seus filhos no ensino regu-
lar, os pais de crianças com deficiência não 
podem se intimidar quando ouvirem uma fa-
mosa frase: “ Não estamos preparados para 
recebê-lo”, Pois não há respaldos legal na lei 
que impeça a criança com deficiência de fre-
quentar o ensino regular, ao contrário, a lei 
n°7853/89 ampara a pessoa com deficiência, 
nenhuma escola pode cancelar, recusar ou 
adiar à matrícula, em qualquer nível de ensino, 
no qual o infrator poderá pagar multa ou ser 
preso de um a quatro anos de prisão. Por isso 
os pais devem atentar-se em casos de ações 
discriminatórias e acionar imediatamente o 
Conselho Tutelar, mais próximo de sua resi-
dência. A educação inclusiva, propicia uma in-
teração global, quebra tabus, rompe barreiras.

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

198

PARADIGMAS INCLUSIVOS- O 
QUE O PROFESSOR DA SALA DE 
REGULAR DEVE OBSERVAR PARA 
DETECTAR UM POSSÍVEL ALUNO 
COM DEFICIÊNCIA?
 
De acordo com a American Psychiatric As-

sociation ( APA, 2002) a deficiência mental 
é caracterizada como um comprometimento 
intelectual significativamente inferior à mé-
dia, acompanhado de limitações importan-
tes no funcionamento adaptativo em pelo 
menos duas das seguintes áreas de habili-
dades: comunicação, autocuidado, vida do-
méstica, habilidades sociais, interpessoais, 
uso de recurso comunitários, auto-suficiên-
cia, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, 
saúde e segurança, sendo que o início da 
deficiência deve ocorrer antes dos 18 anos.

 

Geralmente as crianças com deficiência in-
telectual leve não apresentam tantas diferen-
ças em relação aos colegas da mesma idade 
sem deficiências, por isso o docente deve ter 
uma criticidade maior ao classificar o aluno 
com deficiência. Abaixo algumas situações 
que podem indicar se o aluno apresenta al-
guma disfunção cognitiva, lembrando que 
cada criança tem um ritmo de aprendizagem 
diferenciada, além de casos de ordem psi-
cológica e afetiva que também podem afe-
tar no processo de aprendizagem da criança.

• Alteração na motricidade fina (escrever, 
recortar, amassar, pintar, manusear obje-
tos, movimento de pinça, entre outros);

• Falta de equilíbrio, dificuldades de loco-
moção, de coordenação motora grossa, 
como: correr, saltar, pular, equilibrar-se, 
geralmente essas crianças começaram 
a andar tardiamente, comparado as de-
mais crianças na mesma faixa etária;

• Dificuldades na aprendizagem de con-
ceitos abstratos, em concentrar sua 
atenção ao nível de memória, tendem a 
esquecer mais depressa que seu colega, 
demonstra dificuldades na resolução de 
problemas e em generalizar a informa-
ção apreendida para novas situações;

• Fala descontextualizada, não sabe se 
expressar com clareza, expressando-se 
muitas vezes de forma desorganizada.

• Demonstra dificuldade na assi-
milação de comportamentos an-
teriormente experimentados 
para usá-los em novas situações;

• Falta de atenção e tempo de perma-
nência em atividades que requerem 
um maior tempo de concentração;

•  Dificuldade em organizar um conjunto 
de ideias e pensamentos para realizar 
argumentação de forma clara e coesa;

• Dificuldade em utilização do ca-
lendário e situação temporal.

• Dificuldade em utilização do 
uso do sistema monetário e sua 
funcionalidade no cotidiano.
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR- 
ELEMENTOS EFICAZES PARA 
ENSINO INCLUSIVO

De acordo com Stainback &Stainback 
(1999) para que se crie uma comunidade in-
clusiva na escola, são necessários dez elemen-
tos para que a prática inclusiva seja eficaz:

1. Desenvolver uma filosofia comum e um 
plano estratégico baseado em principios 
democráticos;

2. Proporcionar uma liderança forte;
3. Promover cultura no âmbito da escola e 

da turma que acolham, apreciem e aco-
modem a diversidade;

4. Desenvolver redes de apoio;
5. Usar processos deliberativos para garan-

tir a responsabilidade;
6. Desenvolver uma assistência técnica or-

ganizada e contínua;
7. Manter a flexibilidade;
8. Examinar e adotar abordagens de ensino 

efetivas;
9. Comemorar os sucessos e aprender com 

os desafios;
10. Estar a par do processo de mudança 

mantendo-o em constante atualização

A realização de adaptações curriculares 
é uma das principais alavancas para acio-
nar o equilíbrio e extensão do atendimento 
às necessidades específicas de aprendiza-
gem dos alunos. No entanto, identificar es-
sas “necessidades” requer que os sistemas 
educacionais alterem não apenas as suas 
atitudes e expectativas em relação a esses 
estudantes, mas organizem-se para cons-
truir e moldar uma real escola para to-
dos, que dê conta dessas especificidades.

Os docentes precisam ter uma prática pe-
dagógica dinâmica e flexível, estando sensibi-
lizado e capacitado  para mudar sua forma de 
ensinar e adaptar o que vai ensinar para aten-
der todas as frentes de ensino, inclusive dos 
alunos que possuem uma deficiência ou que 
tenham maiores dificuldades no processo de 
aprendizagem, sua inserção na sala de aula, 
tem de ser complexa, o aluno não pode ter 
nenhum tipo de tratamento ou conduta espe-
cial que venha excluí-lo ou beneficiá-los das 
dinâmicas escolares, o que será diferenciado 
são as ferramentas avaliativas e não a elimina-
ção de conteúdos, avaliar a aprendizagem do 
aluno conforme seu potencial e habilidades.

Algumas pesquisas demonstram claramen-
te que a inclusão do aluno com deficiência em 
sala de aula comum acaba sendo benéfica para 
todos, pois contempla a heterogênia e des-
valoriza a competição, aumenta a autoestima 
dos alunos, impede o desperdício de recursos 
e reduz as taxas de desistência escolar, a par-
ticipação dos pais é essencial, pois comple-
mentam ainda mais a funcionalidade escolar 
em um contexto mais abrangente de ensino. 

 
Algumas sugestões de adaptações curri-

culares vivenciadas na prática na Rede: 
Em uma sala de 4º ano, o professor está 

explicando sobre as “Constelações”, o alu-
no não está alfabetizado. Mas pode partici-
par relatando seu entendimento e um cole-
ga irá ser seu escriba (transcrever no papel 
o que o aluno observou naquela aula). Em 
casos de um comprometimento cognitivo 
maior, o aluno pode desenhar o que enten-
deu e o professor irá questioná-lo e ano-
tar em seu desenho, o que foi observado.
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 Em uma aula de geografia, o profes-
sor está explicando sobre o Mercosul,  o 
aluno pode desenhar com a ponta dos de-
dos sobre o globo terrestre, mapa e dizer 
quais países que englobam, ou apontar, um 
ou dois países, o importante é que ele te-
nha acesso ao mesmo conteúdo, lembran-
do que os alunos devem ser avaliados de 
acordo com suas próprias possibilidades, 
nunca mediante a critérios comparativos. 

 
Sempre existem avanços por mais sutis 

que possam parecer, crianças com deficiên-
cia intelectual podem ter mais dificuldade 
para se alfabetizar, mas adquirirem a postura 
de estudante, conhecer e incorporar regras 
sociais e desenvolver habilidades como a 
oralidade e o reconhecimento de sinais grá-
ficos. É importante entendermos que a es-
cola não deve necessariamente, determinar 
quanto e quando esse aluno vai aprender. 

 
Os alunos com dificuldade de concentração 

precisam de espaço organizado, rotina, ativi-
dades lógicas e regras, como a sala de aula tem 
muitos elementos, a dispersão ocorre se o am-
biente não for bem estruturado. O trabalho em 
dupla é um tipo de arranjo, uma adaptação de 
pequeno porte, realizada pelo professor em 
sala regular e pode contribuir para integração 
e efetiva participação do aluno com o grupo.

 
Propor atividades impressas aos alunos com 

deficiência, é uma forma de adaptação que 
permite que o aluno se concentre mais em 
suas atividades, sem ter a preocupação de ter 
o mesmo ritmo dos demais alunos, ao copiar a 
lição da lousa, dentro do contexto da atividade 
proposta o aluno com deficiência, pode encon-
trar frases, palavras, palavras chaves do texto.

 

Os alunos que não se apropriaram do sis-
tema da escrita, pode contar com o apoio 
do colega para fazer a leitura e posterior-
mente responder o questionário, o cole-
ga pode ser o ledor e o escriba do aluno.

 
Ao trabalhar conceitos matemáticos, sem-

pre perguntar quais critérios que a criança 
utilizou, propor atividades em que ela pos-
sa agrupar, classificar, quantificar, entre ou-
tras habilidades, permitindo que o aluno 
vivencie situações onde o uso e as práticas 
socais da matemática estejam presentes.

 
• Procurar utilizar pistas visuais, le-

gendas, figuras, as partes em que 
o professor desejar que o aluno fo-
que a atenção devem ser grifados. 

• Reforçar o aprendizado de conceitos abs-
tratos com materiais concretos e visuais. 

• Promover explicações adicionais sem-
pre que necessários, sempre atrela-
dos a demonstrações que contex-
tualizem com a realidade do aluno. 

• Faça grade do horário das aulas visual 
mente atrativo em cartaz, ou folha amplia-
da para que o aluno acompanha o crono-
grama de aulas, de forma independente. 

• Preparar o aluno com antecedência, 
caso haja alteração no cronograma 
escolar, afim de desencadear com-
portamentos agressivos ou de apatia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
Este trabalho teve como principal finalidade, 

demonstrar aos professores da rede pública 
de ensino, que adaptação curricular é possí-
vel, mesmo dentro de um universo onde exis-
tem diversos contextos, formatação de aulas, 
práticas e as mais variadas formações acadê-
micas, é possível inserir o aluno com necessi-
dade educacional especial nas atividades pro-
postas, o próprio aluno nos dá pista do que ele 
pode ou necessita de ajuda para realizar, seja 
registrando, verbalizando ou gesticulando, o 
trabalho pedagógico deve ser realizado de 
uma forma global, inserindo todos os alunos.

Segundo as autoras Raiça, Prioste e Gomes 
( 2006): “ O direito das crianças com deficiên-
cia frequentarem escolas juntos aos demais é 
indiscutível, entretanto, a maneira com que o 
direito é validado tem causado inúmeras con-
trovérsias entre educadores e pesquisadores, 
visto que um processo inclusivo sem preparo 
e sem sensibilização previa dos profissionais 
tende a provocar sérios transtornos a escola. 
Esses problemas têm sido atribuídos à criança 
e raramente às inadequações do processo”.

 
A adaptação curricular não visa eliminar 

conteúdos, mas de flexibilizar o currículo, ofe-
recer condições para que o aluno se aproxime 
do conteúdo de forma efetiva, levando em 
consideração o grau de complexidade, sem-
pre do menor para o maior, garantido o aces-
so e respeito as peculiaridades de cada um. 

 
Por isso, é ideal que as aulas tenham um 

início prático e instrumentalizado. “Não 
adianta insistir em falar a mesma coisa vá-
rias vezes”. Não se trata de reforço. O alu-
no que possui algum tipo de deficiência 
precisa desenvolver a habilidade de pres-
tar atenção com estratégias diferenciadas.

 

É através da adaptação curricular que se 
planeja todo o percurso pedagógico dos alu-
nos com necessidades educacionais espe-
ciais. O que seu aluno pode aprender, como, 
quando, os métodos para o aprendizado e as 
formas de avaliação. Tudo isso deve ser ante-
cipado por uma sondagem inicial, que objeti-
va o conhecimento sobre o aluno que neces-
sita de tais adaptações. A adaptação não deve 
ser feita baseada na deficiência do indivíduo, 
mas no conhecimento prévio de sua história.

 
Hoje em dia, sabe-se que muito além das bar-

reiras arquitetônicas encontradas pelas crian-
ças com deficiência e suas famílias, existem 
barreiras muito mais complexas e difíceis de 
serem sanadas, como a falta de recurso finan-
ceiro, a falta de uma rede de apoio multidis-
ciplinar com profissionais de saúde, políticas 
públicas voltadas de forma eficaz a inclusão 
e permanência dessas crianças nas escolas. 

Por isso, diante do que foi explicitado acima 
e do que é observado no decorrer dos anos o 
professor tem o papel fundamental e talvez o 
mais importante de todo esse processo inclu-
sivo, o de dar voz as crianças com necessida-
des educacionais especiais, entendendo que 
cada criança deve ser reconhecida e valoriza-
da individualmente e que ela possui uma ba-
gagem que deve ser acessada e incorporada 
ao currículo, priorizando áreas e conteúdos 
que garantam suas aprendizagens posteriores.
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: A música é uma linguagem universal, estando presente na história da humanidade 
desde os primórdios. Já é de longa data que estudiosos vêm se dedicando a entender os 
benefícios que a aprendizagem de música traz para o desenvolvimento humano. Nesse sentido, 
este artigo tem propósito analisar o uso da música como recurso pedagógico auxiliando 
no processo de alfabetização, apresentando a música como recurso que contribui para o 
desenvolvimento pleno da criança. Como metodologia, optou-se pela revisão bibliográfica, 
que permitiu concluir que, quando utilizada como recurso pedagógico, a música pode trazer 
muitos benefícios, como, melhorar a atenção, a concentração, a comunicação, a coordenação 
motora geral, a autoestima, a socialização, entre outros. A música exerce um papel importante 
como ferramenta pedagógica e, sob o enfoque interdisciplinar, oportuniza ações capazes de 
amenizar e prevenir os problemas que dificultam ou impedem a alfabetização. Aprender a ler 
e escrever na escola deve, portanto, ser muito mais que saber uma norma ou desenvolver o 
domínio de uma tecnologia para usá-la nas situações em que ela se manifesta: aprender a ler 
e escrever significa dispor do conhecimento elaborado e poder usá-lo para participar e intervir 
na sociedade, dessa forma ele será levado a ler em todas as áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Música; Alfabetização; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

O significado de alfabetização em ensinar a ler e 
a escrever, permeou o cotidiano das salas de aula 
por muito tempo, sendo que uma grande parce-
la de professores atuantes nas séries iniciais do 
ensino fundamental tinha uma prática baseada 
nos princípios que sustentavam tal concepção.

A respeito da escrita, Ferreiro (1999) afirma que 
aprender a escrever não é somente um processo 
cognitivo, mas também uma atividade social e 
cultural, essencial para a criação de vínculos en-
tre cultura e conhecimento. Para a autora, não se 
trata simplesmente da aquisição de uma técni-
ca de transcrição, mas de um processo de apro-
priação de um objeto socialmente constituído.

A música pode favorecer essa interação socio-
cultural significativa. Estudos têm demonstrado 
que os elementos da música (rítmicos e melódi-
cos) atuam nos aspectos cognitivos e criativos 
do sujeito, podendo favorecer a aprendizagem 
da leitura e a produção de textos no processo de 
alfabetização. A música pode estimular o desen-
volvimento da capacidade afetiva e cognitiva 
do indivíduo, além de desenvolver as habilida-
des estéticas e musicais específicas e todos es-
ses aspectos concorrem para o desenvolvimen-
to da escrita (VIEIRA, 2003, AVELLAR, 1995).

A música constitui um excelente recur-
so estimulador para o desenvolvimento da 
leitura de textos e das hipóteses de escrita 
(as garatujas e as primeiras letras represen-
tam hipóteses de escrita que caracterizam 
os estágios iniciais do desenvolvimento or-
tográfico), conforme observa Avellar (1995).

Na educação, o envolvimento com ativida-
des musicais poderá contribuir para a cons-
trução de saberes sobre as possibilidades de 
interação na leitura e na escrita. Um dos prin-
cipais focos desta pesquisa está voltado jus-
tamente em analisar a música como interven 

 
 
ção pedagógica facilitadora de aprendizagem 
escolar da leitura e escrita, tornando assim as 
aulas mais significativas (SNYDERS, 2008).

Nesse sentido, o objetivo principal des-
te trabalho é o de analisar como a música 
pode servir como intervenção pedagógica 
motivadora na aquisição da leitura e escrita.

Considerando a importância e as possibi-
lidades desenvolvidas pela linguagem mu-
sical na escola, esta pesquisa é de grande re-
levância por proporcionar aos professores 
oportunidade de desenvolver a criatividade, 
o raciocínio lógico, bem como a leitura, a es-
crita, a criatividade e melhorar a convivência 
com o outro, respeitando suas diferenças.

Em face do exposto, este trabalho apresen-
ta total relevância no uso da música, visando 
contemplar a leitura e, consequentemente, 
a escrita convertendo-as em instrumen-
tos de vida e trabalho, indispensáveis para 
o completo ajuste social e profissional.

A experiência com a música deixa claro que, 
no contexto educacional, ela permite perce-
ber uma gama de funções e significados que 
vão além daquilo que os educadores costu-
mam considerar como parte do processo edu-
cativo. A música está além do conhecimento 
das letras. Por meio da música, os alunos en-
tendem a função social da leitura e da escrita 
quando leêm as letras das canções e os textos 
teatrais. Nesse contexto, de acordo com Bas-
tian (2009), o profissional da educação, com-
prometido com a evolução educacional, tor-
na-se capaz de (re)construir uma nova prática 
na escola, buscando sempre, por meio e além 
do livro, enriquecer o olhar sobre outras lin-
guagens. Nesse sentido, abre-se não só para a 
conotação de histórias, mas para as várias me-
diações com a leitura fazendo uso da música.
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Conforme Santana (2019), nessa determina-
ção do significado social em que a música pode 
atuar na vida da criança, a presença musical na 
escola é bastante relevante, pois, é uma vertente 
que trata não somente de cultura, mas também 
da identidade, diferença e representação psico-
genética, além de desenvolver o raciocínio glo-
balizante e integrado de forma interdisciplinar.

Sabe-se que tanto a leitura como a escrita, en-
quanto processo de construção de conhecimen-
to, preocupam os professores que vêm que seus 
alunos não progridem conforme seus desejos. 

Diante dessa constatação, o foco principal 
desta pesquisa está nas inovações pedagógicas 
relacionadas ao processo de leitura e da escrita e 
que podem contribuir para uma reflexão acerca 
do ensino utilizando a música em diferentes es-
feras e apontar as dificuldades dos professores 
em aplicar essa intervenção, levando-os a refletir 
e modificar sua prática e sua visão como educa-
dor na busca de um profissional crítico e criativo. 

Dessa forma, pensando na dificuldade en-
contrada na leitura e na escrita, a utilização 
da música é um recurso de extrema impor-
tância, tanto pela contribuição no processo 
cultural quanto no processo de ensino apren-
dizagem e que ambos permitem trabalhar não 
só o intelecto, mas também, fator de trans-
formação individual na área social, melhoria 
na qualidade de vida, meio terapêutico, etc.

Para desenvolver este trabalho foi utilizado 
um levantamento bibliográfico de autores que 
abordem a questão da música como mecanis-
mo de intervenção pedagógica e, a partir daí, 
verificar as contribuições no processo de en-
sino da leitura e da escrita e sua importância 
como meio de educar e socializar as crianças. 

O PAPEL DA MÚSICA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Para que a aprendizagem da música pos-
sa ser essencial na formação de cidadãos 
é preciso que todos tenham a oportunida-
de de participar de forma ativa como ouvin-
tes, compositores e improvisadores, dentro 
e fora da sala de aula (PCNs, BRASIL, 1998).

As músicas infantis fazem parte da cultu-
ra popular e representam a riqueza de uma 
Nação que vem passando há muito tempo de 
geração em geração. E partindo do ponto de 
vista que o Brasil sofreu a influência de várias 
nações em virtude da sua colonização, tem-se 
na música um rico material que entrelaça vá-
rias culturas e a utilização como meio de de-
senvolvimento social, motor e repertório não 
restringe o aluno apenas a ouvir somente as 
músicas que tocam nos meios de comunicação.

A música é um elemento relevante para o 
desenvolvimento infantil, pois, conforme Melo 
(2019), por intermédio da música a criança de-
senvolve o seu raciocínio lógico-matemático, a 
sua capacidade de memorização, além de ser 
uma fonte desencadeadora de emoções e es-
tar presente em inúmeras situações da vida do 
ser humano. Há músicas para adormecer, para 
dançar, para namorar, para chorar os mortos, 
para casar, para convocar o povo a lutar, etc. 
Está presente no cotidiano de alguns povos e 
é ouvida e dançada por todos, acompanhando 
costumes que seguem tradições e os momen-
tos peculiares de cada manifestação musical.

Segundo Melo (2019), brincando, jogando, 
imitando e criando ritmos e movimentos, a crian-
ça pequena também se apropria do repertório 
da cultura corporal na qual está inserida. Assim 
sendo, os professores precisam proporcionar 
um espaço no qual a criança se sinta protegida, 
acolhida e, simultaneamente, segura para se ar-
riscar e vencer os desafios. Quanto mais rico e 
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desafiador for esse ambiente, mais permitirá à 
criança a ampliação do conhecimento a respei-
to de si mesma, do outro e do meio em que vive.

Melo ainda garante que escutar música, 
aprender uma canção, brincar de roda, reali-
zar brincadeiras rítmicas, jogos de mãos, entre 
outras, são atividades que despertam, incen-
tivam e desenvolvem o gosto pela atividade 
musical, além de atenderem às necessidades 
de expressão que permeiam os setores afetivo, 
estética e cognitiva. Aprender música repre-
senta incorporar experiências que abrangem 
a vivência, a percepção e a reflexão, orientan-
do-as para níveis cada vez mais elaborados. 

Dessa maneira, a música se encaixa em várias 
áreas de aprendizagem, pois, quando a criança 
está cantando, tocando, ouvindo a música dela 
está aprendendo muitas coisas, como o Folclo-
re, Ciências, Cultura, Esquemas Corporais por 
meio da dança, Alfabeto, Matemática. Snyders 
(2008) destaca que, para qualquer faixa etária, 
as atividades musicais precisam ter natureza lú-
dica abrangendo as vivências dos educandos.

Para Snyders (2008, p. 128), a música na sala de 
aula é considerada como uma “atividade criativa 
e integradora do currículo escolar, isto é, a músi-
ca pode manifestar muitas possibilidades de se 
trabalhar um tema na escola, e o ideal é que o 
educador desenvolva uma ação interdisciplinar”. 

Na visão de Brito (2004), a música não como é 
um objeto funcional, mas um elemento relevan-
te para a formação do indivíduo. A música deixa 
de ser apenas entretenimento, e passa a atuar 
como elemento para o aprendizado, estímulo da 
percepção e desenvolvimento das linguagens. 
A autora pauta o seu trabalho com as crianças 
em cima do estudo do som e do silêncio. Para 
que a criança possa entender música é necessá-
rio antes construir esse conceito e diz: “Perce-
ber gestos e movimentos sob a forma de vibra-
ções sonoras é parte de nossa integração com o 
mundo em que vivemos” (BRITO, 2004, p. 35).

O autor afirma que o processo musical ainda 
continua lento nas instituições escolares no Bra-
sil. Infelizmente, a linguagem musical centraliza-
-se nas datas comemorativas e no convívio da 
rotina e não em atividades de experimentar, im-
provisar, conhecer esse universo de sons, para 
colaborar com a aprendizagem das crianças.

Entretanto, esclarece que muitos estudos es-
tão sendo realizados e que vêm colaborando 
para que os educadores possam orientar-se 
nas ações musicais para com seus educandos. 

Para Brito (2004), é necessário explorar diver-
sos tipos de sons, ritmos, trilhas sonoras, vozes 
de pessoas e de animais, ruídos de máquinas, 
entre outros. Interpretar canções com a voz, ins-
trumentos e objetos sonoros individualmente e 
em grupo são ricas ações que podem ser viven-
ciadas. Também, improvisar em jogos e brinque-
dos musicais, compor pequenas peças, comu-
nicar sentimentos e ideias, pela representação 
musical, situar-se no tempo e no espaço, perce-
bendo a sua cultura num contexto de multicul-
turalidade, ampliam as aprendizagens infantis. 

Assim, expressar-se com a linguagem mu-
sical, criando valores étnicos e culturais sob a 
ótica de uma cidadania participativa, convida a 
um passeio pelo universo da linguagem musi-
cal, representada por um mundo de sons e si-
lêncios. Assim, “É difícil encontrar alguém que 
não se relacione com a música de um modo ou 
de outro: escutando, cantando, dançando, to-
cando um instrumento, em diferentes momen-
tos e por diversas razões” (BRITO, 2004, p. 31). 

Dentro desse quadro, levando-se em con-
sideração o Referencial Curricular Nacio-
nal para a Educação Infantil e o novo perfil 
de cidadão que hoje se espera, o momento 
é de redefinição dessa crucial etapa da edu-
cação: a Infantil. Segundo esse documento:
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O ambiente sonoro, do mesmo modo que a 
presença da música em distintas e variadas si-
tuações do dia a dia, fazem com que os bebês 
e crianças comecem seu processo de musicali-
zação intuitivamente. Adultos cantam melodias 
curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras 
cantadas, com rimas, parlendas etc., reconhe-
cendo o encantamento que essas atividades 
desempenham. Encantados com o que ouvem, 
os bebês tentam imitar e responder, criando 
momentos significativos no desenvolvimen-
to afetivo e cognitivo, estabelecendo vínculos 
tanto com os adultos quanto com a música. Nas 
interações estabelecidas, eles desenvolvem um 
repertório que possibilita começar uma forma 
de comunicação através de sons. O balbucio e o 
ato de cantarolar dos bebês constituem as me-
lodias cantaroladas até por volta dos dois anos 
de idade. Procuram imitar o que ouvem e tam-
bém inventam melodias ou ruídos, explorando 
possibilidades vocais, do mesmo modo como 
interagem com os objetos e brinquedos sono-
ros disponíveis, estabelecendo, desde então, 
um jogo caracterizado pelo exercício sensorial e 
motor com esses materiais (BRASIL, 1998, p. 51). 

Também é possível identificar na abordagem 
de Brito (2004) uma linha contemporânea den-
tro da musicalização, mais preocupada com o 
desenvolvimento da percepção auditiva-corpo-
ral-afetiva da música do que com o letramen-
to teórico e o treinamento das habilidades de 
execução instrumental e vocal. Por fim, a ênfase 
do livro recai sobre a exploração de inúmeras 
atividades práticas de musicalização infantil e 
suas diferentes possibilidades interdisciplinares.

De acordo com Murakami (2019), as crian-
ças gostam de acompanhar as músicas com 
movimentos do corpo, tais como palmas, sa-
pateado, dança, balanço com a cabeça, mas, 
inicialmente, são esses movimentos bilaterais 
que irá realizar. E é mediante essa relação en-
tre o gesto e o som que a criança, ouvindo, 
cantando, imitando, dançando, constrói seu 

conhecimento a respeito da música, trilhan-
do o mesmo caminho do ser humano primiti-
vo na exploração e nas descobertas dos sons.

Snyders (2008) afirma que o ensino da músi-
ca é destinado a levar os educandos a encon-
trem mais alegria na música. Ainda, segundo 
o autor, múltiplos são os caminhos da educa-
ção musical, seus recursos e sua metodologia 
só alcançam seu pleno valor à medida em que 
o educador saiba tornar presente, real, o ele-
mento de beleza contido no interior de cada 
técnica e em cada tipo de atividade. O edu-
cador e os educandos trazem consigo todo o 
tempo os instrumentos necessários para esse 
trabalho: apropria voz e a capacidade de ou-
vir e reproduzir com o canto tudo o que pu-
der ir sendo agregado ao repertório da classe.

Vale ressaltar que os profissionais da edu-
cação, mesmo sem serem especialistas em 
música, podem e devem realizar experiências 
musicais com as crianças. E terem bom sen-
so para propor atividades interessantes nas 
quais a música esteja envolvida. Contudo:

[...] o professor deve atuar sempre - como ani-
mador, estimulador, provedor de informações 
e vivencias que irão enriquecer e ampliar a ex-
periência e o conhecimento das crianças, não 
apenas do ponto de vista musical, mas integral-
mente, o que deve ser o objetivo prioritário de 
toda proposta pedagógica, especialmente na 
etapa da Educação infantil e nas séries inicias 
do Ensino Fundamental (BRITO, 2004, p. 45).

É curioso observar a grande influência que 
a música desempenha sobre a criança. Assim 
sendo, os jogos ritmados, peculiares dos pri-
meiros anos de vida, precisam ser trabalhados 
e estimulados na escola. Ao adulto competirá 
compreender em que medida a música consti-
tui uma possibilidade significativa privilegiada 
para a criança, visto que que atinge de forma 
direta sua sensibilidade (MURAKAMI, 2019). 
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O que se percebe é que a música muitas ve-
zes desperta, de maneira inconsciente no indi-
víduo uma atração, visto que qualquer pessoa 
ao interagir com a música se relaciona com ela, 
o que é demonstrado por meio do comporta-
mento que exerce ao ouvi-la, ou seja, pode 
tanto cantar, como dançar ou apenas ouvir.

Para Chiarelli e Barreto (2019), a música se 
constitui como elemento capaz de colabo-
rar com o desenvolvimento da inteligência 
e a formação da personalidade. Isso porque 
ela contribui no processo de aprendizagem, 
pois, favorece no desenvolvimento dos as-
pectos cognitivo/linguístico, bem como do 
psicomotor e do sócio-afetivo das crianças.

Essas considerações levam a entender que 
a música não deve ser utilizada na Educa-
ção apenas como uma forma de passatem-
po e/ou ainda entretenimento, mas como 
uma forma de aprendizagem, auxiliando nos 
mais diferentes aspectos, bem como favo-
recendo no desenvolvimento das crianças.

A MÚSICA COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO

Sempre que se propõe discutir temas rela-
cionados à Educação Infantil e Ensino Fun-
damental, rapidamente se visualiza um cená-
rio bastante peculiar, marcado por crianças 
saudáveis, cheias de vida, acompanhadas 
por muitos sons, muitas vozes preenchen-
do o ambiente no qual elas se encontram.

Essas vozes não só fazem lembrar das 
muitas falas, risadas, mas certamente de 
muitas vozes cantadas ecoando nas sa-
las de aulas, nos pátios, corredores, enfim; 
bem como o som de músicas instrumen-
tais, levando a refletir sobre a música e as 
suas manifestações como elemento que 
transforma o indivíduo e seu ambiente.

Partindo da premissa de que houve uma 
importante evolução até os dias de hoje 
também nessa área, tornando possível a mú-
sica caracterizar-se numa verdadeira Arte, 
entende-se que música é também uma lin-
guagem, uma vez que possibilita a afetivi-
dade da comunicação entre os seres hu-
manos em muitas situações do cotidiano.

O poder da música liga-se diretamente ao 
seu significado espiritual pela influência que 
ela exerce nas emoções, nos pensamentos, 
nas ações e reações não só do ser humano, 
mas de todo ser vivo, como força que intera-
ge com o mundo físico. Sentimentos e sen-
sações de alegria e tristeza, de harmonia, 
de prazer, de êxtase, de medo, de coragem, 
de revolta e mesmo de dor podem expli-
car essa associação com os estados físicos 
em que a “individualidade tempo e espa-
ço desaparecem ou assumem uma nova di-
mensão” (WATSON; DRURY, 1990, p. 22).

Uma proposta de prática musical em sala 
de aula reclama a consciência da importân-
cia dessa arte na vida do homem. O que se 
busca, para além da descontração e da me-
morização por intermédio do canto, é a 
conscientização dos objetivos da música na 
educação como consequência das oportu-
nidades que ela tem de dialogar com a rea-
lidade, por meio do processo: sentir-pen-
sar-expressar. Para falar de outra maneira, 
o tratamento dado à prática musical, ainda 
hoje, no ensino, não reconhece na música 
um potencial veículo da educação, com ob-
jetivos próprios e com um fim em si mesmo, 
tampouco o tema tem composto de manei-
ra substancial a pauta dos debates em torno 
da renovação do ensino (SANTANA, 2019).
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Conforme Fonterrada (2003), a música, 
talvez mais que em outras áreas do conhe-
cimento, a dificuldade se exacerba sob duas 
perspectivas, que funcionam na mesma pro-
porção como causa e efeito: por um lado, o 
fato da música não corresponder a uma ex-
pectativa de formação profissional, não com-
pondo, na escola regular pública, o rol dos 
“conhecimentos” que se devem “acumular”, 
ou seja, é uma brincadeira, e, como tal, não se 
justifica que ela tome o espaço das coisas sé-
rias; deve, no mínimo colaborar para o desem-
penho dos alunos nas disciplinas importan-
tes. Por outro, no mesmo viés de raciocínio, 
coloca-se a dimensão político-ideológica que 
sustenta o peso da formação do professor.

Piaget (1954 apud SANTANA, 2019) res-
salta a importância da introdução da vida 
estética no âmbito do ensino, que ele cha-
ma de “ação necessária e libertadora”, em 
contraposição a uma educação fundada 
na autoridade intelectual e moral. Mani-
festa-se o eminente psicólogo contra um 
sistema de ensino centrado na transmis-
são do conhecimento pronto e adverte:

Do ponto de vista intelectual, a escola im-
põe com demasiada frequência conhecimen-
tos prontos em vez de estimular a pesquisa. 
Porém, isso quase não se nota porque, nes-
ses casos, o aluno que simplesmente repete o 
que lhe ensinaram parece apresentar um ren-
dimento positivo sem que se suspeite quan-
tas atividades espontâneas ou curiosidades 
fecundas foram sufocadas. Em contrapartida, 
no campo artístico, onde ainda costuma subs-
tituir o que a pressão adulta ameaça destruir 
irremediavelmente, é por demais evidente o 
surgimento de um problema que na verda-
de envolve todo sistema usual de educação 
(PIAGET, 1954 apud SANTANA, 2019, p. 22).

A análise de Piaget remete a um problema há 
muito presente no ensino escolar brasileiro. 
Diz respeito ao retrocesso que se percebe na 
expressão artística da criança a partir do mo-
mento em que ela entra na escola, acentuan-
do-se à medida em que ela avança nas séries 
escolares. Fala-se do comprometimento que a 
ruptura, o esfacelamento do processo sentir-
-pensar-expressar cria para o relacionamento 
da criança consigo mesma e com os outros.

A proposta tem em consideração o fato de, 
regra geral, não estar tratando com especialis-
tas em música. A isso se soma a preocupação 
e o cuidado para que o discurso não se perca 
no vazio. Tampouco o recurso da doutrinação, 
na base do “devemos fazer assim ou assado”, 
“ou os professores precisam se conscientizar”, 
“precisamos isso ou aquilo”, etc, define-se 
como técnica de trabalho (COELHO, 2012).

Para Bastian (2009), o trabalho com música 
na educação básica não visa formar musicis-
tas, mas abrir a escuta sensível e crítica do 
educando. Para ouvir basta ter ouvidos sa-
dios; o ato de escutar envolve a atenção, que 
gera interesse, por sua vez gerado pela moti-
vação. Coloca-se, nessa partitura, o processo 
ensino-aprendizagem como chave equacio-
nadora do trabalho denominado de musica-
lização; com olhos na formação do cidadão.

As diretrizes para o ensino da música na Es-
cola Fundamental, assentadas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais/1997, assinalam que:

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, inter-
pretes compositores e improvisadores, dentro 
e fora da sala de aula (BRASIL, 1997, p. 77).
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A música é feita de sons. O som é o elemen-
to essencial da música. A melodia resulta do 
movimento do som que, em sua caminhada, 
intencionalmente se organiza no tempo e no 
espaço. O ritmo responde pela ordenação do 
discurso sonoro, dando-lhe uma forma deter-
minada. A escuta do aluno deve ser desper-
tada para percepção dos caminhos percorri-
dos pelo som na melodia e o reconhecimento 
dos seus parâmetros básicos: altura, inten-
sidade, timbre e duração (BASTIAN, 2009).

Na concepção de Pena (2010), com a fina-
lidade de atingir os objetivos, quais sejam, os 
de permitir aos alunos vivenciarem a escuta e 
se manifestarem como intérpretes, composi-
tores e improvisadores, os caminhos a serem 
seguidos deverão trilhar as vias do explorar, 
do interpretar e do criar. Recuperar-se, aqui, o 
processo sentir-pensar-expressar, como meio 
de proporcionar ao aluno a oportunidade de 
identificar-se com o que se faz e com seu meio.

A percepção será trabalhada por intermédio 
da escuta ativa, crítica e consciente. A me-
diação do professor como instigador, como 
questionador é de suma importância. Pode 
ocorrer, algumas vezes, que o professor não 
saiba como proceder; e isso, no caso, não re-
presenta nenhuma gravidade. Importa, aci-
ma de tudo, a consciência do que não deve 
ser feito, frise-se: descartar tudo o que vier 
na contramão do conhecimento como cons-
trução, cuja chave está na problematização.

Tem se percebido de modo muito claro 
o quanto a vivência musical na educação é 
primordial, visto que traz estímulos muito 
eficientes para o desenvolvimento de capa-
cidades mentais, físicas e afetivas. A música 
atua de forma direta no sistema nervoso do 
ser humano e pode ser utilizado como uma 
poderosa ferramenta – benéfica ou maléfica. 
Dessa maneira, a criança necessita de uma 
“dieta sonora” balanceada, que colabore com 

para sua saúde integral, já que ela é expos-
ta a todo tipo de música, que afetará em sua 
formação. Um repertório musical de boa qua-
lidade pode colaborar para o equilíbrio emo-
cional, físico e intelectual, porém, um reper-
tório de baixa poderá levar à agressividade e 
causar distúrbios para a saúde (PENA, 2010).

Para Ferreira (2009), a harmonia dos mo-
vimentos, proveniente dessas verdadeiras 
“danças” intuitivas (e com função desini-
bidora), é resultado de posturas corporais 
apropriadas, de equilíbrio entre tensão e 
relaxamento, de criatividade gestual e cê-
nica – qualidades que precisam ser culti-
vadas na infância e que colaboram para 
a formação de corpo e mente saudáveis.

Nesse sentido, os jogos e as brincadeiras 
podem contribuir para o processo de en-
sino-aprendizagem, visto que promovem 
desafios que estimulam a procura por solu-
ções, por meio de raciocínios ágeis. Essas 
atividades lúdicas, quando acompanhados 
de músicas, requerem da criança maior ra-
pidez em suas decisões, em razão do tem-
po imposto pela música (FERREIRA, 2009).

De forma semelhante ao desenrolar do 
processo de transmissão oral das ativida-
des musicais tradicionais de um povo, por 
meio do qual o repertório característico 
dessa cultura se mantém vivo e atualizado, 
o professor das séries iniciais deverá traba-
lhar a música com seus alunos. A pré-escri-
ta e a leitura nas atividades musicais serão 
meros complementos que estarão docu-
mentando as atividades (SANTANA, 2019).

Segundo as ideias expostas, é possível ele-
ger objetivos bem claros para o ensino da mú-
sica nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Vivenciando as brincadeiras musicais da tra-
dição brasileira, a criança estará desenvolven-
do-se física, intelectual e emocionalmente.
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Conforme Santana (2019), para as séries 
iniciais, a seleção do repertório e do conte-
údo teórico e prático precisa ser guiada por 
princípios psicopedagógicos relativos a cada 
período do desenvolvimento da criança, bem 
como por flexibilidade que permita adequa-
ção perante a maturidade e capacidade de 
cada educando. As metas precisam ser viáveis 
e objetivas, levando-se em consideração que 
a música é uma arte muito abrangente, que 
oferece múltiplas possibilidades de formação. 
Um objetivo essencial em educação musical é 
o desenvolvimento auditivo, que, por sua vez, 
conduz ao desenvolvimento rítmico-motor 
e à realização sonora-vocal e instrumental.

Nesse sentido, considera-se que o gran-
de propósito da educação musical é o 
“aprender a ouvir”. Toda atividade musi-
cal precisa conduzir a uma “escuta inte-
ligente”. Como segundo propósito está o 
“aprender a praticar” (CORREIA, 2019).

Consoante Correia (2019), aprender a ou-
vir por intermédio da música significa, antes 
de mais nada, a desenvolver a atenção au-
ditiva e ampliar a capacidade de concentra-
ção e memória. Pela “escuta inteligente”, a 
criança passa a perceber todos os aspectos 
da música: ritmo, melodia, textura, forma, 
texto, estilo e estará assimilando informações 
essenciais para seu aprendizado posterior.

Ao escutar música, a criança passa a pra-
ticá-la de maneira prazerosa: motivada por 
sua natureza lúdica e integra-se com ela de 
modo integral (mente, corpo e emoção). Me-
diante essa vivência é que ocorre o apren-
dizado da prática musical. Desse modo, por 
meio do ouvir, depois do fazer, descobre-
-se que existem diversas outras atividades 
capazes de satisfazer a muitos outros ob-
jetivos: a interpretação vocal e instrumen-
tal, a dança e a expressão corporal, a cria-
ção, e assim por diante (BASTIAN, 2009).

A criatividade dá seus primeiros passos por 
meio da música na criança pequena, des-
de que ela seja estimulada a cantar, dançar 
ou manusear objetos sonoros. O raciocínio 
lógico-matemático encontra terreno fértil 
para se desenvolver por meio de atividades 
musicais. A música de ritmo métrico apre-
senta uma estrutura totalmente baseada em 
proporções matemáticas – por exemplo, as 
unidades de pulsação são subdivididas em 
duas partes (e por múltiplos de dois) na sub-
divisão binária, e em três partes (múltiplos de 
três) na subdivisão ternária (COELHO, 2012).

O aprendizado de idiomas – a canção, forma 
de música expressa por meio de textos, é um 
excelente veículo para a aquisição de vocabu-
lários. Com a ajuda da melodia, torna-se mais 
fácil memorizar frases em qualquer idioma. Po-
de-se observar com que facilidade as crianças 
recitam ou cantam verdadeiros poemas em 
seu mágico idioma “infantolês”: “A-do-le-tá le 
peti le tomá café com chocolá...” (PENA, 2010).

A música é uma manifestação do espírito 
humano similar à linguagem. Suas faculda-
des têm comunicado ao homem coisas que 
são impossíveis de compreender por meio 
de qualquer outra linguagem. Se não quiser-
mos que essa comunicação se transforme 
em tesouro perdido, temos que dar o me-
lhor de nós para que o maior número pos-
sível de pessoas entenda esse idioma (KO-
DÁLY, 1953 apud SANTANA, 2019, p. 22).

Em qualquer fase, a qualidade da práti-
ca musical pode mudar em conformidade 
com o ambiente. Desde a sala de aula (mo-
biliada com carteiras que ocupam quase 
todo o espaço), grandes espaços como qua-
dras desportivas, galpões ou auditórios (que 
são prejudicados pela interferência sono-
ra), até um lugar apropriado quanto ao es-
paço e condições de silêncio (PENA, 2010).
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Na opinião de Correia (2019), um dos pro-
blemas que prejudicam o bom desempe-
nho das atividades musicais é a poluição 
sonora ambiental. Muito se reclama com 
relação à “gritaria dos alunos” e ao baru-
lho excessivo que fazem. Entretanto, des-
de cedo, eles tentam “vencer” os excessos 
de decibéis produzidos pelo som ambien-
te de casa, da rua e... até da própria escola!

Para Ferreira (2009), o ideal de uma sala de 
aula para educação musical é que tenha o es-
paço livre para a movimentação corporal, para 
a disposição de instrumentos e outros objetos; 
que apresente a menor interferência possível 
de ruídos externos. A acústica é importante 
para a correta percepção do som e do silêncio.

Enfim, qualquer ambiente de aula 
para a criança deve ser cuidadosamen-
te projetado. Não se deve acomodar com 
a realidade das condições financeiras das 
escolas brasileiras, mas sim idealizar mo-
delos válidos para a educação de qual-
quer criança em qualquer parte do mundo.

Porém, mesma na ausência dessas possibili-
dades, a educação musical ainda é totalmente 
viável e eficiente em sala de aula, com o educa-
dor preparado e o educando dispondo de seu 
valioso instrumental: corpo e voz. A atividade 
musical sempre conduzirá educador e educan-
do a se tornarem mais criativos, a buscarem 
soluções para os problemas e a se adaptarem 
ante as impossibilidades (SANTANA, 2019).

Na concepção de Santana (2019), 
a oportunidade das oficinas realiza-
das com professores das séries iniciais 
da alfabetização é das mais importan-
tes na tarefa de discutir o ensino musical. 

Pudemos verificar a ansiedade dos grupos 
por conhecimentos musicais, o pedido de 
ajuda na parte pedagógica e, o mais gratifi-

cante, o potencial e a capacidade de adapta-
ção e criação desses educadores. Para mui-
tos, aqueles foram os primeiros encontros 
com uma visão de educação musical. Para 
outros, o primeiro contato com brincadeiras 
infantis brasileiras. Para a grande maioria, 
uma pequena incursão nesse imenso mun-
do da arte musical, que serviu, no entanto, 
para despertar o interesse e a curiosidade 
pelo papel da música na formação e na edu-
cação da criança. Para nós, o prazer de divi-
dir experiências e aprender novos meios de 
aprender... e ensinar (SANTANA, 2019, p. 23).

Existe um universo de sons amplamente 
rico nas instituições escolares. É necessário 
somente levar em consideração critérios para 
selecionar o som que educa, que é saudável 
e que se transforma em elemento propulsor 
do desenvolvimento integral das crianças.

“Cremos firmemente que a humanida-
de será mais feliz aprendendo a valer-se 
da música. E quem fizer algo nesse sen-
tido, já não terá vivido em vão” (ZOLTÁN 
KODÁLY apud SANTANA, 2019, p. 04).

Portanto, a música vai ganhando cada 
vez mais espaço na escola. A convivência, 
cada vez maior, fundamentada em relações 
de igualdade e não de poder, vai tornan-
do possível todas as formas de expressão.

A música possibilita interpretações múl-
tiplas, pois, em virtude dessas caracterís-
ticas, incorpora-se na vida do estudante 
abrindo caminhos ao mundo da leitura e 
supera particularidade que certamente dis-
tingue essa intervenção. A pluralidade de 
possibilidades de exploração com a músi-
ca é inesgotável, além da apreensão global.
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Segundo Toro (2002), as mudanças sociais 
e culturais que afetam diretamente a esco-
la, têm sido, entre outras, a de possibilitar a 
socialização e a formação dos sujeitos que 
estão inseridos no contexto sócio-cultural, 
pois, neste contexto, sabe-se que o ensino da 
leitura e da escrita hoje é bastante diferente 
do que foi algumas décadas atrás. “A escola 
tem a obrigação de formar jovens capazes 
de criar ordem social na qual todos possam 
viver com dignidade”. Para que seja eficien-
te e ganhe sentido, a educação deve servir 
a um projeto da sociedade como um todo.

Hoje, a escola teria como uma das funções 
no que se refere à leitura e à escrita, alterar o 
foco dessa aprendizagem, do tratamento pe-
dagógico, não apenas a codificação do siste-
ma da escrita concebido como conhecimento, 
desvinculado do contexto social de uso. Atu-
almente, o processo da leitura e da escrita tem 
seus diferentes usos e funções sociais e, por 
meio da música, fica fácil considerar seu uso 
prático na escola. A relação da criança com a 
música não é neutra no processo de aprendi-
zagem da leitura e da escrita, é diferenciada 
de acordo com o contexto sociocultural em 
que está inserido. Ela é homogênea, vincula-
da à realidade. Assim, a música também aten-
de as novas demandas que o meio impõe.

Como consta Soares (2010), é por intermé-
dio das mudanças e transformações sociais 
em torno do uso e das funções da escrita 
na sociedade, que surge o conceito de letra-
mento para indicar e explicar um fenômeno 
para além da alfabetização, como o domínio 
do código da escrita, por meio do processo 
de codificação e decodificação. Para tanto, o 
uso da música em sala de aula faz surgir à ne-
cessidade de fazer uso adequado da mesma.

Como se sabe, a música usada na sala de 
aula tem demonstrado aspectos relevantes 
ao processo de apropriação da escrita e da 

leitura pela criança. Tais intervenções fei-
tas com músicas têm evidenciado de forma 
mais detalhada, pois, esta solicita um maior 
entendimento para a linguagem gráfica ex-
pressada na letra da música, além de auxiliar 
na identificação dos sons, separar palavras e 
aumentar a fluência verbal e, como recomen-
dam os “Parâmetros Curriculares Nacionais”, 
contextualizar atividades de uso e de refle-
xão sobre a língua oral. Enfim, são muitos os 
elementos que podem estimular a leitura por 
meio da música, entre eles, as cantigas de ni-
nar e as canções de rodas. Cabe ao professor 
resgatar os valores musicais de sua cultura e 
aproximar as crianças dele (SANTANA, 2019).

Acredita-se que a construção por meio 
da música é também o de transformação 
social, pois, a música melhora a qualida-
de da aprendizagem, melhora a área emo-
cional, além de facilitar ao professor a inte-
ragir no contexto histórico de sua criação, 
a época, seu compositor, interprete, etc.

Diz Violeta Gainza (1988, p. 17):¨ É de impor-
tância fundamental que em todos os países as 
autoridades educacionais sejam suficientes 
lúcidos para resgatar a música e colocá-la a 
serviço da educação, ou seja do desenvolvi-
mento integral do homem. Que assim seja”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final deste debate, percebe-se que ain-
da há muito o que se fazer em relação ao 
uso da música no processo de alfabetiza-
ção e na aprendizagem de uma forma geral. 

Faz-se necessário, verdadeiramente, cons-
cientizar o professor alfabetizador, pois, so-
mente quando ele tiver consciência da impor-
tância de seu papel na formação do educando 
em seu exercício das práticas sociais de lei-
tura e escrita na sociedade em que vive, é 
que irão romper com os paradigmas tradi-
cionais e perceber que não basta alfabetizar.

A alfabetização é um fator propulsor do 
exercício consciente da cidadania e do desen-
volvimento da sociedade como um todo. O pa-
pel do professor alfabetizador na questão da 
alfabetização no Brasil não é apenas o de en-
sinar conteúdos e sim de promover vivências, 
compartilhar experiências, para que os mes-
mos possam atingir os objetivos propostos.

As experiências de sair de um texto e ir para 
a expressão plástica, a dramatização, a músi-
ca, a vivência corporal, a modelagem, a do-
bradura, etc. são concluídas com o retorno ao 
texto inicial, ampliado e res-significado. Tal-
vez porque aí encontrem diferentes oportu-
nidades de expressão. O seu ser é tratado de 
forma mais global. Deixam de ser vistos ape-
nas como cabeças pensantes. Há a quebra na 
rotina escolar, que na maioria das vezes é re-
petitiva em sua didática; surgem outros meios 
para a manifestação das várias inteligências. 
A emoção e os sentimentos podem aflorar.

Assim, acredita-se que a tarefa da escola é: 
formar cidadãos livres, conscientes e autô-
nomos, que sejam fiéis aos seus sonhos, res-
peitem a pluralidade e a diversidade e inter-
venham de forma crítica, ética e estética na 
sociedade brasileira. Efetivar mudanças na es-
cola é compartilhar da construção do projeto  

 
 
político-pedagógico que transcende a dimen-
são individual, tornando-se um processo cole-
tivo, mas, dialeticamente, essa construção não 
se desenha sem a existência e articulação dos 
projetos existenciais das pessoas envolvidas. 

A ideia não é prover o aluno para que ele 
faça o que muitos artistas já fizeram ao longo 
da história da arte, mas para que conheça essa 
história que a humanidade construiu ao longo 
da sua caminhada, e que nela possa intervir, 
fazendo as suas representações e não co-
piando outras que já fazem parte da história.

É necessário que o aprendizado seja signifi-
cativo. Quando são introduzidas músicas nas 
apresentações de leitura ou contagem de histó-
rias, a leitura se torna cativante e emocionante. 

Um trabalho pedagógico-musical precisa ser 
desenvolvido em contextos educativos que 
compreendam a música como processo con-
tínuo de construção, que abrange perceber, 
sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. A 
educação musical não deve objetivar a forma-
ção de um possível músico amanhã, mas sim a 
formação integral das crianças de hoje. A cada 
etapa do desenvolvimento humano há uma 
necessidade diferente. O professor trabalha 
como mediador nesse processo. Os alunos dos 
anos iniciais recebem orientação do professor 
na escola para desenvolver suas habilidades 
e competências. Consequentemente, esta-
rão se desenvolvendo como seres humanos.

Nesse sentido, o trabalho do educador pre-
cisa ser criativo, motivando a criança, imagi-
nando novas possibilidades de aprendizado.
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Fazer uso da música permite ampliar os 
meios de alcançar as necessidades peculia-
res de cada aluno. O professor tem o papel 
de explorar esse universo de oportunidades 
para o aprendizado com êxito dos alunos. 

Assim, a música vai conquistando cada 
vez mais espaço na escola. Dessa for-
ma, haverá sempre uma troca harmonio-
sa entre quem ensina e quem aprende. 

Lidar com essa questão ainda é difícil para 
a maioria dos educadores, que também fo-
ram vítimas dessa mutilação, que estão acos-
tumados a ver a arte na expressão plástica, 
na dança, no teatro, na música. Reconhe-
cem nessas linguagens artísticas possibilida-
des para o desenvolvimento da criatividade 
e utilizam isso nas chamadas aulas de arte. 
Ao passo que em relação ao aprendizado da 
língua, a escola tem privilegiado o enfoque 
nas questões utilitárias, na função social da 
leitura e da escrita. O que é de indiscutível 
importância, também. Contudo, conside-
rar a leitura e a escrita uma arte, olhar para 
esse aprendizado como integrante do mun-
do artístico, não é frequente nas escolas.

A arte de ler e a arte de escrever, no entanto, 
abrigam em si as mesmas questões que todo 
processo criativo e artístico enfrenta. Isso 
significa que os educadores devem encon-
trar outras maneiras para tratar do assunto. A 
utilização de técnicas expressivas é um bom 
caminho. Nesse processo, a expressão escrita 
e sua respectiva leitura ganham outra dimen-
são. A arte leva além dos limites de tempo e 
espaço: entra-se em contato com o espírito 
humano de sempre, por meio de suas expres-
sões do homem da caverna ao homem de hoje.

Enfim, a prática de leitura no mundo contem-
porâneo é uma exigência para todas as áreas. 
Porém, existem leitores que não conseguem 
ler além da superfície do objeto de leitura. Há 

a necessidade de formar leitores competen-
tes, para que o processo de leitura deixe de 
ser apenas o mero ato de decodificar e com-
preender. A leitura precisa conduzir o leitor ao 
exercício da prática social e prepara-lo para 
refletir e agir sobre a realidade da sociedade.

Assim, a construção de sentidos é neces-
sária para o leitor atual. A formação de lei-
tores competentes depende de meios efi-
cazes. Nessa direção, a música se apresenta 
como mecanismo que leva o leitor a fazer 
uma leitura vivenciada, emotiva, sensitiva. 
Logo, consiste num meio que faz com que 
o leitor ultrapasse os limites da decodifi-
cação, compreensão, levando-o a um nível 
maior de interpretação do objeto de leitura.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

217

ANDREA DA SILVA GALDINO

Graduada em Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba 
(2014), Licenciada em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Me-
tropolitano de São Paulo (2013), Bacharel em Ciências Biológicas pela 
Faculdade pelo Centro Universitário Metropolitano de São Paulo (2012); 
Professora do Céu pela Prefeitura e do Ensino Fundamental I pelo Estado.

REFERÊNCIAS

AVELLAR, R. M. G. de. O Desafio de continuar a alfabetização. São Paulo. JM, 1995.

BASTIAN, H. G. Música na escola. A contribuição do ensino da músi-
ca no aprendizado e no convívio social da criança. São Paulo: Paulinas, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâme-
tros Curriculares Nacionais/Arte. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.

______. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâme-
tros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRITO, T. A. de. Música na Educação Infantil - Propostas para a For-
mação Integral da Criança. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2004. 

CHIARELLI, L. K. M.; BARRETO, S. de J. A importância da musicalização na Edu-
cação Infantil e no Ensino Fundamental: a música como meio de desenvolver a in-
teligência e a integração do ser. Disponível em: <http://www.iacat.com:8000/
Revista/recrearte/recrearte03/musicoterapia.htm>. Acesso em: 10 jun. 2019.

COELHO, H. M. A música integrada a ação pedagógica nas series iniciais do ensino fundamen-
tal. TCC (Graduação em Pedagogia) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2012.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

218

CORREIA, M. A. A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma possibilidade na edu-
cação. Educ. rev., Curitiba, n. 36, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0104-40602010000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 jun. 2019.

FERREIRA, M. Como usar a Música na Sala de Aula. São Paulo: Contexto, 2009.

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da Língua Escri-
ta. Edição comemorativa dos 20 anos. Porto Alegre: Artmed, 1999.

FONTERRADA, M. T. de O. De tramas e fios – um en-
saio sobre música e educação. São Paulo: Unesp, 2003.

GAINZA, V. H. Estudos de psicopedagogia musical. São Paulo: Summus, 1988.

MELO, L. R. C. A Música: um caminho para o desenvolvimen-
to do deficiente intelectual. Disponível em: <http://www.diaadiaeduca-
cao.pr.gov.br/portals/ pde/arquivos/2319-8.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2019.

MURAKAMI, C. D. Educação Musical x Musicoterapia. Disponível em: <http://musicaea-
doracao.com.br/21769/educacao-musical-x-musicoterapia/>. Acesso em: 12 jun. 2019.

PENA, M. Músicas e seu ensino. Porto Alegre: Sulinas, 2010.

SANTANA, S. M. A música como recurso pedagógico para o desenvolvimen-
to da leitura e da escrita. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bits-
tream/123456789/1754/1/MASC12122017>. Acesso em: 10 jun. 2019.

SNYDERS, G, A escola pode ensinar as alegrias da música? 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

SOARES, M. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2010.

TORO, B. Transformações na Educação e códigos da moder-
nidade: Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, Nº Jul/Ago 2002.

VIEIRA, E.; LEÃO, E. Música: sua influência na leitu-
ra e no processo de alfabetização. 55ª reunião anual da SBPC, 2003.

WATSON, A.; DRURY, N. Musicoterapia. 2ª. ed. São Paulo: Ground, 1990.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

219

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: A presente pesquisa propõe uma reflexão sobre a compreensão dos processos 
de alfabetização e letramento, tratando da origem, conceitos e especificidades de cada um 
desses processos educacionais, ressaltando que são processos diferentes, porém, que devem 
ser trabalhados juntos, um contemplando o outro, para que se obtenha sucesso na formação 
inicial dos alunos do ensino fundamental. O texto tem como proposta não só a construção 
desses conceitos abordados, como também expõe as contribuições que a junção desses dois 
processos (alfabetização e letramento) trazem para a educação. Acredita-se que o letramento 
se constitui em um instrumento para melhores resultados na formação das crianças que 
saem das séries iniciais do ensino fundamental, o que contribuirá para diminuir os altos e 
vergonhosos índices de analfabetismo funcional no Brasil. 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação.
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INTRODUÇÃO

A alfabetização é a etapa mais importante na formação da criança, é um processo contínuo que 
ocorre de maneira gradativa e necessita de muito cuidado para ser desenvolvida todas as capaci-
dades cognitivas de cada indivíduo. Não bastando somente codificar e decodificar as letras e nú-
meros, o processo de alfabetização se demonstra muito mais complexo do que podemos imaginar.

O aluno precisa interpretar, compreender e assimilar o conteúdo para que efetivamen-
te ocorra a aprendizagem e funcionalidade da leitura e escrita. Nesse processo, profes-
sor e alunos ocupam papéis extremamente importantes no sentido de cooperação, ca-
minhando juntos na construção do conhecimento e objetivando os mesmos ideais. 

Durante esse percurso, é significativa a importância dada aos trabalhos desen-
volvidos coletivamente, pois priorizam ações e posturas que desencadeiam intera-
ções entre os alunos, contribuindo, de forma expressiva, para o processo pedagógi-
co, o qual também auxiliará na formação do aluno como sujeito ativo e pensante na 
sociedade. Compreender e interpretar o significado da leitura e da escrita, median-
te o letramento, possibilitará o uso e as habilidades na construção do conhecimento. 

Atualmente, com o Ensino Fundamental de nove anos, os alunos iniciam a etapa da al-
fabetização aos seis anos de idade e um dos grandes desafios do professor é traba-
lhar com a alfabetização e o letramento em sala de aula. O Parecer nº 4/2008 (BRA-
SIL, 2008) define a obrigatoriedade da matrícula de crianças com seis anos de 
idade completos até o início do ano letivo, no primeiro ano do ensino fundamental. 

Esse Parecer, também, ressalta que: “os três anos iniciais são importantes para a qualidade da 
Educação Básica: voltados à alfabetização e ao letramento, é necessário que a ação pedagógica 
assegure, nesse período, o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas 
de conhecimento. Com a antecipação da entrada das crianças aos seis anos de idade no ensino 
fundamental, o professor necessita rever, revisitar, refletir sua prática, a fim de possibilitar a 
aprendizagem, pois são vários os fatores que influenciam nesse processo, entre eles à diversidade 
presente na sala de aula. Precisa buscar alternativas variadas e viáveis ao processo educacional. 

É fundamental que o professor disponibilize uma gama de instrumentos pedagógicos e, assim, 
construa um ambiente alfabetizador adequado ao desenvolvimento das capacidades e habili-
dades de cada aluno. Freire (1978) enfatiza que a alfabetização não está relacionada ao método, 
mas a uma concepção de alfabetização que oportuniza a democratização da cultura, a reflexão 
sobre o mundo e o lugar do homem, sendo este o sujeito ativo do processo de aprendizagem.
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CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO.

 A alfabetização é um processo complexo 
ligado à construção do conhecimento. Atual-
mente, este conceito está sendo desdobrado 
aliado a outras áreas do conhecimento, por 
exemplo: Alfabetização Musical, Alfabetiza-
ção Matemática, Alfabetização em Informáti-
ca, além da sua origem que era para designar a 
aquisição da leitura e da escrita formal.Alfabe-
tizar é um conceito amplo, portanto, torna-se 
fundamental compreender as várias concep-
ções que o envolvem. Diversos são os teóricos 
que analisaram este processo, são indispensá-
veis as abordagens do neuropsicólogo Luria, 
sobre mediação cultural, do desenvolvimen-
to, pensamento e linguagem de Vygotsky, das 
teorias da evolução da escrita de Ferreiro, es-
tas embasadas na Epistemologia Genética de 
Piaget, e de Freire sobre a educação cidadã e 
popular. Tratando especificamente da alfabe-
tização temos: Mary Kato, Esther Pilar Grossi,  
ngela Kleiman, Magda Soares, entre outros.

Inicialmente, o ato de alfabetizar era con-
siderado como um processo de decodifica-
ção, ou seja, que através de mecanismos re-
petitivos o aluno iria decorar os códigos, ou 
letras para simultaneamente ler e escrever.

Esta ideia foi colocada em crise a partir das 
diversas pesquisas e investigações que vêm 
ocorrendo na área da linguagem e no entendi-
mento de como construímos o conhecimento.

Atualmente, a alfabetização não é vista 
como algo desconexo do mundo, ela envolve 
um processo de construção de conhecimen-
tos, e carrega a pretensão de reconhecer os 
educandos como sujeitos autônomos, críti-
cos na sociedade para serem sujeitos ativos, 
que possuam a competência de transformar 
a sociedade, para que seja mais justa iguali-
tária e cidadã. Segundo Ferreiro e Teberosky:

 

A posição que sustentamos reiteradamente 
é que o marco da teoria do desenvolvimento 
cognitivo de Piaget é apto para compreender 
os processos de apropriação de conhecimen-
tos envolvidos na aprendizagem da lecto-es-
crita. Dizemos apropriação do conhecimento, 
e não aprendizagem de uma técnica. Contu-
do o que essa apropriação significa aqui como 
em qualquer outro domínio da atividade cog-
nitiva: um processo ativo de reconstrução 
por parte do sujeito que não pode se apro-
priar verdadeiramente de um conhecimento 
senão quando compreendeu seu modo de 
produção, quer dizer, quando o reconstituiu 
internamente (TEBEROSKY,1985, p. 275).

 
Isso quer dizer, que cada sujeito deve re-

construir o processo de leitura e escrita per-
corrido pela humanidade de forma pessoal 
e original. Cada educando possui diferentes 
interações com o código escrito e, dependen-
do do seu uso social, a criança elabora hipó-
teses que juntamente com as experiências 
vividas, enriquecem e significam o processo.

 
É por isso que se enfatiza a importân-

cia de que as crianças entrem em contato 
com o uso social da leitura e da escrita, re-
conhecendo a função social da linguagem. 

Para Vygotsky a aprendizagem está rela-
cionada ao desenvolvimento e só acontece 
quando o sujeito está envolvido num grupo 
ou meio cultural. A partir das experiências vi-
venciadas por cada indivíduo, o significado de 
uma palavra pode carregar sentidos diferen-
tes a partir de uma situação que ela vivencia, a 
experiência individual é mais complexa do que 
a generalização que se apresenta nos signos.
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Neste processo de alfabetização, o sujei-
to alfabetizando precisa ser permeado por 
situações de conflitos singulares que para 
uns poderá ser essencial, enquanto outros 
o consideram desnecessário, pois não há 
uma linearidade e uma uniformidade nas vi-
vências e na identidade de cada sujeito.

A estas inquietações podemos agregar os 
estudos da Psicogênese da Língua Escrita 
de Emília Ferreiro (1985), que vieram esta-
belecer níveis progressivos para o desenvol-
vimento da escrita e que ajudam a melhor 
identificar a etapa vivenciada por cada su-
jeito em determinado espaço de tempo. 

O professor que reconhece estes estudos bem 
como, se apropriou de forma reflexiva do seu pro-
cesso de alfabetização vivido enquanto aluno, 
pode melhor acompanhar os estágios e as indi-
vidualidades de seus alunos, pelo fato de ver em 
seus educandos a sua experiência replicando-se. 

Essa situação de atualização de experiências 
vividas é explicada pela Psicologia, que mencio-
na o fato do sujeito comumente poder transferir 
para uma situação ativa o que viveu em situa-
ção passiva, de modo que boas experiências de 
aprendizagem revertem numa possível relação 
amistosa para o aprender, e seu inverso também.   

O processo de alfabetização depende tam-
bém das experiências prévias de cada alfabeti-
zando, que acontecem antes mesmo da educa-
ção escolar, através das atividades não formais 
que as crianças vivenciam e, assim, podem criar 
estratégias para tentar identificar, interpre-
tar o que está no texto codificado pelas letras. 

Verificamos que as crianças quando es-
tão mediante um texto, elaboram hipóteses 
e tem critérios investigativos, para descobrir 
e desvendar as informações que os jornais, 
os livros, as revistas, os outdoors, as placas, 
os rótulos comportam. Utilizam informações 

prévias como: tipo e tamanho de letra se é 
colorida ou discreta, retiram indícios das gra-
vuras que o texto traz e, assim, elaborando 
uma possível representação da mensagem. 

Todo este repertório de investigação está 
num processo mental reflexivo elaborado des-
de as primeiras noções que podem construir 
em torno da leitura, esse conjunto é o que 
constitui o contexto do universo de letramen-
to, numa mútua implicação com a alfabetiza-
ção. Utilizamos a concepção teórica de Soares, 
para identificar as características do ato de ler:

 
Dessa forma, ler entende-se desde a habilida-

de de simplesmente traduzir em sons sílabas iso-
ladas, até habilidades de pensamento cognitivo 
e metacognitivo; inclui, entre outras habilidades, 
a habilidade de decodificar símbolos escritos; a 
habilidade de captar o sentido de um texto es-
crito; a capacidade de interpretar sequência de 
ideias ou acontecimentos, analogias, compara-
ções, linguagem figurada e relações complexas, 
anáforas; e ainda habilidade de fazer predições 
iniciais sobre o significado do texto, de cons-
truir o significado combinando conhecimentos 
prévios com informações do texto, de contro-
lar a compreensão e modificar as predições 
iniciais, quando necessário, de refletir sobre a 
importância do que foi lido, tirando conclusões 
e fazendo avaliações (SOARES, 2004, p.31).

 
Da mesma forma, ao escrever percorre-

mos o caminho das predições, de interpre-
tar e combinar significados, na tentativa de 
decifrar e se apropriar deste código escrito, 
o mais semelhante possível ao modelo con-
vencional. É importante que estes passos ini-
ciais ocorram com situações significativas, a 
exemplo da escrita do seu nome próprio e de 
seus familiares, amigos e colegas, palavras e 
textos de seu interesse. Utilizando a aborda-
gem teórica de Ferreiro, descrita por Kato, en-
contramos quatro diferentes níveis de escrita.
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No nível Pré-Silábico a escrita não apresen-
ta nenhuma correspondência sonora, isto é, 
que não fazem correspondência entre grafia 
e som. [...] No nível Silábico, a criança pro-
cura efetuar correspondência entre grafia e 
sílaba, geralmente uma grafia para cada síla-
ba o que não exclui alguns casos problemá-
ticos derivados de exigências de quantidade 
mínima de letras. [...] No nível Silábico-Al-
fabético a sistematicidade da tarefa execu-
tada pela criança se dá no sentido de que 
cada grafia corresponde a um som. [...] No 
nível Alfabético, a escrita é organizada com 
base na correspondência entre grafias e fo-
nemas (FERREIRO, apud KATO, 1994, p. 55).

Na passagem de um nível de entendimen-
to para outro superior está a essência da 
aprendizagem que, acompanhada pela re-
construção de novas estruturas, novas hi-
póteses e esquemas de compreensão, fa-
zem do aprender um processo contínuo, 
infindo em suas possibilidades, até mesmo, 
no processo de alfabetizar-se permanente-
mente em outros/novos textos e contextos. 

É indispensável que a partir desta con-
cepção suponhamos que quanto maiores as 
vivências e mais qualitativas forem as inte-
rações com materiais escritos – o que com-
preende a construção de um mundo letra-
do de significado - maior facilidade terá a 
criança para compreender a alfabetização. 

Como também, se para a família a leitura 
e a escrita são atividades cotidianas, maior 
desejo terá a criança de construir este pro-
cesso para compartilhar desse conhecimento 
comum na família. Caso contrário, a alfabe-
tização poderá ser um processo lento, difícil 
que envolverá até “sofrimento” para reconhe-
cer o valor e a função da leitura e da escri-
ta como formas prazerosas de comunicação.

         

Conforme Freire e Macedo, “alfabetiza-
ção significa adquirir língua escrita atra-
vés de um processo de construção do 
conhecimento, dentro de um contexto dis-
cursivo de interlocução e interação, com 
uma visão crítica da realidade”. (1990, p. 17).

É importante valorizar o envolvimento que 
o aluno deseja do aprender dá ao processo de 
conhecimento, feito pela escolarização. Por-
que, ao reconhecer a alfabetização como pro-
cesso que lhe permite autonomia do ser, fazer, 
conhecer e conviver, fica a possibilidade de as-
sociar-se à descoberta do prazer em aprender. 
Se o sujeito escolar aprender a conhecer, con-
seguirá de modo autônomo, aprender a apren-
der. Quando conseguir aprender a fazer, terá 
uma competência em experiências práticas.

Ferreiro aborda que “aprender a ler e a es-
crever, em uma sociedade letrada, tem o sig-
nificado de apropriação de poder, de um ins-
trumento que permite participar na sociedade 
como um cidadão pleno, e não como cidadão 
pela metade”. (1990, p. 69). Este pensamen-
to enfatiza o processo de autoria e de identi-
dade que a alfabetização traz que se opõem 
ao preconceito com os analfabetos, de serem 
sujeitos constituídos como sem identidade, 
“sem plenitude”, tidos como submissos, inca-
pazes, à mercê da sociedade, sem condições 
de participar desta conquista comunicativa.

Busco a concepção de Teberosky e Cardo-
so, “criar situações de aprendizagem signifi-
cativas, partindo do nível conceitual real de 
cada criança, de seus conhecimentos, com o 
objetivo de que seja a própria criança quem 
elabore e desenvolva seu projeto, quem pla-
nifique e regule sua atividade”. (1993, p. 234).  



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

224

Cada alfabetizando torna-se protagonista de 
sua construção, mas ao alfabetizador é dado o 
papel não de simples coadjuvante, porém de 
alguém que deve possuir competência para 
cumprir a tarefa de planejar, inventar situações 
e atividades a fim de que haja aprendizagem.

O processo de alfabetização vai se concre-
tizando pelas situações reais formadas e as 
tentativas que o aluno faz para acertar, co-
metendo falhas construtivas, melhorando 
sua forma de pensar, escrever e ler, com o 
auxílio da intervenção docente, num espa-
ço social e colaborativo. Como dito antes, 
a conquista da alfabetização é mediada por 
hipóteses que revelam o constante processo 
de reformulação das descobertas discentes.

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO 
COMO PRÁTICA SOCIAL.

Antigamente, estar alfabetizado reduzia-se 
a ler e escrever o próprio nome. Mas, atual-
mente, com as constantes transformações, 
consideramos necessário à alfabetização não 
apenas em caráter de decodificação de pala-
vras, desejamos a leitura de mundo, compre-
endendo, interpretando, utilizando em pleni-
tude esse processo em nossa comunicação.

Em virtude dessa complexidade no pro-
cesso de alfabetização contemporâneo e 
suas consequências nos âmbitos sociais, 
culturais, cognitivos e na inserção social le-
trada, surgiu a necessidade de utilizar um 
termo diferente, inovador: Letramento.

Etimologicamente, o termo Letramento 
vem da Língua Inglesa: literacy, que provem 
do termo littera, do Latim, significando letra, 
com o sufixo cy, que permite aliar a ideia de 
qualidade, condição de ser. Ou seja, Literacy 
ou Letramento é a condição de quem assume 
conhecer e aprender o mundo letrado. Para 
Soares, “Letramento é, pois, o resultado da 

ação de ensinar ou aprender a ler e escrever: 
o estado ou a condição que adquire um grupo 
social ou um indivíduo como consequência 
de ter-se apropriado da escrita”. (2001, p.18).

Na escola precisamos ensinar com leitu-
ras e produções reais, significativas, assim 
como ouvimos para falar, devemos cumprir 
essa relação entre escrever para ser lido e 
ler para escrever melhor, utilizando a função 
prática da linguagem em nossa sociedade.

A educação precisa ter uma finalidade con-
creta, para que também motiva o desejo de 
aprender, ao cumprir seu propósito na co-
municação. Na própria escola é construí-
do o espaço da ação dos sujeitos para abrir 
possibilidades e ampliar os conhecimen-
tos. De acordo com Marta Kohl de Oliveira:

 
A escola é, assim, um lugar social onde o 

contato com o sistema de escrita e com a ci-
ência enquanto modalidade de construção 
de conhecimento se dá de forma sistemática 
e intensa, potencializando os efeitos desses 
outros aspectos culturais sobre os modos de 
pensamento. Além disso, na escola o conheci-
mento em si é objeto privilegiado da ação dos 
sujeitos envolvidos, dependentemente das 
ligações desse conhecimento com a vida ime-
diata e com a experiência concreta dos sujei-
tos. (OLIVEIRA, apud KLEIMAN, 1995, p.156).

 

A concepção acima nos remete a uma re-
flexão sobre a mediação realizada na esco-
la, que precisa ser sistemática, relacionada 
com as vivências dos educandos nos con-
textos que estão inseridos. A nossa realida-
de, infelizmente, tolera o processo mecâni-
co de leitura e escrita.  Uma aprendizagem 
qualitativa exige que saibamos ler e escre-
ver exercendo as funções sociais, com um 
olhar crítico, um pensamento reflexivo. 
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Aceitar a ideia de alfabetização como ato 
repetitivo é concordar com a sociedade ex-
cludente, não permitindo a autonomia e a res-
pectiva humanização imprescindível para que 
cada sujeito sinta-se um cidadão em plenitude. 

A atuação dos educadores deve ter 
como referência uma leitura crítica da so-
ciedade compreendendo o papel da edu-
cação nesta conjuntura, enfrentando ati-
tudes ingênuas e neutras que negam seu 
sentido político. Por isso, abordamos o pen-
samento de Freire (1992) apontando que: 

 
Do ponto de vista crítico, é tão impossível 

negar a natureza política do processo educa-
tivo quanto negar o caráter educativo do ato 
político. Isto não significa, porém, que a natu-
reza política do processo educativo e o caráter 
educativo do ato político esgotem a compre-
ensão daquele processo e deste ato. Isto signi-
fica ser impossível, de um lado, como já salien-
tei uma educação neutra, que se diga a serviço 
da humanidade, dos seres humanos em geral; 
de outro, uma prática política esvaziada de 
significação educativa. (FREIRE, 1992, p.23)

 

Além disso, o educador deve ter uma pos-
tura consciente sobre a necessidade da for-
mação constante, do estudo e da reflexão 
sobre a sua prática. Buscando a partir das 
teorias a compreensão dos contextos históri-
cos, sociais e culturais em que está centrado 
sua atuação, contribuindo para que o edu-
cando reflita e seja sujeito consciente desta 
realidade, atuando nela e transformando-a.

Em todas as sociedades letradas, os que 
têm acesso à escrita podem desenvolver 
quatro habilidades no uso da língua: falar e 
escrever, ouvir e ler. Ao focarmos a língua 
materna sob a óptica da leitura e da escrita 
nos dias de hoje, nos mostra que, para as so-
ciedades do mundo inteiro, ser alfabetizado, 

isto é, saber ler e escrever tem se revelado 
condição insuficiente para responder ade-
quadamente às demandas contemporâneas. 

Diferentemente do termo “alfabeti-
zação”, “letramento” não designa o pro-
cesso individual de apropriação da lei-
tura e da escrita, ao contrário, o termo 
enfatiza seus resultados e consequências 
e não se restringe somente aos indivíduos, 
mas abrange também grupos e sociedades. 

O certo é que ler e escrever são atualmen-
te duas práticas sociais básicas em todas as 
sociedades letradas, independentemente 
do tempo médio com elas despendido e do 
contingente de pessoas que as praticam. O 
domínio dessas habilidades demonstra ter 
dois tipos de aplicação na vida das pessoas. 

A capacidade de lidar com estas tarefas 
significa mais do que ser capaz de resolver 
problemas específicos; pressupõe a possi-
bilidade de interagir com os estímulos nor-
mais do mundo letrado, o que faz com que 
os indivíduos possam mover-se à vontade 
no âmbito dos códigos dominantes do meio.

 
A professora Magda Soares (2001, p. 17) 

nos relata sobre um dos significados de letra-
mento citando o Dicionário Contemporâneo 
da Língua Portuguesa: “... remete ainda para 
o verbo “letrar‟ a que como transitivo direto, 
atribui a acepção de „investigar, soletrando‟ 
e, como pronominal “letrar-se‟, a acepção de 
„adquirir letras ou conhecimentos literários”. 
São duas significações distintas, a primei-
ra nos remete ao sentido de que as práticas 
de leitura e de escrita são baseadas na pro-
cura, na curiosidade e no interesse do falan-
te que é estimulado a adquiri-las através da 
substituição das tradicionais e artificiais car-
tilhas de alfabetização por livros, revistas, 
jornais, pela adoção de textos de diversas 
modalidades e de variadas funções sociais. 
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O ensino da língua materna, nessa pers-
pectiva, não conduz o leitor à condição de 
mero decodificador de palavras e frases, e 
o escritor a um mero reprodutor de estrutu-
ras modelares de textos. O professor ofere-
ce aos seus alunos a leitura de mundo que 
precede a leitura da palavra; a conviver, ex-
perimentar e dominar as práticas de leitura e 
de escrita que circulam em nossa sociedade 
tão centradas na escrita quando a linguagem 
e a realidade se prendem dinamicamente.

O movimento do mundo à palavra e da pa-
lavra ao mundo está sempre presente. Movi-
mento em que a palavra dita flui do mundo 
através da leitura que dela fazemos. Podemos 
dizer que a leitura da palavra não é apenas 
precedida pela leitura de mundo, mas por uma 
certa forma de „escrevê-lo‟ ou de „reescrevê-
-lo‟, quer dizer, de transformá-lo através de 
nossa prática consciente (FREIRE, 1984, p. 18). 

É fundamental que o falante compreenda 
o que está à sua volta e que saiba seus sig-
nificados, para que então possa se situar, 
interagir e perceber melhor o ambiente que 
o cerca. Mas o conhecimento a ele transmi-
tido não deve ser pronto e acabado, pois o 
professor deve instigar, levando a classe na 
constante procura dos sentidos, na sua in-
vestigação; o educador concede aos alunos 
o suporte, o estímulo e o incentivo e estes, 
por sua vez, constroem seu conhecimento 
apoiados na base fornecida pelo professor. 

Contudo a escola espera do aprendiz não 
um desenvolvimento gradativo, mas um com-
portamento letrado desde o início de seu pro-
cesso de letramento. Por exemplo, a escola 
espera que a criança seja capaz de logo ler ma-
térias como história, ciências e geografia no 
gênero dissertativo; na aprendizagem da gra-
mática a escola espera do aluno a capacidade 
de identificação das várias classes de palavras 
simultaneamente a partir de suas definições. 

Este modelo de ensino, ao que tudo indi-
ca, tem se mostrado ultrapassado, uma vez 
que o conhecimento de um indivíduo é infi-
nitamente mais amplo do que tarefas quase 
sempre padronizadas e rotineiras, o saber de 
forma acabada. Além do que, não explora as 
capacidades e o potencial do aluno, sua cria-
tividade e expressividade, deixando-o apáti-
co diante do mundo. Segundo Ferreiro, 2010:

 
Se pensarmos que a criança aprende só 

quando é submetida a um ensino sistemá-
tico, e que a sua ignorância está garantida 
até que receba tal tipo de ensino, nada po-
deremos enxergar. Mas se pensarmos que 
as crianças são seres que ignoram que de-
vem pedir permissão para começar a apren-
der, talvez comecemos a aceitar que podem 
saber, embora não tenha sido dada a elas a 
autorização institucional para tanto. Saber 
algo a respeito de certo objeto não quer di-
zer, necessariamente, saber algo socialmente 
aceito como “conhecimento”. “Saber” quer 
dizer ter construído alguma concepção que 
explica certo conjunto de fenômenos ou de 
objetos da realidade. (FERREIRO, 2010, p.20)

A isso se acrescenta outro grave problema 
na nossa formação educacional: a falta de 
uma contextualização de cunho político, que 
pudesse motivar as pessoas a se transforma-
rem em efetivos agentes de mudanças sociais, 
a descobrirem que o conhecimento é nossa 
grande ferramenta para dar sentido à nos-
sa própria existência. Tal situação leva a um 
grande desapreço pelo livro, pelas bibliotecas 
e ao desinteresse pela leitura e pela escrita.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

227

O PROFESSOR ALFABETIZADOR E 
SUA RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS 
DE LEITURA E ESCRITA.

 O profissional da área da educação vem 
sendo foco de amplos debates nos últimos 
anos. A mídia acabou se transformando em 
um grande veículo de denúncias sobre pos-
síveis problemas na sua formação enquanto 
alfabetizador e enquanto leitor referindo-
-se ao professor alfabetizador como um su-
jeito com sérias falhas nas suas capacida-
des para ler e escrever (KLEIMAN, 2001). 

Silva (1998) salienta que, há um vas-
to conjunto de dificuldades entre ser lei-
tor e ser professor no Brasil, em fun-
ção do desprestígio social da profissão, 
do tempo sacrificado e do baixo salário. 

Além desses fatores negativos, que nada 
favorecem a constituição da leitura no coti-
diano do professor, este se depara com a bar-
reira imposta pela elite intelectual que impõe 
certos tipos de leituras consideradas como 
legítimas. Assim, o professor não se sente à 
vontade para escolher seu próprio material 
de leitura. Essas práticas anulam a autono-
mia do professor, fazendo com que este não 
tenha força para extrapolar os muros das 
leituras didáticas ou meramente escolares. 

Por isso, Brito (1998) afirma que, para boa 
parte dos professores, a prática da leitura limi-
ta-se a um nível mínimo, pragmático, dentro 
do próprio universo estabelecido pela cultura 
escolar e pela indústria do livro didático. Pro-
fissionalmente o professor da escola regular 
de 1º e 2º graus não tem a obrigação ou ne-
cessidade de ler além dos produtos que infor-
mam a prática escolar. Por outro lado, como 
cidadãos, têm pouco acesso a estes textos, 
tanto pelos veículos culturais estabelecidos, 
quanto pela sua condição socioeconômica.

Alfabetizar, segundo Soares (2004) “é le-
var ao alfabeto”, ou seja, ensinar o código 
da língua escrita, ensinar as habilidades para 
ler e escrever. È necessário, que a criança e/
ou adulto compreenda que a língua escrita 
não é mera representação da língua falada, 
pois de acordo com Soares (2003), o discur-
so oral e o discurso escrito são organizados 
de forma diferente. Assim, entende-se por 
alfabetizado o indivíduo que aprendeu a ler 
e a escrever, que adquiriu as habilidades da 
leitura e da escrita, o que possibilita a este 
codificar e decodificar em língua escrita.

[...] Em síntese: alfabetização é o processo 
pelo qual adquire o domínio de um código e 
das habilidades de utilizá-lo para ler e para 
escrever, ou seja, o domínio da tecnologia – 
do conjunto de técnicas – para exercer a arte 
da ciência da escrita (SOARES, 2003, p.91).

De acordo com Soares (2003), alfabetização 
e letramento são, pois, processos distintos, de 
natureza essencialmente diferente; entretan-
to, são interdependentes e mesmo indissociá-
veis. Já que uma pessoa pode ser alfabetizada 
e não ser letrada, como também pode ocorrer o 
inverso, ser letrado, mas não ser alfabetizado.

Diante de tal conjuntura, observamos que 
não basta ser apenas alfabetizado, é preciso ser 
letrado, fazer o uso competente da língua escri-
ta em circunstâncias sociais e que esta prática 
não se restringe apenas ao contexto escolar.

O autor também enfatiza que, vincu-
lar à alfabetização a escolarização é igno-
rar que, como já comprovaram numerosas 
pesquisas, também se aprende a ler e a es-
crever em instâncias não escolares – na co-
munidade, na família, no trabalho, na igre-
ja, ainda assim, é a alfabetização escolar é 
que legitima toda e qualquer atividade que 
vise à aprendizagem da leitura e da escrita. 
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Sabemos, pois, que a escola é constituída 
por regras e normas que ordenam o proces-
so de ensino-aprendizagem, ou seja, os alu-
nos são separados e organizados de acordo 
com sua faixa etária, o que determina trata-
mentos específicos para cada grupo distinto. 

A esse processo se dá o nome de escola-
rização, processo inevitável que institui e 
constitui a essência da escola. (SOARES, 
2003) Se as normas e regras que compõem 
o caráter escolar dificultam o ensino da lei-
tura e da escrita enquanto práticas sociais, 
e se este não o único meio de difundir essas 
práticas, mas, se é o mais aceitável, deve-
mos então, nos preocupar com a qualidade 
com que se ensina a leitura e a escrita den-
tro da escola, Soares (2003) salienta que:

Práticas de letramento a se ensinar são 
aquelas que, entre as numerosas que ocor-
rem nos eventos sociais de letramento, a 
escola seleciona para torná-los objetos de 
ensino, incorporada aos currículos, aos pro-
gramas, aos projetos pedagógicos, concreti-
zadas em manuais didáticos, práticas de letra-
mento ensinadas são aquelas que ocorrem na 
instância real da sala de aula, pela tradução 
dos dispositivos curriculares e programáticos 
e das propostas dos manuais didáticos em 
ações docentes, desenvolvidas em eventos 
de letramento que, por mais que tentem re-
produzir os eventos sociais reais, são sempre 
artificiais e didaticamente padronizados, prá-
ticas de letramento adquiridas são aquelas, 
de que, entre as ensinadas, os alunos efeti-
vamente se apropriam e levam consigo para 
a vida fora da escola (SOARES, 2003, p.108).

A leitura e a escrita vão além das capaci-
dades do saber ler e escrever, é preciso usar 
essas práticas no mundo globalizado e em 
constante mudança. Foi-se o tempo em que 
alfabetizado era o adjetivo dado a pessoa que 
sabia ler e escrever o seu próprio nome. Essa 
definição simplista ficou no passado, dando 
origem a novas teorias sobre a alfabetização. 

A definição de letramento inicia-se em me-
ados de 1980, no Brasil, indo além das fron-
teiras de medir as capacidades de leitura e 
escrita. Segundo Magda Soares, o letramento 
no Brasil surge em função das dificuldades e 
problemas encontrados no processo de aqui-
sição da alfabetização, em função dos méto-
dos utilizados. Sendo por isso, os dois termos 
se fundem e apesar das diferenças entre es-
tes, o letramento se sobrepõe a alfabetização.

Diante da teoria construtivista, a alfabe-
tização acontece de forma natural, não é 
mais necessário estar pronto para aprender. 

A aprendizagem ocorre com a interação 
do sujeito e a escrita. Não são mais neces-
sários materiais específicos de alfabetiza-
ção e sim materiais de leitura e escrita de 
uso comum a todos, onde a criança possa 
interagir com a escrita e a leitura. As difi-
culdades de aprendizagem são vistas como 
processos normais de tentativas para a 
aquisição do sistema da escrita e leitura. 

Não existe mais o erro, e sim um processo 
que é superado de forma progressiva, à medida 
que a criança passa a entender o sistema alfa-
bético. Segundo Ferreiro, 2010, “Essa criança 
se coloca problemas, constrói sistemas inter-
pretativos, pensa, raciocina e inventa, buscan-
do compreender esse objeto social particular-
mente complexo que é a escrita, tal como ela 
existe na sociedade (FERREIRO, 2010, p. 11).

 Magda Soares, explica que a alfabetização 
ocorre através de práticas de letramento, in-
cidindo ao mesmo tempo e consequentemen-
te. O letramento também é adquirido através 
das habilidades de leitura e escrita, como 
formas culturais e de uso social. Ou seja, 
uma depende da outra, são indissociáveis.
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A alfabetização tradicionalmente apresenta 
o conceito de aprendizagem grafo fônica, ou 
seja, a aquisição de habilidades de leitura e 
escrita através dos métodos analíticos e sin-
téticos. Essa concepção contraria a posição 
de Emília Ferreiro sobre os conceitos de alfa-
betização e letramento. Segundo ela, os dois 
termos juntos não existem, pois a alfabetiza-
ção já compreende o letramento e vice-versa.

A evolução da escrita no processo de apren-
dizagem e aquisição do sistema alfabético, 
segundo pesquisas de Emília Ferreiro, cha-
mada de Evolução Psicogenética, apresenta 
distintas fases: As primeiras escritas infantis, 
consideradas de forma tradicional, são rabis-
cos, linhas, bolinhas, mas carregadas de sig-
nificados, do ponto de vista construtivista. 

Nos aspectos gráficos, podem ser apenas 
traços mal definidos, mas seguem uma linha 
de evolução regular. É nesse primeiro período, 
que a criança consegue perceber a diferença 
entre desenhar e escrever, dando um impor-
tante passo para as etapas seguintes da com-
preensão da escrita. “As crianças não empre-
gam seus esforços para inventar letras novas: 
recebem a forma das letras da sociedade e as 
adotam tal e qual” (FERREIRO, 2010, p. 23).

Em um segundo momento, a criança busca 
encontrar soluções para a diferenciação en-
tre os tipos e significados da escrita. Em al-
guns momentos se apoia no uso de diferen-
tes letras para diferentes palavras, em outros 
momentos se apoia na quantidade de letras 
para palavras diferentes. (no mínimo três le-
tras para uma palavra ter significado ou po-
der ser lida). Esse período exige da criança 
grande atividade cognitiva. “Nestes dois pri-
meiros períodos, o escrito não está regulado 
por diferenças ou semelhanças entre os sig-
nificantes sonoros “ (FERREIRO, 2010, p. 27).

O período silábico inicia-se quando a crian-
ça “começa por descobrir que as partes da 
escrita (suas letras) podem corresponder 
a outras tantas partes das palavras escri-
ta (suas sílabas)” (FERREIRO, 2010, p.27). A 
criança começa a fazer relações entre o ta-
manho da palavra e a quantidade de letras 
usadas para escrever a palavras, associan-
do ao seu valor sonoro, ou seja, a quantida-
de de sílabas que a palavras possui. Sendo 
que um monossílabo, não pode ser lido. A 
criança vai evoluindo dentro deste nível de 
alfabetização, até alcançar a capacidade de 
relacionar o som (fonema) à letra (grafema), 
sendo assim capaz de usar uma letra para 
cada sílaba da palavra, não repetindo letras.

O processo alfabético anterior dá origem há 
um novo nível de alfabetização: silábico-alfa-
bético. Nesse período a criança percebe que 
sua hipótese anterior não é mais convincente, 
então a abandona e dá início a novas constru-
ções esquemáticas, procurando a equilibração. 

O período silábico-alfabético e o que 
está mais próximo da compreensão do sis-
tema alfabético, ou seja, da escrita. É nele 
que a criança percebe que as sílabas não 
são formadas por quantidades de letras, 
mas sim por letras que fazem coerência en-
tre grafia e som, dando mais importância 
a qualidade da escrita e menos a quantida-
de de letras usada para formar a palavra.

Enfim, a criança torna-se alfabética, es-
crevendo as palavras com as sílabas ade-
quadas, percebendo que para formar uma 
sílaba não tem regra de número de letras, 
pode ser preciso uma, duas ou mais letras. 
Mas ainda encontra dificuldades em relacio-
nar certas sílabas à gráfica correta, o que vai 
aprimorando até chegar à fase ortográfica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o que foi escrito até aqui, crê-se ser possível concluir que a alfabetiza-
ção é um processo de ensino aprendizagem, que tem como objetivo levar à pes-
soa a aprendizagem inicial da leitura e escrita. Sendo assim, a pessoa alfabetiza-
da é aquela que aprendeu habilidades básicas para fazer uso da leitura e da escrita. 

Verificamos por meio desta pesquisa bibliográfica que, a grande maioria dos auto-
res acredita que letramento não é um método, e sim uma prática, inserida nas ações co-
tidianas da sociedade, havendo, portanto, a necessidade de uma mudança nas pro-
postas pedagógicas onde se possa alfabetizar/letrando, pois o processo de ensino 
aprendizagem da leitura e da escrita na escola, não pode ser visto como um mun-
do à parte e não ter a finalidade de preparar o sujeito para a realidade na qual se insere.

É importante destacar ainda, que, alguns autores consideram que o letramento ini-
cia-se muito antes da alfabetização, ou seja, quando uma pessoa começa a intera-
gir socialmente com as práticas sociais que fazem uso da leitura e da escrita, pro-
vando que não existe um nível zero de letramento, já que uma pessoa pode não ser 
alfabetizada, e ser letrada, trazendo consigo uma bagagem social de conhecimentos.

Foi possível observar também que para tornar os alunos alfabetizados existem vários méto-
dos que podem ser classificados como sintéticos e analíticos ou globais. Os métodos sintéti-
cos são aqueles em que o professor começa a ensinar do menor para maior, ou seja: das letras 
para os textos e orações. Já nos métodos analíticos ou globais o professor começa a ensinar 
pelo caminho inverso, do maior para o menor, ou seja, dos textos ou orações para as letras.

‘
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A CULTURA AFRO- BRASILEIRA

RESUMO: O presente artigo visou promover e estabelecer reflexões sobre o trabalho 
com a temática História da Cultura Afro-brasileira através de ações interdisciplinares. 
Metodologicamente, este foi um estudo descritivo baseado na observação sistemática 
das ações realizadas em sala de aula e fora dela, na Escola Municipal de Educação Básica 
Nossa Senhora do Rosário em Inhapi - Alagoas. Essas observações partiram de ações 
interdisciplinares, que se subdividiram e explanaram os conteúdos referentes à temática, 
instigando o corpo discente a investigar, criar e discutir sobre elementos dela pertencentes. 
A partir das análises, notou-se que a escola em sua amplitude se envolveu e trabalhou para 
que o resultado de valorização das diversidades presentes nessa cultura fosse alcançado. A 
partir das apresentações observou-se uma aprendizagem significativa resultante da relação 
professor-aluno.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade;  Cultura Afro-brasileira;  Escola.
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INTRODUÇÃO

Estima-se que aproximadamente 53,6% da 
população brasileira é formada por negros 
e pardos de acordo com dados de 2014 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica - IBGE, sendo o Brasil o segundo país 
com a maior população de origem africana 
no mundo, ficando atrás apenas da Nigéria.

 
Os africanos trouxeram em sua bagagem 

cultural suas crenças, culinária e suas for-
mas de sociabilidade. Todavia, com toda 
a riqueza da influência das matrizes afri-
canas em nossa cultura, sabemos muito 
pouco sobre este continente. A força e a 
influência da cultura que os africanos recons-
truíram em terras brasileiras são inegáveis. 

No entanto, até pouco tempo atrás essas 
contribuições culturais não eram reconheci-
das ou valorizadas. Quando eram valorizadas, 
remetiam a uma situação de diferenças entre 
negros e brancos, isso porque ela era pensada 
em termos raciais. Os livros didáticos, os noti-
ciários dos jornais e outros meios de informa-
ção, na sua maioria, apresentam um conheci-
mento simplificado da África. Conhecimento 
este, que, muitas vezes, não oportuniza esta-
belecer relações com a real importância des-
te continente na construção de nosso país. 

É inegável a presença dos diferentes grupos 
africanos no Brasil que, mesmo na condição 
de escravos, refizeram elementos que faziam 
parte da cultura africana, inserindo ou justa-
pondo-os aos elementos da cultura brasileira. 

Vemos a presença africana no Brasil nos 
traços físicos e marcas genéticas, nas fei-
ções da população, na música e na religio-
sidade, que talvez sejam as manifestações 
culturais em que a presença africana esteja 
mais evidente, estando a África ainda pre-
sente: nos ditos, nas histórias, nas canções, 
nos brinquedos infantis, nas festas, nas dan-
ças populares, na maneira como se cumpri-
menta, no jeito de estar em casa e na rua. 

Contudo, o sofrimento do negro não aca-
bou com a abolição da escravatura, a luta ain-
da continua na atualidade, por um reconhe-
cimento e valorização das contribuições do 
africano para a formação social, econômica e 
cultural do país, e mais do que isso, na luta 
pelo fim da discriminação racial e mudança de 
atitude da população com relação ao negro, 
para que haja respeito e tratamento igual. 

Sabendo-se da importância desta cultura e 
visando estabelecer o reconhecimento sobre 
todas as contribuições dos africanos para a for-
mação do Brasil é que esta pesquisa torna-se 
relevante, pois além de promover um trabalho 
interdisciplinar sobre questões pertinentes à 
História da Cultura Afro-Brasileira, promo-
vendo ao corpo discente, o conhecimento so-
bre direitos que vêm sendo atribuídos àque-
les que pertencem às origens afro-brasileiras 
como: as Políticas de Ações Afirmativas e a 
Política de Cotas, que garantem vagas para a 
população negra nas Universidades e em con-
cursos públicos, propiciando assim a inserção 
dos mesmos em espaços que até então eram 
predominantemente da população branca. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

235

Outro fator relevante é a promulgação da 
Lei 10.639/03, que torna obrigatório o en-
sino da História e Cultura Afro-brasileira 
em escolas públicas e privadas de Educação 
Básica do país, que devem ser abordados 
em todos os componentes curriculares, em 
especial nas disciplinas de Educação Artís-
tica, Literatura e História Brasileira. Deste 
modo, o projeto intitulado (Re)descobrin-
do a Cultura Afro-Brasileira, Desconstruin-
do Preconceitos, visou promover para os 
alunos o conhecimento da cultura africana, 
suas crenças, religiões, músicas, danças e 
artes visuais e estabelecer uma valorização 
sobre a história da cultura Afro-brasileira. 

Iniciamos o presente artigo, trazendo um bre-
ve referencial teórico sobre o negro no Brasil 
e as suas contribuições na formação da nossa 
nação no âmbito social, econômico e cultura 
e em seguida todo o processo de inclusão da 
História da Cultura Afro-Brasileira no currícu-
lo escolar, através da Lei 10.639/03, com o 
objetivo de promover a valorização da cultura 
afro-brasileira e consequentemente ameni-
zar os casos de discriminação racial no Brasil. 

Em seguida abordamos a importância da 
interdisciplinaridade no processo de tra-
balho com a temática Cultura Afro-Brasi-
leira, seguida da descrição de como se de-
senvolveu o trabalho a partir das diferentes 
áreas de conhecimento Escola Municipal 
de Educação Básica Nossa Senhora do Ro-
sário, através do Projeto (Re)descobrindo 
a Cultura Afro-Brasileira, Desconstruin-
do Preconceitos, que foi desenvolvido com 
turmas do ensino fundamental e que se ob-
teve resultados plenamente satisfatórios.

A CULTURA AFRICANA NA CULTURA 
BRASILEIRA

As manifestações culturais africanas são 
resultadas de misturas mais antigas, incor-
porando elementos das culturas indígenas, 
portuguesa e Iorubá sendo a influência deste 
último mais forte na região de Salvador, que 
manteve fortes laços com a Costa da Mina.

À medida que o africano era inserido na so-
ciedade brasileira tornou-se afro-brasileiro. 
Usa-se o termo afro-brasileiro para indicar 
produtos de mestiçagens para os quais as ma-
trizes são africanas. Matrizes estas, presentes 
na formação do povo e da cultura brasileira.

 
Além dos traços físicos e marcas genéticas 

nas feições da população, a música e a religiosi-
dade, talvez sejam, as manifestações culturais 
em que a presença africana esteja mais eviden-
te. Ao longo da história da humanidade, a re-
ligiosidade sempre esteve presente. Seja qual 
for a forma de devoção ou crença, as religiões 
sempre trouxeram princípios éticos, buscando 
o sentido da vida e tentando explicar a morte. 

Nos ritos africanos, o sobrenatural era(é) 
acionado por especialistas que domina-
vam os conhecimentos necessários, para 
que as entidades do além pudessem aju-
dar a solucionar, geralmente, questões da 
vida cotidiana. Com o passar do tempo, as 
práticas mágico-religiosas começaram a di-
fundir-se em outros segmentos da socie-
dade, sendo a umbanda e o candomblé as 
religiões afro que mais cresceram no Brasil. 

Segundo Barbosa (2001) o termo um-
banda é utilizado para designar as religiões 
afro brasileiras de origem banto, nas quais 
são cultuados ancestrais e espíritos da na-
tureza, com forte presença de elementos 
das religiões indígenas e também influ-
ência do espiritismo, de origem europeia. 
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O candomblé é outro conjunto de práti-
cas e crenças mágico-religiosas de matrizes 
africanas que germinou no Brasil. Orixás e 
voduns são entidades ancestrais e heróis 
divinizados fundadores de linhagens, rei-
nos e cidades-estados, sendo não só a ori-
gem da organização social e política, como 
aqueles que orientam toda ação dos ho-
mens em sua vida terrena. (SOUZA, 2007). 

Os terreiros que abrigam candomblés e 
umbandas são espaços que reforçam as ca-
racterísticas da cultura africana, como: a 
arquitetura, as formas de festejar, os ri-
tos e as danças. É no ritmo dos tambores, 
cujo som é um dos elementos que permi-
tem que os espíritos desçam sobre mé-
diuns, por meio dos quais eles se comunicam 
com os vivos. A música africana tem a sua 
maior expressão na cultura. (SOUZA, 2007). 

Na música também se encontra claramen-
te a influência africana através percussão. 
Na variedade de instrumentos, sobretu-
do, o tambor que ao lado de outros instru-
mentos, como: o berimbau, o agogô e o re-
co-reco são utilizados nas danças e festas. 

De acordo com Fonseca (2006), os africanos 
trazidos à força para as Américas encontra-
ram aqui os instrumentos musicais europeus, 
como: o pandeiro, a viola e a rabeca e não 
tardaram em adotá-los. Absorveram também 
a música que agradava aos senhores e mistu-
rando-a com a sua, inventaram novos gêneros 
e estilos que mantiveram a essência africana.

Nas congadas, maracatus, capoeiras e rei-
sados, os ritmos musicais africanos estão 
na base do movimento corporal. Nos sam-
bas de roda e de umbigada, nos jogos, no 
frevo e outras danças. Os passos são mais 
ou menos fiéis aos que eram realizados pe-
los primeiros africanos e afrodescenden-
tes que dançaram em terras brasileiras.

 Entre as danças populares está o bumba 
meu boi, ou o boi-bumbá, uma espécie de te-
atro dançado e cantado no qual é contada a 
história de um empregado negro que mata o 
boi preferido do patrão para satisfazer o de-
sejo de sua mulher grávida de comer carne. 
Vendo-se nessa situação complicada, procura 
um feiticeiro para que, por meio de forças má-
gicas faça o boi ressuscitar. Esta prática deu 
origem a uma das maiores festas populares da 
Amazônia, o Boi de Parintins, na qual elemen-
tos indígenas ganham o primeiro plano, sobre-
pondo-se à influência de culturas africanas, 
em muitas das quais o boi é um elemento cen-
tral e cujos ritos mágico e religiosos estão pre-
sentes na ressurreição do boi (SOUZA, 2007). 

Outra dança de matriz africana, presente na 
sociedade contemporânea, é a capoeira que 
consiste na luta dançada, na qual dois antago-
nistas dão golpes de pernas e cabeças, usan-
do as mãos como apoio, saltando de um lado 
para outro. A capoeira é uma das manifesta-
ções culturais afro-brasileiras mais difundi-
das no país e também no exterior, sendo que 
até 1920, esta prática era proibida no Brasil. 
Nos anos de 30, tornou-se uma das marcas 
da identidade brasileira, ao lado do samba. 
Passou a ser ensinada por mestres capoei-
ristas sob duas vertentes de ensino: a capo-
eira Angola e a Regional (CAMINHA, 2007). 

Os elementos africanos da capoeira são: os 
instrumentos musicais (tambor e berimbau), a 
formação da roda, a ginga, os ritmos, as letras 
dos pontos cantados e os passos da dança/luta. 

A primeira academia da capoeira de Ango-
la aberta no Brasil foi em 1935 pelo mestre 
Pastinha, em Salvador, na Bahia. Ele con-
tava ter aprendido a luta com um escravo 
vindo de Angola, chamado Benedito. A ver-
tente angolana da luta defende a posição 
de que esta luta teria surgido em Angola. 
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O primeiro divulgador da capoeira Re-
gional, que defende a posição de que a ca-
poeira é formada pela contribuição de di-
versas etnias africanas, foi o mestre Bimba. 
O jogo da capoeira na roda constitui-se 
num diálogo de corpos onde dois capoei-
ristas partem do berimbau e iniciam movi-
mentos corporais de perguntas e respostas. 

A capoeira é um elemento definidor da iden-
tidade brasileira, mais do que uma atividade fí-
sica. Ela agrega religiosidade, música, história, 
integração e movimento corporal. Na esfera 
material, a influência africana se dá, sobretu-
do, na culinária. A presença mais significativa 
encontra-se no estado da Bahia, onde o uso 
da pimenta e do azeite de dendê é presença 
constante na cozinha baiana. Pratos como o 
acarajé, vatapá, caruru, aluá, xinxim de galinha, 
mugunzá são destaques das matrizes africa-
nas na culinária brasileira. Estes pratos man-
têm receitas parecidas com as feitas na África. 

Além dos pratos, os africanos introduziram 
no Brasil um bom número de vegetais como, 
por exemplo: o quiabo, o maxixe, o jiló, o inha-
me, o cará, feijões, várias espécies de banana, 
diversos tipos de abóbora. O africano foi res-
ponsável por difundir em terras brasileiras o 
cultivo do arroz e o seu uso como prato diário. 

Outro prato considerado um dos mais fa-
mosos da culinária brasileira é a feijoada, que 
foi incorporada ao cotidiano dos africanos 
escravizados que no geral, alimentavam-se 
de cereais como milho e também feijão. O 
prato consiste na mistura de partes menos 
nobres do porco, como: orelha, pés, rabos 
que geralmente não eram consumidas pe-
los senhores. Estas partes eram cozidas, em 
um mesmo recipiente, com feijão preto, sal 
e pimenta. Aos poucos a feijoada foi identi-
ficada como de influência africana. Todavia, 
é relevante destacar que a presença do fei-
jão no Brasil, é anterior à presença africana. 

Como afirma Fonseca (2006) dentre 
os escravos trazidos da África, encontra-
vam-se ferreiros, mineiros, oleiros, tece-
lões e escultores que disseminaram não 
só as técnicas de confecção como tam-
bém seus padrões estéticos, presentes nas 
formas, decorações, cores, entre outros. 

De acordo com Souza (2007), várias téc-
nicas de tecer cestas, utilizadas entre as 
populações rurais brasileiras, se asseme-
lham mais às africanas do que às indíge-
nas, que também praticavam a cestaria.

 
A arte de esculpir está presente em todas as 

sociedades humanas desde as mais remotas 
épocas, e se configura como uma das primei-
ras manifestações do trabalho humano. Na 
Idade da Pedra, por exemplo, quando os ho-
mens modelam o barro ou poliam pedaços de 
rocha, colocando neles suas visões de mun-
do, beleza, mitos e divindades, já estavam 
organizando expressões simbólicas que re-
presentavam objetos e situações cotidianas. 

A escultura é a expressão da visão que a co-
munidade possui do mundo. A africana está 
repleta de abstrações e simbolismos. A maio-
ria das esculturas africanas utiliza a madeira 
como material, uma vez que para eles, a árvore 
é guardiã de poderes mágicos. Todavia, encon-
tram-se entre as sociedades africanas, escul-
turas de pedra, marfim, ouro, cobre e bronze. 

A presença deste povo é profunda na 
cultura brasileira. Suas marcas estão im-
pregnadas também na língua portuguesa. 
As línguas africanas como o quimbundo, 
o quicongo, o quimbundo e o iorubá, mar-
caram não só o vocabulário do português 
no Brasil, mas também a sintaxe e fonética. 
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● Verbos como: cochichar, cochilar, fungar, 
xingar, zangar.

 
● Os substantivos: bagunça, cachaça, caçu-

la, cafuné, quitute.

 ● E adjetivos: como capenga, dengoso, enca-
bulado, zonzo entre tantos outros termos que 
utilizamos no dia a dia, são de origem africana.

 É por meio da palavra, que os grupos afri-
canos guardavam e transmitiam suas histó-
rias, garantindo a manutenção da identidade 
que une os membros de um grupo e diferen-
ciam dos que pertencem a outros grupos. 

No Brasil, os contos, os provérbios, os mi-
tos de origem dos orixás, das linhagens que 
governam os terreiros, as palavras utiliza-
das nos ritos religiosos e nas adivinhações, 
transmitidas dos mais velhos aos mais novos, 
são aspectos fundamentais das comunida-
des negras (SOUZA, 2007). Nesta manifes-
tação, a força da musicalidade africana está 
presente nos ritmos marcados e repetitivos. 

A palavra cantada no rap remete a caracte-
rísticas das sociedades africanas que narram 
fatos do cotidiano e fazem crônicas dos acon-
tecimentos. As letras das músicas de rap, de 
acordo com Souza (2007), denunciam a opres-
são e a marginalização a que estão submetidos 
os habitantes das periferias dos grandes cen-
tros urbanos, em sua maioria, negros e mestiços

UM CONTINENTE NO CURRÍCULO 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Entre as medidas legais que vêm sendo ado-
tadas está a obrigatoriedade de tratar das cul-
turas afro-brasileiras e da história da África na 
escola. Se refletirmos a fundo, é espantoso e 
contraditório que em uma sociedade demo-
crática como é o Brasil, seja necessário que 
este reconhecimento se dê pela força de lei. 

Várias políticas de reparação, reconheci-
mento e valorização da população afro-bra-
sileira caracterizam a sociedade contemporâ-
nea. Uma dessas ações, como já sinalizada, é a 
Lei n° 10.639 que tornou obrigatório o ensino 
de História e Cultura Africana e Afro-Brasilei-
ra no currículo da Educação Básica no país. 

Esta lei é importante na medida em que a 
sociedade brasileira se apropria e reconhece o 
valor da história e da cultura africana, trazida 
pelos escravizados para o Brasil e mantida pe-
los seus descendentes ao longo dos tempos. 

No entanto, a inserção desta lei no con-
texto brasileiro não é algo espontâneo. Pelo 
contrário, ela é resultante da atuação de po-
líticos e, principalmente, da pressão exer-
cida por grupos de defesa dos direitos dos 
negros. Ou seja, a Lei n° 10.639/2003 é um 
produto da união de forças vindas da socie-
dade brasileira como o Movimento Negro, 
por exemplo, que ao longo da história do 
país apresentou inúmeras reivindicações dos 
direitos dos negros na sociedade brasileira. 

No Brasil, a Lei n° 10.639, tem com 
um dos principais objetivos educar a po-
pulação para as relações étnico-raciais. 

Estas relações dizem respeito à reeducação 
dos diferentes grupos étnicos e dependem de 
ações que priorizem trabalhos conjuntos, ar-
ticulações entre processos educativos esco-
lares, políticas públicas e movimentos sociais. 
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É importante destacar, que as mudanças éti-
cas, culturais, pedagógicas e políticas nas re-
lações étnico-raciais não se limitam à escola. 

No entanto, exigem esforços da socie-
dade como um todo. De acordo com as Di-
retrizes Curriculares, a educação das re-
lações étnico-raciais deverá oportunizar 
aprendizagens, troca de conhecimentos, 
desenvolvimento de projetos que visem a 
construção de uma sociedade justa, igual, 
equânime aos diferentes grupos étnicos. 

Conforme o art. 26 da Lei n° 10.639, é ins-
tituído que: 

Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e médio, oficiais e particulares, tor-
na-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira. Incluindo no Parágra-
fo 1º que o conteúdo programático a que se 
refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta 
dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacio-
nal, resgatando a contribuição do povo negro 
nas áreas social, econômica e políticas per-
tinentes à História do Brasil (BRASIL, 2013).

A Lei orienta que os conteúdos pertinentes 
a esta temática sejam trabalhados no con-
texto de todo o Currículo da Educação Bá-
sica, especialmente nas disciplinas de Arte, 
Literatura e História do Brasil. Todavia, as 
outras áreas do conhecimento escolar não 
estão isentas de integrarem essa temática à 
produção e ressignificação de seus saberes.

A INTERDISCIPLINARIDADE E O 
ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO BRASILEIRA NO CONTEXTO 
ESCOLAR

A interdisciplinaridade no âmbito da edu-
cação como um todo é de grande valia, 
pois mostra ao educando a importância da 
ação conjunta entre as disciplinas e a forma 
que elas visam estabelecer e proporcionar a 
aprendizagem sem que haja a diluição dos 
conhecimentos que cada uma tem, pelo con-
trário, ressaltando a importância das diversas 
formas de linguagens e comunicações para a 
construção do conhecimento, permitindo as-
sim a propulsão de significados e resultados 
plausíveis em ação conjunta (BRASIL, 1999).

Partindo desse pensamento, elencamos que 
é através do conhecimento que cada disciplina 
pode transmitir sobre um dado assunto e como 
afirma Minayo (2007) sistematizar e definir 
metodologias que abordem uma atenção para 
com a realidade que precisa ser dialogada, dis-
cutida com base no universo de significações, 
causas, pretensões, crenças, valores e ações.

 
Deste modo, afirmamos que é essa interdis-

ciplinaridade que permite haver uma troca de 
conhecimento entre os professores de diversas 
áreas, de modo que cada um busque através 
da inovação dos recursos e de diversas dinâmi-
cas, estabelecer a aprendizagem não apenas 
simbólica e sim mais aproximada da realidade 
escolar, entrelaçada com o pensamento social.

 
Compactuando com esse pensamento é 

que Frison (2000) destaca-se que a escola 
é o local adequado para que haja a apren-
dizagem, com base em processos escolares 
em que discentes são estimulados a par-
tir das intervenções a promover avanços, 
com base em um processo que se denomi-
na “processo pedagógicos privilegiados”.
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A proposta de atividades interdisciplinares 
vem adquirindo importância no contexto esco-
lar, particularmente quando se trata de inicia-
tivas que possibilitam a abordagem integrada 
das diferentes áreas do conhecimento. Nesse 
aspecto, é essencial proporcionar a integração 
dos conhecimentos e competências dos edu-
cadores e educandos, no que diz respeito à 
cultura dos povos africanos que passou muito 
tempo despercebida nos currículos escolares. 

Os discentes precisam cotidianamente ser 
estimulados a conhecer e descobrir as suas 
capacidades. À medida que os docentes se 
propõem a ofertar ferramentas e orientar na 
criação de diferentes materiais, a escola em 
sua magnitude ganha em qualidade e os dis-
centes em aprendizagem, autonomia, reflexão 
sobre as ações, pensamentos e conhecimen-
to científico. Por isso é importante que todos 
os professores levem os alunos a criar pertur-
bações, desequilíbrios (situações-problemas) 
que levem a criança a fazer um esforço de 
auto-organização, reequilibração, incorpo-
rando algo em suas estruturas, reorganizan-
do-se novamente. A função do educador é 
criar perturbações, provocar desequilíbrios 
e, ao mesmo tempo, colocar um certo limite 
nesse desequilíbrio, propondo situações-pro-
blema, desafios a ser vencidos pelos alunos, 
para que possam construir conhecimento e, 
portanto, aprender (MORAES, 1997, p. 144).

 

INTERDISCIPLINARIDADE E 
ASPECTOS METODOLÓGICOS DO 
ENSINO AFRO-BRASILEIRO NA 
ESCOLA

A proposta do trabalho interdisciplinar no 
âmbito educacional da Escola Municipal de 
Educação Básica Nossa Senhora do Rosário 
em Alagoas visou desenvolver aspectos como 
a interação professor-aluno através do pro-
cesso de ensino-aprendizagem. No entanto é 
preciso salientar que para que houvesse essa 
relação entre objeto de ensino e a relação en-
tre o conhecimento-aprendizagem, houve o 
que chamamos de uma ação conjunta entre 
a equipe diretiva, equipe de apoio e a pró-
pria comunidade. Bem como o envolvimen-
to entre coordenação pedagógica e docente 
no trato da organização do ambiente escolar.

 Com isso, esse artigo apresenta como 
metodologia as observações, descrições de 
atividades, análises e correlações entre os 
acontecimentos, visando expor as caracte-
rísticas e estabelecimentos de relações es-
tabelecidas, com base em uma observação 
sistemática. (LAKATOS e MARCONI, 2009). 
Os acontecimentos partiram do pensamen-
to de que a temática África e afro-brasilei-
ros que tem seu ponto de partida na His-
tória, podem ser trabalhados em outras 
disciplinas. Embora, a Lei nº 10.639 cite as 
disciplinas de História, Artes e Língua Por-
tuguesa como norteadoras do trabalho. 

Com o intuito de atender a legislação e ir 
além do estabelecido na mesma, a Escola 
Municipal de Educação Básica Nossa Senho-
ra do Rosário, instituição que oferta os anos 
finais do Ensino Fundamental, com aproxi-
madamente dois mil alunos, desenvolveu 
em 2016, de forma interdisciplinar o proje-
to intitulado: (Re)descobrindo a Cultura Afro 
Brasileira, Desconstruindo Preconceitos. 
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O Projeto foi desenvolvido ao longo de três 
meses, nas turmas de sétimos e oitavos anos 
do turno matutino, do qual participaram do-
centes das disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática, Arte, Ciências, História e Edu-
cação Física. Para o trabalho com a temáti-
ca na disciplina de Língua Portuguesa, deu-
-se ênfase a realização com os alunos de um 
estudo da literatura afro-brasileira, palavras 
de origem africana, lendas e mitos sobre o 
continente africano, enquanto que em Ma-
temática, tratou de dados estatísticos sobre 
o mesmo o continente com base no proces-
so de escravidão no Brasil, passando por as-
suntos contemporâneos como dados sobre 
as Políticas de Inclusão Racial, como cotas 
nas universidades e em concursos públicos. 
Assim como no intuito de estar conscien-
tizando os discentes sobre isso, houve um 
estudo de dados sobre a situação do ne-
gro no Brasil na atualidade, através da aná-
lise dos números das desigualdades raciais.

Na disciplina de Arte explanou a importância 
dos artesanatos, como eles eram confeccio-
nados, quais os materiais que eram mais uti-
lizados e junto com os alunos confeccionou-
-se algumas máscaras e mandalas. Na área da 
Ciência tratou sobre culinária africana, des-
tacando os principais ingredientes da cultura 
africana e, além disso, as práticas fitoterápi-
cas ainda bastante utilizadas pelos brasilei-
ros, que têm como origem a cultura africana. 

No âmbito da disciplina de História, tor-
nou-se necessário, primeiramente, desmis-
tificar visões equivocadas acerca do negro 
somente como escravo, da África como con-
tinente primitivo e atrasado, da passividade 
quanto à escravidão e do mito da democra-
cia racial. Como ação introdutória, foi perti-
nente abordar as representações elaboradas 
sobre os africanos, identificando e descons-
truindo os argumentos racistas e estereoti-
pados. Sendo que foi de grande importân-

cia destacar o uso adequado de conceitos, 
evitando o anacronismo e o esquecimen-
to das características da história africana. 

Como ações foram realizadas estudos com 
as histórias dos grandes reinos africanos 
como o Maili, Songai, entre outros, anteriores 
ao período das grandes navegações, o exame 
da história do Brasil, anterior à ocupação eu-
ropeia, a análise da história do Brasil a partir 
do negro, destacando sua importante contri-
buição nos diferentes momentos da história 
do país, a revisão da escravidão sob a ótica 
da exploração e resistência escrava como fa-
tor determinante para o processo abolicio-
nista e ainda foi estabelecido sobre o pro-
cesso de inclusão social, a Política de Cotas.

 
A disciplina de Educação Física abordou 

uma das lutas muito praticadas na época 
da escravidão e que atualmente tem uma 
grande visibilidade devido ao seu significa-
do cultural - A capoeira. Como estratégias 
metodológicas para as aulas foram utiliza-
dos slides que continham tópicos referentes 
com a história da capoeira no Brasil, que foi 
explanado para os discentes de modo a es-
tabelecer discussões sobre tal. Os slides con-
tinham também imagens dos representantes 
da “Capoeira de Angola” – Mestre Pastinha 
e da “Capoeira Regional” – Mestre Bimba, 
bem como vídeos com demonstrações das 
diferenças entre ambos os estilos de luta. 

Demonstraram-se ainda imagens em for-
matos de Gif4 que mostravam os golpes da 
modalidade. Os discentes foram levados a 
realizar alguns golpes como: Au, Ginga, Ben-
ção, Meia Lua de Frente, Meia Lua de Com-
passo, Queixada, Martelo, Cocorinha, Rolê, 
Armada, Ponteira e Chapa de Costa. Poste-
riormente foram instigados a fazer uma re-
lação entre a história, a vivência de golpes 
e as músicas tocadas nas rodas de capoeira.
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Para finalizar, foram feitas dinâmicas envol-
vendo: o trabalho em dupla (estimulando o 
auxílio mútuo) e a associação entre ritmo, co-
ordenação motora e expressão corporal. Pre-
tendendo-se assim não a execução de gestos 
mecânicos e sim a vivência e compreensão 
das possibilidades e limitações individuais. 

As aulas práticas desta disciplina basearam-
-se no pensamento de Santos et al. (2008), 
o qual afirma que é função da Educação Fí-
sica abordar seus conteúdos visando supe-
rar o aspecto mecanicista. Até porque o mo-
vimento deve ter uma significação para os 
alunos e, torná-los mecânicos e executados 
da maneira mais “correta” não exalta as sin-
gularidades, pelo contrário, ressalta o enqua-
dramento de padrões, baseados no treina-
mento esportivo. Isso faz com que haja uma 
exclusão e separação entre aptos e não aptos.

 
Portanto, os movimentos solicitados aos 

alunos tiverem como marca singularidade e 
autonomia. O alunato também foi levado a 
fazer uma associação entre o que havia sido 
explanado em sala de aula e nas vivências 
dos golpes, através da exibição do filme “be-
souro” o qual posteriormente foi resumido e 
discutido em sala de aula. Além da capoeira, 
os alunos foram levados a conhecer algumas 
músicas e danças referentes à cultura afra, 
afora o conhecimento sobre os jogos e brin-
cadeiras que tiveram como base essa cultura. 

Paralelo a todo trabalho teórico em 
sala de aula, o corpo docente e discen-
te se uniu para a culminância do Projeto, 
que se deu em dois momentos, o primei-
ro foi para toda comunidade escolar, onde 
os alunos exibiram o que haviam construí-
do e explanavam o que suas pesquisas jun-
tamente com os professores responsáveis.

No segundo momento, os alunos realiza-
ram diversas apresentações como: Peça te-
atral intitulada A cegueira do racismo, que 
passou uma mensagem belíssima para a co-
munidade, de que não devemos discriminar 
o próximo pela sua cor. Além disso, teve as 
danças: Axé, Maculelê, Samba de roda, Hip 
Hop, Kuduro, Pagode, também apresenta-
ções sobre a religião Africana, como um-
banda, candomblé e Iemanjá e o jogo que 
tem em seu cântico aspectos que se rela-
cionam com a cultura africana - Escravos de 
Jó (cantado envolto de saltos que permitiam 
a relação entre o ritmo e tempo de reação). 

Anteriormente a cada apresentação su-
pracitada, o locutor fazia uma explana-
ção do significado de cada uma e, à medi-
da que era iniciada a apresentação, eram 
exibidos como plano de fundo, em te-
lão, imagens e clips referentes às mesmas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender como se estrutura as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção das Relações Étnico-raciais e para o ensino da Cultura Afro-brasileira e Africana, 
bem como os princípios que a norteiam, é fundamental para a inserção da temática em 
sala de aula. Uma vez que esta vem se tornando um dos elementos essenciais para que 
seja refeito o caminho pelo qual se construiu uma imagem negativa dos povos africanos. 

Visando desconstruir ideologias e mentalidades discriminatórias e preconceituosas que 
permeiam a sociedade contemporânea, os docentes puderam não apenas exibir os conteú-
dos, mas estimular os alunos a se sentirem representantes desta cultura. Partindo da ideia de 
que quando conhecemos, tornamo-nos seres esclarecidos, capazes de termos argumentos 
plausíveis para ressaltar a importância de uma variedade de elementos presentes na cultura.

Deste modo, conhecer e vivenciar costumes que nos representam no mundo através da 
relação entre Brasil e África, permite uma aproximação com criatividade e beleza fazendo-
-nos grandes símbolos de força e gratidão. Foram esses valores exibidos em todas as discipli-
nas, o que permitiu que houvesse a superação das expectativas na culminância do projeto. 

Os alunos com as orientações adequadas exibiram um cenário envolto de vestimentas, fa-
las e gestos, que fizeram com que toda a escola entendesse o propósito do trabalho e se 
aproximasse do conhecimento sobre a cultura africana, suas crenças, religiões, músicas, dan-
ças e artes visuais e assim estabelecesse uma valorização sobre a história da desta cultura. 

Por fim, destacamos que as identidades sociais e culturais são construídas no pro-
cesso educacional como resultado de relações de poder e dos regimes de verda-
des existentes na estrutura curricular. Por isso é que devemos procurar enten-
der de que maneira podemos perpetuar essas relações. Como elas se encontram 
presentes em nosso planejamento? De que forma podemos contribuir para a problemati-
zação de questões como sexismo, homofobia e etnocentrismo? Como explicitar no currí-
culo as histórias que foram silenciadas? Como o currículo pode se tornar flexível, mutante?

Logo vemos que para responder tais questionamentos podemos nos apropriar do multicul-
turalismo, para que haja a fabricação das identidades e de um currículo pretensamente fixo, 
imutável. Basear-se na multiplicidade de culturas, faz com que possamos rever verdades e 
a encará-las como múltiplas e não como formas fixas e recheadas de valores pretensiosas.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

244

ANDREA VARJÃO FERREIRA LEÃO

 
Graduada em Pedagogia com Licenciatura plena pela Universi-

dade do Grande ABC. Professora de Educação Infantil da rede Pú-
blica do Município de São Paulo. E-mail: silasleao@hotmail.com



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

245

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Rogério Andrade. Histórias africa-
nas para contar e recontar. São Paulo: Editora do Brasil, 2001 

BRASIL. Lei n° 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (Lei n°.9394/1996) e tornou 
obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológi-
ca. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Edu-
cação, 1999.CAMINHA, Adolfo. Bom-Crioulo. São Paulo: Martin Claret, 2007.

CORDOVA, Tânia. História da África. Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2010.

FONSECA, Maria Nazareth Soares (Org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visi-
ta à história contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008.

KI–ZERBO, Joseph. A Hominização. In: Histó-
ria da África Negra. Publicações Europa América, s/d. p. 54-55.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andra-
de. Fundamentos de metodologia. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009.

LOPES, Nei. Bantos, malês e identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2006

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimen-
to. Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007. 

SANTOS, Luiz Anselmo Menezes et al. Proposta de sistematização de conteúdos para a 
educação básica: componente curricular educação física. São Cristóvão: UFS, 2009. SIL-
VA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008.

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil Africano. 2. ed. São Paulo: Ática, 2007.

______. África e Brasil Africano. 3. ed. São Paulo: Ática, 2008.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

246

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E QUALIDADE DE VIDA

RESUMO: Atualmente a sociedade da qual fazemos parte está cercada por situações onde o 
consumo é explorado com diversas opções para o pagamento de compras, empréstimos, ou 
ainda situações onde temos que nos decidir em como gerenciar bens. Para tomar decisões 
de maneira responsável conhecimentos de Educação Financeira são importantes. O presente 
trabalho tem por objetivo oferecer uma alternativa de trabalho ao professor, de modo que 
possibilite ao aluno entender a Matemática em seu cotidiano buscando elementos da Educação 
Matemática de forma que faça sentido ao seu aprendizado. Como resultado da investigação 
pretendida, apresentamos uma Sequência Didática de dez aulas proposta para ser aplicada 
em uma turma do 3° ano do Ensino Médio na disciplina de Matemática, na qual se propõe 
trabalhar conceitos pertinentes a Educação Financeira.

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Financeira.
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INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil possui uma das me-
nores notas atribuídas ao ensino de ma-
temática apontas pelo PISA1 em 2016, 
aonde o país ficou em 66°lugar dentre 
os 70 países que realizaram a prova2 .

O mau desempenho dos alunos é apon-
tado por pesquisadores devido a um ensi-
no de matemática pouco eficiente nos anos 
destinados ao Ensino Fundamental desde 
as séries iniciais, acarretando em dificulda-
des de aprender os conteúdos que são apre-
sentados no Ensino Médio (SILVA, 2015).

Tal lacuna na formação do aluno enquanto 
cidadão é alarmante, uma vez que o ensino 
de matemática não contribui apenas com a 
formação intelectual do aluno, mas  também 
colabora para a construção de sua visão de 
mundo, além de contribuir em sua capaci-
dade de criticidade, autonomia, criativida-
de e propensão de argumentação na socie-
dade na qual está inserido (MACIEL, 2009).

Tem-se ainda que os documentos ofi-
ciais apontam que o ensino de matemá-
tica deve fomentar o aprendizado do alu-
no preparando- o para o mercado de 
trabalho, assim como, ter seus conteúdos 
apresentados em conformidade com seu 
cotidiano e necessidades (SILVA, 2015).

Para Domingos (2014), “a educação finan-
ceira nada mais é do que algo que auxilia a 
administração dos recursos financeiros, por 
meio de um processo de mudança de hábitos 
e costumes adquiridos há várias gerações.” As-
sim, não se trata de alguma coisa que possa ser 
feito de repente, porque é preciso entender os 
benefícios que essas mudanças podem trazer.

E ainda tem-se que 
“o equilíbrio financeiro que foge dos extre-

mos da riqueza e da pobreza possibilita uma 
vida desprovida de preocupações desnecessá-
rias. Os que se dedicam de modo desordenado 
em busca do enriquecimento são traspassa-
dos de muitas aflições (...) e no outro extremo, 
os que negligenciam suas finanças estarão fa-
dados a uma vida de miséria” (BATISTA, 2018)  

Entendemos que é importante apresen-
tar aos alunos um alicerce seguro pra que 
eles possam construir as suas vidas em base 
sólida e podemos começar com a maneira 
com que cada um se relacionará com o di-
nheiro que possuem ou que um dia chegará 
em suas mãos, pois através da conscientiza-
ção e do conhecimento necessário os alu-
nos terão chances de planejar melhor seus 
recursos financeiros e, consequentemente, 
acelerar o crescimento econômico do país.  
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Desta forma, ao ensinarmos Educação Fi-
nanceira os alunos poderão partilhar este 
aprendizado com seus pais de forma que 
este conhecimento não se reflita somente 
dentro de casa, mas em toda a comunidade.

A utilização do dinheiro de for-
ma consciente é apontada como rele-
vante por Sandra Tiné em entrevista3 

“Uma criança que aprende a poupar, que fe-
cha a torneira e que tem essas preocupações 
com a sustentabilidade, leva tudo isso para 
casa. Isso se reflete nas famílias, é uma ação 
que parte da escola para toda a sociedade”.

Acreditamos assim que podemos contri-
buir e ajudá-los a alcançar um melhor con-
forto ao constituírem suas famílias. Para 
isso, é preciso que todos nós estejamos 
atentos as armadilhas do dia a dia, a des-
preocupação com um futuro financeiro, 
aos gastos desnecessários e a carência de 
não sabermos gerir reservas financeiras.

Ter uma educação financeira constitui em 
saber empregar o dinheiro que conseguir-
mos economizar, pagando contas em dia, 
para evitarmos possíveis juros no pagamen-
to, aplicando e constituindo patrimônios. 

Além disso, contrair dívidas não é de um 
todo ruim, desde que não as acumulemos e 
sempre tenhamos condições de pagá-las. Em 
suma, uma boa parte das nossas preocupa-
ções vem de problemas financeiros e temos 
por obrigação, como professores, instruir-
mos nossos alunos, ajudando e orientando 
para que busquem um desenvolvimento em 
atividades profissionais, uma melhor qua-
lidade de vida no presente e no futuro, e 
ainda, a estabelecer objetivos e metas, en-
sinando-os como é possível conseguir tudo 
isso com um bom planejamento financeiro.

Sendo assim, o objetivo desta propos-
ta será apresentar uma Sequência Di-
dática de relevância ao ensino de Mate-
mática através da Educação Financeira. 

Como problema de pesquisa nes-
te trabalho, esta pesquisa preten-
de procurar saber se através da Educa-
ção Financeira é possível desenvolver o 
saber matemático de maneira significativa.

Com vistas à formação cidadã do educando, a 
educação financeira possibilita entender criti-
camente como funcionam finanças pessoais e 
nacionais e pode tomar decisões responsáveis 
e críticas em relação ao dinheiro (SILVA, 2015).
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Um bom planejamento financeiro pode 
prevenir situações financeiras desfavoráveis, 
desenvolver táticas e estratégias para realiza-
ção de objetivos e metas. Contudo, a grande 
estimativa em ter um bom controle financei-
ro pessoal é poder projetar objetivos e me-
tas e se antecipar aos possíveis imprevistos.

Além disso, se planejar financeiramente 
contribui com a utilização do dinheiro sem 
um consumo exagerado e com desperdí-
cio, ou seja, deixa-se de consumir por im-
pulso, deixando de consumir coisas que não 
são necessárias, e por fim muda-se a ideia 
de que para ter uma vida confortável é ne-
cessário acumular riquezas (JUNIOR, 2010).         

Partindo desta premissa, esta proposta 
de ensino se apresenta no formato de uma 
sequência didática a ser aplicada para alu-
nos do Ensino Médio com conteúdo refe-
rente à educação financeira com o intuito 
de auxiliar os alunos na compreensão do 
modo como ocorre o desenvolvimento da 
economia a partir de resoluções relacio-
nadas a tomadas de decisões financeiras.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o ensino de Matemática e suas tecno-
logias – PCN (BRASIL, 1997) coloca como 
objetivos do aprendizado nessa área, entre 
outras, a construção de competências e ha-
bilidades que envolvam a tomada de deci-
sões responsáveis, que respondam às neces-
sidades do cotidiano do estudante, ou seja, 
o saber matemático, nesse sentido, deve 
ser construído como condição de cidadania.

Junior (2010) aponta sobre a relação 
da Educação Financeira com a constru-
ção de competências e habilidades de 
representação, compreensão e contex-
tualização e construção da cidadania afir-
mando sua importância de forma que

“na medida que aumenta a capacidade 
de análise em situações financeiras, como 
decidir entre comprar à vista ou a prazo, 
identificar descontos em sistemas de finan-
ciamento, estimar o crescimento do capi-
tal investido, dentre outros, o consumidor, 
tem condições mais efetivas de exercer 
seus direitos por saber a matemática envol-
vida nessas situações. (Junior, 2010, p.4)”

Atualmente a sociedade da qual fazemos 
parte está cercada por situações onde o con-
sumo é explorado com diversas opções para 
o pagamento de compras, empréstimos, ou 
ainda situações onde temos que nos decidir 
em como gerenciar bens. Para tomar deci-
sões de maneira responsável conhecimen-
tos de Educação Financeira são importantes.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

250

Desta forma, para conciliar estes saberes, 
utilizaremos como estratégia de ensino a 
utilização de uma Sequência Didática. Esta 
teve origem em 1996 para ser utilizada nas 
áreas de Português afim de contribuir com 
a construção e aprendizado do gênero tex-
tual oral e escrito (MESQUITA et al, 2016).

Posteriormente, tal estratégia passou a ser 
utilizada em outras áreas de conhecimento 
com a finalidade de colaborar com o aprendi-
zado e prática de ensino devido ao seu método 
sistematizado de apresentar temas e conteú-
dos favorecendo a não compartimentalização 
dos saberes (GOLÇALVES e FERRAZ, 2016).

Esse método é entendido como
“um conjunto de atividades ligadas en-

tre si, planejadas para ensinar um conteúdo, 
etapa por etapa, organizadas de acordo com 
os objetivos que o professor quer alcançar 
para aprendizagem de seus alunos e envol-
vendo atividades de avaliação que pode le-
var dias, semanas ou durante o ano. É uma 
maneira de encaixar os conteúdos a um tema 
e por sua vez a outro tornando o conheci-
mento lógico ao trabalho pedagógico de-
senvolvido” (PERETTI e COSTA, 2013, p.6).

Desta forma, entende-se que a utilização 
desta estratégia cabe ser inserida no ensino 
de qualquer área de conhecimento, visto que

“A elaboração de uma sequência didáti-
ca prevê o diagnóstico inicial do conheci-
mento do aluno e a definição clara de um 
objetivo de aprendizagem. Além disso, o 
professor deve enxergar a avaliação como 
instrumento norteador para suas futuras 
ações com a turma” (CERQUEIRA, 2013, p.1).

Sendo assim, a utilização da SD pode cor-
roborar com o aprendizado dos alunos e 
auxiliar a prática pedagógica do professor.  

Esta proposta tem como pretensão uti-
lizar uma pesquisa qualitativa na qual os 
instrumentos de coleta de dados que se-
rão utilizados são questionários, tex-
tos e relatos produzidos pelos alunos.

A pesquisa qualitativa possui um caráter sub-
jetivo do objeto de estudo de modo a analisar 
casos pontuais, e ainda, segundo Godoy (1995)

“Considerando que a abordagem qua-
litativa, enquanto exercício de pesquisa, 
não se apresenta como uma proposta ri-
gidamente estruturada, ela permite que a 
imaginação e a criatividade levem os in-
vestigadores a propor trabalhos que explo-
rem novos enfoques (Godoy, 1995, p.23)”.

Tais métodos são apontados por Gil (1999) 
como um modo de permitir bases lógicas para 
uma investigação científica nos trabalhos de 
natureza qualitativa como considera Ludke 
e André (2013) não possuem preocupação 
quantitativa, mas com o estudo da compreen-
são do grupo, sendo neste caso, dos alunos.

Afim de verificar as concepções dos alu-
nos acerca do tema, apresentamos um 
questionário de perguntas fechadas, o que 
possibilita uma melhor análise de dados.

O questionário foi feito para ser aplicado 
em turmas do 3°ano do Ensino Médio na 
disciplina de Matemática. A SD será com-
posta por dez aulas, cada uma de 50 mi-
nutos e uma avaliação. A seguir, apresen-
tamos a sequência didática planejada. No 
Quadro 3.1 é apresentado os conteúdos 
que serão abordados em cada aula. E após 
a apresentação da SD no quadro, segue o 
modo como cada aula deve ser aplicada.
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APRESENTAÇÃO SISTEMATIZADA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Aula Assunto
Aula 1 • Sondagem sobre o que os alunos enten-

dem por educação financeira e sua im-
portância – os alunos responderão a um 
questionário que nos auxiliará a identi-
ficar seus conhecimentos prévios sobre 
o tema, além de nos permitir traçar um 
perfil dos alunos da turma (contexto fa-
miliar e financeiro).

• Apresentação de recortes de jornal com 
notícias sobre economia para iniciar a 
discussão sobre a importância dessa te-
mática no cotidiano.

Aula 2 • Montagem de uma tabela com os gas-
tos individuais de cada aluno em um dia 
e projeção de gasto semanal e mensal: 
nesta aula os alunos serão convidados a 
criar uma tabela indicando seus gastos 
diários como transporte, alimentação 
na escola, compras esporádicas entre 
outros.

• Os alunos terão de indicar seu consumo 
diário e serão convidados a extrapolar 
essa tabela para o período de uma se-
mana e de um mês.

Aulas 3 e 4 • Ampliação da tabela anterior para o gasto men-
sal familiar e orçamento familiar: nestas aulas, 
os alunos serão convidados a estender a tabela 
construída anteriormente para expor os gastos 
e rendas familiares. Para tanto, será solicitado 
que os alunos levantem junto à família os gas-
tos mensais com despesas fixas (como exem-
plos: energia elétrica, consumo de água, condo-
mínio, mensalidades diversas) e com despesas 
eventuais. Nestas aulas serão tratados os con-
teúdos matemáticos de regra de três e porcen-
tagem para que os alunos possam analisar qual 
parcela da renda é destinada a despesas fixas 
e eventuais, além de determinar que parcela 
da renda a família poupa (se for o caso). Caso 
a escola possua os equipamentos necessários, 
essas aulas podem ser conduzidas na sala de 
informática, utilizando planilhas de Excel. En-
tretanto, se a escola não dispor de sala de infor-
mática, as planilhas serão realizadas em papel.
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Aulas 5, 6 e 7 • Formas de pagamento e suas implica-
ções financeiras: à vista ou à crédito, 
taxa de juros, empréstimos. Nestas au-
las os alunos serão convidados a anali-
sar algumas propagandas de lojas que 
permitem ao comprador parcelar o valor 
total da compra, propagandas de ven-
da de carros além de analisar faturas de 
cartão de crédito. Através dessas aná-
lises, será possível discutir o conceito 
de taxa de juros e calcular o valor final 
de uma compra parcelada. Será pos-
sível, ainda, discutir a taxa de juros de 
cartões de crédito e as implicações de 
pagamentos inferiores ao valor total.

Aulas 8 e 9 • Poupança e outras aplicações financei-
ras: nestas aulas, ampliaremos o con-
teúdo das aulas anteriores para que os 
alunos compreendam como calcular 
o rendimento de aplicações financei-
ras, em especial da poupança – aplica-
ção mais popular. Ao final dessas aulas 
pretende-se que os alunos possam fa-
zer escolhas conscientes sobre como 
utilizar sua renda e planejar gastos.

Aula 10 • Sondagem sobre o que foi significa-
tivo para os alunos a respeito dos 
conteúdos tratados nesta sequência.

Avaliação • A avaliação das atividades desta sequên-
cia ocorrerá ao longo das aulas através da 
análise dos questionários inicial e final e 
das propostas de confecção de orçamen-
tos, cálculos de porcentagem gasta com 
despesas e poupança, cálculos de taxa 
de juros e de rendimentos de aplicações.

Fonte: Próprio autor.

O quadro apresenta sequência didática e na primeira coluna estão elencadas as aulas. Na 
segunda coluna estão os assuntos a serem trabalhados com os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de matemática, apesar de sua im-
portância, ainda é visto com ressalvas pelos 
alunos de qualquer ciclo de ensino. Tais res-
salvas precisam ser levadas em conta, de for-
ma que o professor possa elaborar suas aulas 
com a finalidade de se aproximar do aluno e, 
refazer sua prática com métodos e estraté-
gias que insiram elementos de seu cotidiano.

A inserção da educação financeira no en-
sino de matemática faz parte dos elemen-
tos presentes na vida do aluno e também 
da sociedade na qual está inserido e, mais 
ainda, a educação financeira pode vir a ser 
extremamente útil para o aluno uma vez 
que ela quebra a dicotomia entre a mate-
mática do cotidiano e a matemática escolar.

A escolha da sequência didática auxilia o tra-
balho do professor a estruturar temas e con-
teúdos que serão apresentados, bem como o 
modo como isso irá ocorrer e, em que momen-
to será mais adequado ser abordado. Além 
disso, a SD propicia ter uma melhor análise 
pré e pós análise do que foi posto, e isso faci-
lita a avaliação do professor não somente do 
que o aluno aprendeu, mas também como sua 
prática auxiliou e facilitou esse aprendizado. 

Além disso, Piletti (1995) aponta que o pla-
nejamento de ensino tira os alunos da rotina 
e o professor não precisa improvisar, o ensi-
no se torna mais eficaz e a aula rende mais 
por poupar tempo com ações desnecessárias.

As tabelas utilizadas para realização da SD 
podem ajudar ao aluno se organizar financei-
ramente, rever o modo como ele consome os 
bens de consumo e como verificar quando é 
mais lucrativo a compra à vista ou a prazo.

A realização desta proposta faz o profes-
sor buscar saber quais conhecimentos o 
aluno possui e a partir daí construir e elabo-
rar o modo como se pode trabalhar o currí-
culo de forma que o aluno possa aprender 
e que esse aprendizado seja significativo.

A partir da devolutiva do aluno, o professor 
deve refletir sobre o que foi aprendido, o que 
não foi e as possíveis mudanças em sua prática 
que se fazem necessárias para que o aprendi-
zado ocorra, não apenas o do aluno, mas tam-
bém o do professor. Sendo o aprendizado do 
professor uma troca, professor/aluno e aluno/
professor, e também o aprendizado do pro-
fessor enquanto pesquisador, uma vez que o 
professor deve sempre estar estudando, bus-
cando novos elementos a serem introduzidos 
em sua aula afim de melhorar seu trabalho.

Esta proposta tem como perspecti-
va auxiliar a outros professores, sugerin-
do uma forma de se ensinar matemáti-
ca através do conteúdo aqui abordado. 

Demo (2000) aponta que o professor deve 
sempre estar estudando, se aprimorando, 
aprendendo coisas novas para que seu tra-
balho acompanhe as necessidades do aluno, 
uma vez que estes mudam devido a mudan-
ça que a sociedade sofre e assim, nós en-
quanto professores entendemos que este 
trabalho é importante para nossa formação, 
uma vez que nos instigou a aprender novas 
maneiras de pensar nossa prática pedagógi-
ca afim de favorecer o aprendizado o aluno.

Entendemos que ensinar não é uma ta-
refa fácil, tendo em vista  muitas condições 
desfavoráveis que o professor enfrenta, en-
tretanto, entendemos que diante desta di-
versidade devemos manter nossa pratica do-
cente como um ato de amorosidade, como 
diz Cortella (2014), aonde ele aponta que “só 
desiste de algo quando deixamos de amá-
-lo”, ou seja, nosso trabalho é importante, 
não podemos desistir, mas resistir, e a me-
lhor maneira de resistir é fazendo nosso me-
lhor, e fazer o melhor requer estudo, o que 
nos foi proporcionado através deste trabalho.
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O BILINGUISMO COMO PROPOSTA DE INCLUSÃO PARA CRIANÇAS 
SURDAS

RESUMO: Este artigo objetiva a conhecer e sistematizar os referenciais teóricos e aspectos práticos 
que subsidiam uma Proposta de Educação com bilinguismo para surdos. Foi realizada, para tanto, uma 
investigação bibliográfica, com o intuito de analisar os principais estudos que versam sobre o tema. 
Tomou-se como ponto de partida, o modelo institucional – oralista – dominante na educação para 
surdos no Brasil, que é fundamentado numa concepção clínico-patológica de surdez, cujo discurso 
propõe a superação da surdez e a aceitação social do surdo por meio da oralização, fato que tem 
contribuído para a formação de sujeitos surdos nem oralizados e nem alfabetizados. Constatou-se, 
que uma proposta de educação com bilinguismo, ao contrário, fundamenta-se numa visão da minoria 
sociolinguística e cultural de surdez, cujo discurso propõe o reconhecimento do direito à diferença e 
a formação bilíngue – língua de sinais e segunda língua – da pessoa surda. O bilingúismo reconhece o 
surdo na sua diferença, considerando-o como membro de um grupo social que tem uma cultura que 
lhe é própria, propondo tanto a aprendizagem da Língua de Sinais quanto da Língua Portuguesa, cada 
uma na sua especificidade. Trata-se de uma postura educacional na qual o bilingúismo - duas línguas 
- atua como um modo de garantir uma melhor possibilidade de acesso desse indivíduo à educação. 
A educação com bilingúismo, apesar das inúmeras dificuldades operacionais a serem vencidas, é um 
dos caminhos mais eficazes para educar crianças surdas.

Palavras-chave: Surdos; Bilinguismo; Libras; Inclusão; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

Sendo a educação um direito do cidadão e 
dever garantido a todos pelo Estado, nenhum 
segmento da população pode deixar de usu-
fruir esse direito. Mas, para que todos os seg-
mentos o usufruam é preciso democratizá-la.

Democratizar a educação não significa apenas 
propiciar a todos os indivíduos o acesso e a perma-
nência na escola, mas também “o acesso à infor-
mação, ao conhecimento e aos meios necessários 
para a formação de sua plena cidadania” (BRASIL, 
1994, p. 09). Para que isso aconteça, porém, é pre-
ciso que se incorpore à prática educativa as reais 
necessidades e possibilidades dos educandos. 
Isto significa dizer que a educação deve adequar-
-se à realidade de seus alunos e não ao contrário.

Essas considerações remetem à espe-
cificidade da educação Comum e Espe-
cial no sistema educacional brasileiro.

À Educação Regular (ou Comum) cabe o atendi-
mento às necessidades educacionais formais de um 
grupo de alunos considerados normais, isto é, sem 
aparentes comprometimentos em seus processos 
de aprendizagem e desenvolvimento. Já a Educação 
Especial tem como objetivo maior possibilitar o de-
senvolvimento global e harmonioso dos educandos 
com necessidades educativas especiais, facilitando 
seu processo de integração na família, na escola, 
na comunidade e na sociedade (BRASIL, 1994).

De acordo com esse posicionamento, a 
Educação Especial deveria responsabilizar-
-se pela educação formal de educandos agru-
pados por suas “peculiaridades” nos proces-
sos de aprendizagem e desenvolvimento.

Nesse sentido, pode-se dizer que o objeti-
vo primordial da Educação Especial é possibili-
tar o desenvolvimento global e harmonioso dos 
alunos com necessidades educativas especiais, 
facilitando seu processo de integração na famí-
lia, na escola, na comunidade e na sociedade.

Considerar esse propósito educacional signifi-
ca admitir que não deveria haver diferença entre 
Educação Especial e Educação Comum, mas sim 
nos modelos de atendimento à diferença, que 
precisariam adequar-se, sobretudo, às caracterís-
ticas psicofísicas dos seus usuários. Só assim se 
cumpriria o preceito constitucional que diz que 
a “educação é direito de todos” e assim o objeti-
vo geral da Educação Especial, em consonância 
com os objetivos do sistema educacional geral, o 

qual se apresenta como a formação de cidadãos 
conscientes e participativos (MARCELINO, 2019).

Assim sendo, o problema que se pretende abor-
dar aqui se refere ao fato de que o modelo de aten-
dimento educacional destinado às pessoas surdas, 
dentro da realidade brasileira, não tem correspon-
dido às reais necessidades educacionais e perspec-
tivas sociais dessa população. Assim, a intenção é 
demonstrar a distância que existe entre a educação 
promotora da igualdade social e a educação que é 
oferecida aos surdos dentro da realidade brasileira.

A Educação Especial para surdos, no Brasil, tem 
pautado suas ações nos pressupostos teórico-me-
todológicos da linha oralista de educação para sur-
dos e da Comunicação Total, também com base ora-
lista. Porém, uma avaliação honesta dessa educação 
revela claramente que ela não apresenta o sucesso 
acadêmico que os educadores de surdos esperam, 
e os surdos desejam e exigem (MOURA, 2006).

O fato é que a educação oralista tem, como 
referência, um modelo clínico-terapêutico de 
surdez, no qual a surdez é tratada corretiva-
mente pela Educação Especial, que investe em 
recursos técnicos, em aparelhos sonoros, em 
ambiente propício, no qual o aprendizado da 
fala é o eixo em tomo do qual todas as demais 
atividades organizam-se e desenvolvem-se.

Essa posição pode ser verificada pela análise 
do Documento da Política Nacional de Educação 
Especial (1994), o qual se constitui no maior ge-
rador de conflitos acerca do processo educacional 
e cultural das pessoas surdas que ao lhes atribuir 
um caráter de enfermidade, traz uma prática pe-
dagógica baseada numa conduta terapêutica.

Essa visão de surdez se atê quase que exclusiva-
mente à limitação ao “déficit biológico” centrando-se 
na deficiência e nos problemas que dela possam advir.

De acordo com Masini (2010), à Educação Espe-
cial é atribuído um sentido clínico-terapêutico na 
medida em que a surdez é vista como uma patologia, 
uma deficiência biológica. Assim, ao invés de falar-se 
de educação, fala-se primeiro de reabilitação da lin-
guagem e de suas capacidades cognitivas em geral.

E, para levar os surdos a desenvolverem-se à 
imagem dos ouvintes, o objetivo de sua educação 
“é tentar sua oralidade a fim de que se obtenha um 
nível linguístico o mais próximo possível ao social-
mente aceitável que é o do ouvinte” (GHISI, 2008, 
p. 95). Para tanto, utiliza-se uma pedagogia correti-
va e equipamentos especiais para o treinamento da 
língua oral, que se dá de forma isolada e privilegiada. 
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Fica explícito, assim, o preconceito de que a língua 
falada é a única forma de se chegar ao conhecimen-
to, à informação à cultura, enfim à normalidade.

Assim, o discurso médico que diz ser a surdez uma 
anomalia possível de ser “curada” por meio da “te-
rapia da fala” tem definido, neste último século, os 
rumos da educação do surdo no Brasil e no mundo.

Nesse sentido, com base em Pesquisa Biblio-
gráfica, o presente trabalho tem como objetivo 
conhecer e sistematizar os referenciais teóricos 
e aspectos práticos que subsidiam uma Propos-
ta de Educação com bilinguismo para surdos. 

O bilingúismo reconhece o surdo na sua diferença, 
considerando-o como membro de um grupo social 
que tem uma cultura que lhe é própria, propondo 
tanto a aprendizagem da Língua de Sinais quanto 
da Língua Portuguesa, cada uma na sua especifici-
dade. Trata-se de uma postura educacional na qual 
o bilingúismo - duas línguas - atua como um modo 
de garantir uma melhor possibilidade de acesso 
desse indivíduo à educação (MARCELINO, 2019). 

Em resumo, uma escola bilíngue deverá contar 
em seu corpo docente, com representantes surdos 
e ouvintes, em que todos deverão ser fluentes na 
Língua de Sinais, pois, será com base nessa língua 
que se desenvolverá a leitura e a escrita e serão 
apresentados às crianças os conteúdos escolares. A 
educação com bilingúismo, apesar das inúmeras di-
ficuldades operacionais a serem vencidas, é um dos 
caminhos mais eficazes para educar crianças surdas.

A PROPOSTA EDUCACIONAL COM 
BILINGUISMO PARA SURDOS

Uma proposta educacional com bilinguismo para 
surdos fundamenta-se em estudos socioantropo-
lógicos, psicológicos, políticos, educacionais e lin-
guísticos relacionados com a cultura e a identidade 
do indivíduo surdo. Dessa forma, a educação Bilin-
gue não se restringe ao simples fato de fazer uso 
de duas línguas nas atividades escolares, mas sim, 
busca um espaço prioritário para a língua natural 
do indivíduo surdo - Língua de Sinais - e o direi-
to de a criança surda conquistá-la naturalmente 
durante o mesmo período em que a criança ou-
vinte conquista uma língua oral (SLOMSKI, 2012).

Afirmar isso equivale a dizer que a implementa-
ção de uma proposta educacional com bilinguis-
mo para surdos envolve problemas complexos, 

uma vez que implica mudanças de concepção e 
reorganização de modos de atendimento da con-
dição bilíngue da criança surda em várias esferas 
institucionais, tais como a família, a escola, etc.

Considerando-se a complexidade de uma pro-
posta educacional com bilinguismo, não se pre-
tende aqui tratar de todos os aspectos e variáveis 
nele envolvidos, uma vez que o assunto é ines-
gotável. A intenção é delinear os pressupostos 
teóricos básicos e alguns aspectos práticos que 
caracterizam essa postura educacional, buscando 
compreendê-la em seus aspectos fundamentais. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DA PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO COM BILINGUISMO NO BRASIL
 
O fracasso educacional dos surdos, a divulga-

ção de estudos linguísticos das Línguas de Si-
nais e a acumulação de dados experimentais, 
fornecem razões concretas para questionar me-
todologicamente as práticas que se compõem 
da superposição de sinais e fala em sala de aula, 
engrossando assim a lista de fatores preponde-
rantes para o desenvolvimento da educação com 
Bilinguismo para surdos em diferentes países.

A década de 80 foi muito importante na edu-
cação dos surdos no Brasil, visto que Linguistas 
brasileiros passaram a se interessar pelo estu-
do da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e da 
contribuição que seu uso poderia dar ao pro-
cesso educacional do surdo (SLOMSKI, 2012).

A partir do ano de 1994, a lingusta Ferreira Bri-
to (2002) passa a utilizar a abreviação LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais), criada pela própria 
comunidade surda para designar a Língua de Si-
nais dos Centros Urbanos Brasileiros - LSCB.

É nessa década também que, seguindo uma 
tendência mundial, a abordagem educacional 
com bilinguismo desperta grande interesse nos 
profissionais da área da surdez, que começaram 
a desenvolver estudos seguindo essa filosofia 
educacional. Segundo Sá (2007), vários aconte-
cimentos marcaram o surgimento dessa postu-
ra educacional no Brasil, como publicações de 
livros, congressos e simpósios sobre a temática.

Esses fatos, além de inaugurarem as etapas his-
tóricas da fase de transição que se vivencia hoje na 
educação para surdos no Brasil, também contribu-
íram para uma reflexão crítica e um entendimento 
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maior da proposta de educação para surdos em que 
se faz presente o Bilinguismo (MARCELINO, 2019).

Cabe aqui, ressaltar que os fatos que deram 
ensejo às publicações citadas, bem como a cons-
cientização da necessidade de mudanças so-
ciais e educacionais no cotidiano da população 
de surdos e, assim o início de estudos científicos 
das línguas de sinais e de pesquisas que envol-
vem a implantação da abordagem educacional 
com bilinguismo em institutos educacionais, es-
colas especiais para surdos, centros educacionais 
etc., só têm se tornado realidade pela copartici-
pação de surdos adultos, seja como professores, 
seja como pesquisadores. Dentre estes, pode-se 
citar Myrna Salermo Monteiro, Nelson Pimen-
ta, Ricardo Nakasato, Karin Lilian Strobel, etc.

DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO 
BILINGUISMO

O bilinguismo busca captar o direito que os sur-
dos têm de serem ensinados numa língua natural. 
Desse modo, tem como meta instrumentalizar o 
estudante surdo para que adquira a mesma quan-
tidade de conhecimentos, habilidades, mesmo 
grau de maturidade pessoal e autoconfiança e o 
mesmo nível de ajuste social esperado para um 
estudante ouvinte da mesma idade (LANE, 1997).

De acordo com esse entendimento, segun-
do Kozlowski (2006), o bilinguismo na área 
da surdez significa o reconhecimento da con-
dição da situação bilíngue da pessoa sur-
da e do direito que elas têm de serem edu-
cadas num modelo de educação baseado na:

utilização plena da Língua de Sinais, úni-
ca adquirida por meio da interação co-
municativa com os pares e adulto surdo;

aprendizagem da Língua Portuguesa na 
sua modalidade escrita e/ou oral, da qual ne-
cessita como segunda língua para integrar-
-se na comunidade e na cultura ouvinte.

Nesse sentido, conforme Slomski (2012), a edu-
cação com Bilinguismo propicia o acesso precoce 
da criança surda à Língua de Sinais, o que implicará 
a criação de um ambiente linguístico sinalizado no 
qual a inserção de adultos surdos possibilitará a inte-
ração comunicativa entre ambos e auxiliará as crian-
ças surdas a adquirirem naturalmente a linguagem.

A presença de um modelo adulto surdo tam-

bém beneficiará o crescimento operativo da 
competência linguística dessa criança, o que, por 
sua vez, favorecerá seu processo de identifica-
ção e de socialização intercultural (JESUS, 2019).

Por outro lado, a Língua Portuguesa será ensina-
da com base em técnicas de ensino de segundas 
línguas. Tais técnicas devem se valer das habili-
dades interativas e cognitivas já adquiridas pelas 
crianças surdas diante de suas experiências natu-
rais com a LIBRAS (QUADROS, 2009). Numa pro-
posta de educação com bilinguismo, a Língua Por-
tuguesa é considerada uma importante via para o 
acesso dos surdos à leitura, à escrita e à oralidade.

Todavia, essa postura de educação propõe um en-
sino ministrado na primeira língua da pessoa surda 
(língua de Sinais), língua em que são mais fluentes 
e que dominam com mais facilidade. É com base 
nela que a criança surda aprenderá tanto a moda-
lidade escrita, quanto a modalidade oral da Língua 
Portuguesa. Dessa forma, estarão garantidas as 
mesmas possibilidades sociolingúísticas e psico-
lógicas que se oferecem a uma criança ouvinte.

Um projeto de educação com Bilinguismo 
para surdos deverá basear-se na utilização ple-
na da Língua de Sinais para garantir o desenvol-
vimento psicossocial, linguístico e cognitivo da 
criança surda e facilitar assim a aprendizagem da 
Língua Portuguesa em suas modalidades escrita 
e oral e ampliando suas possibilidades de aces-
so ao conhecimento na escola (JESUS, 2019).

De acordo com Sánchez (1997 apud JESUS, 
2019, p. 30), uma proposta educacional com Bilin-
gúismo, deverá contemplar os seguintes objetivos:

a) criar condições que garantam o desen-
volvimento normal da linguagem das crianças 
surdas e que facilitem seu ótimo desenvolvi-
mento emocional, afetivo, cognitivo e social;

b) criar condições que permitam a aquisi-
ção eficaz de conhecimentos e o máximo de 
aproveitamento dos conteúdos curriculares 
em todos os níveis por parte das crianças sur-
das, mediante a utilização da Língua de Sinais;

c) facilitar o processo da aquisição da língua 
escrita por parte das crianças e adultos surdos, 
e sua utilização coletiva em sua comunidade;

d) promover a comunidade de surdos em seus 
aspectos educativos, culturais, laboriais, socio-
econômicos e organizacionais, bem como pro-
jetar sua imagem à macrocomunidade ouvinte;

e) propiciar a participação direta e efetiva da co-
munidade de surdos no sistema educativo especial;
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f) promover intercâmbios, conhecimen-
to e cooperação entre surdos e ouvintes em 
todos os âmbitos da vida e da sociedade;

g) facilitar a aprendizagem da lín-
gua oral como segunda língua (p. 21).

Cabe aqui ressaltar que, no conjunto desses obje-
tivos e em cada um, a dimensão coletiva está suben-
tendida, pois, sem a “adoção” da Língua de Sinais por 
toda escola, sem sua utilização como instrumento 
social e sem a participação dos surdos, não somen-
te no plano individual, mas também no conjunto 
das decisões linguísticas, educativas e de cidada-
nia, os objetivos propostos não se concretizarão.

Para que se concretizem os objetivos citados, 
uma proposta educacional com bilingúismo supõe 
a planificação de quatro tópicos fundamentais:

a) a criação de um ambiente linguístico sinalizado;
b) a intervenção precoce;
c) a importância da lín-

gua escrita para a pessoa surda;
d) a elaboração de um currículo escolar ade-

quado às especifícidades e singularidades 
das crianças surdas (SÁNCHEZ, 1997, p.22).

Com efeito, de acordo com Slomski (2012), a 
criação de um ambiente linguístico sinalizado 
é o ponto mais relevante, pois, se não criar esse 
ambiente, no qual se “fale” normalmente a Lín-
gua de Sinais, os outros se tornarão sem sentido.

 

SUGESTÕES DE PROPOSTAS DE EDUCAÇÃO 
COM BILINGUISMO PARA SURDOS

Os profissionais da área da surdez, em confor-
midade com os pressupostos do Bilingúismo, vêm 
produzindo conhecimento científico e sugerem di-
ferentes propostas educacionais bilíngues para sur-
dos. As propostas se assemelham quanto aos pres-
supostos teóricos básicos do Bilingúismo, porém, 
diferenciam-se em alguns aspectos metodológicos.

Brito (2002) defende uma proposta de educação 
com bilinguismo para surdos, do tipo Bilingúismo 
Diglóssico, isto é, o uso, em separado, de duas lín-
guas, mesmo que de modalidades distintas, cada 
uma em situações linguísticas diferentes. Ela sugere:

a Língua de Sinais será usada em todas as situ-
ações em que uma língua materna é usada, com 
exceção no que diz respeito à escrita e à leitura, 
quando ela pode ser o meio, mas não o objetivo.

a língua oral será ensinada como segunda língua, 

e será veículo de informação da tradição escrita.
De acordo com Brito, o Bilinguismo Diglóssico 

pode ser visto como “a forma mais eficaz de abor-
dagem educacional do surdo, seja esse portador de 
surdez leve ou profunda. Além disso, trata-se da úni-
ca possibilidade de desenvolvimento psicossocial e 
cognitivo do surdo, na sua plenitude” (2002, p. 65).

A pesquisadora Sá (2007), em seu estudo “Edu-
cação de surdos: a caminho do bilinguismo” com-
pilou várias propostas de educação com bilin-
guismo para surdos, as quais foram sugeridas por 
teóricos da área da surdez, que vem desenvolven-
do estudos seguindo a teoria do bilingúismo. Tais 
propostas serão a seguir transcritas quase que 
textualmente, a título de ilustração deste estudo.

O pesquisador argentino Skliar (1998), ao apre-
sentar sua proposta de educação com bilingúis-
mo, define aspectos importantes ao estudo das 
variáveis possíveis a sua implementação. Quan-
to aos aspectos terminológicos pode-se ter:

situação de bilingúismo (duas línguas que, conse-
cutiva ou simultaneamente, rodeiam o indivíduo);

situação de ensino bilíngue (instru-
ção ao menos em duas línguas das 
quais uma é a primeira língua do aluno);

situação de ensino de uma L2 (essa língua 
está presente na comunidade ampla, na qual 
está imerso o sujeito, mas é distinta de sua L1);

situação de ensino de uma língua estrangeira.
Skliar sugere a seguinte proposta de edu-

cação com bilingúismo para pessoas surdas:
acesso total à língua de sinais;
acesso total à língua escrita (por meio 

do conhecimento da Língua de Sinais);
acesso restrito à língua oral (em razão do obstácu-

lo fisiológico). Fernandes (2010) considera de fun-
damental importância a caracterização das alter-
nativas de abordagens bilíngues, pelo fato de que 
geralmente estudiosos sentem dificuldade em con-
cordar sobre algumas questões sem se darem conta 
de que estão simplesmente partindo de conceitos 
diferentes de bilingúismo. A autora esclarece que:

Analisando a situação da educação de sur-
dos no Brasil, Fernandes (2010) destaca ainda:

a predominância do Bilinguismo “incipien-
te” que se caracteriza pelo pouco domínio e 
um conhecimento passivo da L2 (entende a 
língua mas não se comunica por meio dela);

o não reconhecimento oficial da Língua de 
Sinais como meio de ensino/aprendizagem;

a escassez de profissionais com do-
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mínio suficiente da Língua de Sinais;
a imposição da estrutura da Língua Por-

tuguesa no nível educacional em detri-
mento da gramática da segunda língua;

inexistência de uma sistematização da Lín-
gua Portuguesa, gerando ou um ensino rigo-
roso baseado apenas na Língua Portuguesa ou 
um ensino influenciado pela modalidade si-
nalizada da estrutura da Língua Portuguesa;

a geração de um arquivo gramatical desorgani-
zado com relação às estruturas das duas línguas;

Por meio dessa visão sintética das diferentes pro-
postas sugeridas por estudiosos que defendem o 
modelo de educação com bilinguismo para surdos, 
verifica-se que as mesmas apresentam diferentes 
alternativas, as quais implicarão diferente organiza-
ção institucional, em diferentes mecanismos didáti-
cos de relação entre as línguas e fundamentalmen-
te em objetivos pedagógicos específicos (SKLIAR, 
1998). Isto demonstra que os projetos e as expe-
riências bilíngues configuram modelos diversos de 
bilinguismo, tendo em vista que estes são influen-
ciados por fatores de ordem ideológica e filosófica.

Cabe, assim, a cada escola elaborar o seu Projeto 
de Educação com Bilinguismo para Surdos, o qual 
deverá perpassar pelas seguintes questões: Que 
escola se quer? Que homem socialmente situado? 
Que sociedade se quer produzir? Acredita-se que, 
sem essas definições e clareza conceitual, qualquer 
tipo de proposta curricular que pretenda atender 
às diferenças, não surtirá o efeito desejado nas uni-
dades escolares e, fundamentalmente, nos alunos. 

CAMINHOS PARA A APLICAÇÃO DE 
UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO COM 
BILINGUISMO PARA SURDOS

Sabe-se que a implementação de um projeto 
de educação com bilinguismo para surdos, com 
o qual se pretenda mudar radicalmente a história 
da comunidade de surdos no Brasil e no mundo, 
requer mudanças radicais nos pressupostos bá-
sicos que definem, no nível sociocultural e an-
tropológico, quem é o aluno surdo (SÁ, 2007).

É por isso que apontar um caminho na direção 
da proposta do bilinguismo para surdos signifi-
ca pensar com Freire (1992), quando se fala que 
uma mesma compreensão da prática educativa 
e uma mesma metodologia de trabalho não ope-

ram, necessariamente, de forma idêntica em con-
textos diferentes, pois, a intervenção é histórica, 
é cultural e política; por isso as experiências não 
podem ser transplantadas e sim, reinventadas.

Assim, com a mesma intenção sócio-históri-
ca da proposta educacional com bilinguismo, 
neste item são traçadas algumas diretrizes de 
ação para a aplicação dessa postura educacional.

 

FILOSOFIA
 
Para o delineamento da presente proposta to-

mou-se, como ponto de partida, a proposta de 
educação com Bilinguismo defendida por alguns 
autores (SANCHÉZ, 1997; SKLIAR, 1998; KO-
ZLOWSKI, 2006), os quais, baseados numa visão 
de minoria linguística de surdo e num modelo 
social de atendimento à deficiência, definem-na 
como aquela que, apoiada pela comunidade de 
surdos, pressupõe o reconhecimento do direito de 
a criança surda adquirir precocemente a Língua de 
Sinais, como sua primeira língua (L1), ponto cen-
tral para o desenvolvimento dos processos identi-
fícatóríos pessoais, sociais e culturais, e base para 
o aprendizado da segunda língua (Língua Portu-
guesa, no caso do Brasil), na sua modalidade es-
crita, incluindo aqui o acesso à modalidade oral da 
Língua Portuguesa dentro das possibilidades de 
cada pessoa surda. Tais pressupostos envolvem:

O reconhecimento do valor do plu-
ralismo linguístico e cultural em so-
ciedade, isto é, tolerância linguística;

A remoção de estigmas de opres-
são e capacitação das pessoas surdas;

A igualdade de oportunidade indiferentemen-
te da língua, etnia, raça, género e deficiência;

O reconhecimento do direito que tem as crian-
ças que falam uma língua minoritária de ter as 
mesmas oportunidades educacionais que as 
crianças que falam a língua oficial do seu país;

O uso de termos para descrever as crianças surdas, 
que reflitam preferências linguísticas e culturais;

No plano prático essa postura educacio-
nal adota uma visão sócio-cultural de sur-
dez e se configura da seguinte forma:

1) Quanto ao tipo de bilinguismo: 
a) modelo sucessivo:
Quanto ao período/época de apresentação das 

línguas. Neste modelo, logo após o diagnóstico da 
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surdez, a criança surda deverá ter contato com a lín-
gua de sinais exclusivamente. Uma segunda língua 
só será apresentada após o domínio da primeira.

Quanto à modalidade da segunda língua. L1 
Língua de Sinais, L2 Língua Portuguesa escri-
ta. As línguas serão apresentadas em momen-
tos linguísticos distintos. Quanto ao ensino da 
Língua Portuguesa escrita, a proposta do bilin-
guismo entende que esta deve dar-se por meio 
de uma combinação de duas formas: a) ensino 
de línguas; b) imersão num ambiente diglóssico. 
Isto significa que as crianças surdas devem con-
viver cotidianamente com usuários proficientes 
e nativos nas duas línguas na escola (L1 e L2).

2) Quanto aos aspectos terminológicos:
a) situação de bilinguismo (duas 

línguas rodeiam o indivíduo);
3) Quanto à intensidade das línguas:
a) bilinguismo de transição (usa-se a L1 

para facilitar a passagem da instrução em 
L2, que se impõe como a língua da maioria):

POLÍTICA

A educação com Bilinguismo para surdos busca 
instrumentalizar o estudante surdo para adqui-
rir a mesma quantidade e qualidade de conheci-
mentos e habilidades, o mesmo grau de maturi-
dade pessoal e autoconfiança e o mesmo nível de 
ajuste social esperado para um estudante ouvin-
te da mesma idade escolar (FERNANDES, 2010).

Corroborando com essa ideia, Slomski (2012) 
ressalta que os objetivos principais requerem 
que os estudantes surdos aprendam todas as di-
ferentes disciplinas numa língua que possam en-
tender com a mesma facilidade e conforto que os 
estudantes ouvintes compreendem as instruções 
faladas. O desenvolvimento pessoal e social re-
quer que os jovens surdos estejam cercados de 
adultos com os quais possam comunicar-se livre-
mente, associar-se e compartilhar ideias de for-
ma tranquila. O único meio de comunicação livre 
e tranquilo para os estudantes surdos é o uso da 
Língua de Sinais. A educação com Bilinguismo é 
essencialmente uma proposta educacional que re-
conhece a pessoa surda na sua na sua diferença.

Assim, o objetivo linguístico da educação com bi-
lingúismo é levar o estudante surdo a desenvolver 
habilidades em sua língua primária de sinais e na 
secundária escrita, isto é, pressupõe que os estu-
dantes surdos desenvolvam a competência e o de-
sempenho em duas línguas, e não só o domínio da 
língua minoritária ou majoritária. Para tanto, o estu-
dante deverá receber uma oferta realista de instru-
ção a fim de desenvolver suas habilidades bilíngues 
na Língua de Sinais e no Português escrito, bem 
como na modalidade oral da Língua Portuguesa.

Segundo Marcelino (2019), uma propos-
ta de educação com Bilinguismo, como 
parte da implementação de uma política 
linguística, necessita de mudanças estruturais e or-
ganizacionais em todos os aspectos da escolarização.  

De acordo com essas diretrizes, a implementa-
ção de uma proposta educacional com Bilinguis-
mo para surdos envolve muito mais que a questão 
linguística, pois, as implicações reais que caracteri-
zam esta alternativa educacional, exigem mudan-
ças nas concepções sobre os surdos e a surdez e 
transformações urgentes nas Políticas, na estrutu-
ra escolar, na sequência dos objetivos pedagógi-
cos, no processo de formação de professores, na 
arquitetura escolar, nos mecanismos curriculares e 
culturais e, finalmente, nas questões ligadas à iden-
tidade na educação para surdos (SKLIAR, 2004).

Nesse sentido, são necessários debates no in-
terior das próprias escolas, a fim de que se en-
contrem estratégias de ações mais adequadas 
para cada fase de implementação da proposta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi na busca de um novo olhar sobre a surdez e os surdos, que investigou-se o processo educacional dos 
surdos e propô-se a educação com a educação com bilingúismo. Procurou-se defender uma mudança na 
educação para pessoas surdas não apenas no plano pedagógico, mas acima de tudo no plano ideológico.

Diante do exposto, é possível concluir que uma proposta de educação com bilingúismo para pesso-
as surdas fundamenta-se num modelo social de atendimento à deficiência e numa visão de minoria lin-
guística de surdo. Esse entendimento implica o reconhecimento político da surdez como diferença e não 
como deficiência. Ou seja, o reconhecimento do direito que tem uma comunidade linguística minoritária 
- no caso a comunidade de surdos - de utilizar e de ser educada na sua língua natural - Língua de Sinais.

Segundo essa visão, o surdo é um indivíduo com características diferentes da maio-
ria ouvinte, devendo, portanto, construir uma identidade em torno dessa diferen-
ça para integrar-se tanto numa comunidade de surdos quanto numa comunidade de ouvintes.

Assim, a proposta educacional com bilinguismo pressupõe que a criança sur-
da deva adquirir a língua de sinais da comunidade surda como sua primeira língua, pon-
to central para o desenvolvimento dos processos identifícatóríos pessoais sociais e culturais.

A educação de surdos é mais que uma abordagem de ensino, pois, ao fornecer um outro paradigma epis-
temológico, subverte papéis, crenças e atitudes, promovendo naqueles que se lançam a esse desafio verda-
deiras “revoluções” no nível da subjetividade. Isso significa que assumir uma postura bilíngue não se resume 
somente a mudanças didático-metodológicas; mas também, rever-se como pessoa e como profissional. Sem 
essa tomada de decisão, as mudanças não passarão de meras “reformas técnicas” destituídas de sentido.

Constata-se, assim, que a grande mudança trazida pela proposta do bilingúismo refere-
-se ao papel que a língua oral cumpre na vida do sujeito surdo, já que é a Língua de Sinais que 
fará o papel de primeira língua (com sua riqueza e funcionalidade), e que será com base na Lín-
gua de Sinais que a criança surda aprenderá a modalidade escrita da Língua Portuguesa.

Estudos têm demonstrado que se a Língua de Sinais for a primeira língua a ser adquirida pela criança surda, 
ela terá menos dificuldade para a aquisição de uma língua de modalidade oral-auditiva como segunda língua, 
em razão do seu conhecimento intemalizado do funcionamento de uma língua. Isto significa dizer quer com 
a equalização e o domínio da língua de sinais, a criança surda internalizará as estruturas linguísticas desta 
língua e receberá o feed-back linguístico, o que geralmente não acontece na sua relação com a língua oral.

Pode-se dizer, então, que a língua oral não ocupa mais a centralidade máxima na organização do currículo 
escolar, já que o bilingúismo reconhece a condição bilíngue da pessoa surda, deixando para trás a ideia ora-
lista de que a possibilidade da fala cria a expectativa ilusória de que os surdos deixarão de ser surdos um dia.

Logo, a educação com bilingúismo é uma postura político-pedagógica que exige a mudança de uma concepção 
clínica e terapêutica para uma visão pisicossocial e pedagógica de surdez. Esse marco teórico permite um com-
pleto conhecimento e aceitação das verdadeiras características dos surdos como seres bilíngues e biculturais.

Isso equivale dizer que o bilingúismo reconhece o surdo na sua diferença, considerando-o como membro de um 
grupo social que tem uma cultura que lhe é própria, propondo tanto a aprendizagem da Língua de Sinais quanto 
da Língua Portuguesa, cada uma na sua especificidade. Ou seja, é uma postura educacional na qual o bilingúismo 
- duas línguas - atua como um modo de garantir uma melhor possibilidade de acesso desse indivíduo à educação.

O Bilingúismo objetiva oferecer à criança surda as mesmas possibilidades psico-sociolinguísticas que são ofe-
recidas a uma criança ouvinte da mesma idade escolar. Ou seja, a mesma quantidade de conhecimentos e habi-
lidades que lhes possibilite atuar na sociedade de forma crítica, ampliando seus limites e perspectivas. No plano 
prático essa proposta se configura como aquela que possibilita à criança surda a aquisição de duas línguas, das 
quais necessita para sua integração tanto numa comunidades de surdos quanto numa comunidade de ouvintes.

Nessa perspectiva, a proposta do bilingúismo busca captar o direito que as crianças surdas têm de serem en-
sinadas na Língua de Sinais. Uma das preocupações centrais dessa proposta é estruturar um plano educacional 
em que essas crianças adquiram a Libras como sua primeira língua (L1). Essa aquisição dá-se por intermédio 
da interação comunicativa entre o professor surdo e a criança surda. Paralelamente, essa criança será ex-
posta a um processo de aprendizagem de uma segunda língua, (L2), que poderá ser escrita e/ou oral. A 
proposta do bilingúismo concebe o desenvolvimento da língua portuguesa com base nas habilidades 
linguísticas e cognitivas já desenvolvidas mediante experiência natural com a LIBRAS, que deverá ser 
ensinada por um professor ouvinte proficiente e nativo na Língua Portuguesa e proficiente na LIBRAS.
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Em resumo, uma escola bilíngue deverá contar em seu corpo docente, com representantes surdos e 
ouvintes, em que todos deverão ser fluentes na Língua de Sinais, pois, será com base nesta língua que se 
desenvolverá a leitura e da escrita e dessa forma serão apresentados às crianças os conteúdos escolares.

É nesse ponto que reside a maior problemática que se vivencia hoje dentro das escolas especiais para 
surdos no Brasil. O que se tem é uma situação caótica no que se refere ao pré-requisito básico para a 
implementação da proposta educacional com bilingúismo, ou seja, a presença insubstituível de surdos 
adultos fluentes e nativos na Língua de Sinais. Sem esse pré-requisito, todo o trabalho se torna inviável.

Esse pré-requisito nem sempre se cumpre na sua totalidade, uma vez que se sabe pela tris-
te história da educação dos surdos que em geral existe um número muito reduzido de instru-
tores surdos que dominam a LIBRAS e que estão capacitados para atuar na educação des-
sa criança. Do mesmo modo existem poucos professores ouvintes que dominam a LIBRAS.

Diante dessa problemática, não é possível implementar uma proposta de educação com bi-
linguismo na sua modalidade ideal. Porém, é certo que existem fatores positivos que justifi-
cam a luta pela sua viabilidade. Dentre eles, destacam-se a necessidade de mudanças con-
cretas no cotidiano educacional dos surdos, tendo em vista a inadequação da proposta 
vigente e o cumprimento do preceito legal que diz que “a educação é direito de todos”.

Por todas as leituras, análises e reflexões feitas, é possível concluir que a educa-
ção com bilingúismo, apesar das inúmeras dificuldades operacionais a serem venci-
das, é um dos caminhos mais eficazes para educar crianças surdas. Por meio de uma 
metodologia bilíngue será possível propiciar a aprendizagem escolar do surdo, esti-
mular seu desenvolvimento linguístico, cognitivo e afetivo, melhorar sua socialização 
e, consequentemente, promover a real integração individual e social da pessoa surda.

Assim, a revisão da literatura possibilitou o entendimento de que a resposta educa-
tiva adequada às reais necessidades das crianças surdas pressupõe um projeto educa-
tivo que envolva uma postura de atendimento em que esteja presente o Bilinguismo.

Como última ressalva, é necessário que se considere a multidimensionalidade do conceito de 
educação com Bilingúismo para surdos, ou seja, a sua não-limitação ao simples fato de utilizar duas 
línguas nas atividades escolares, mas a obrigação de considerar todas as implicações reais para uma 
encontrar uma alternativa educacional que favoreça o desenvolvimento integral da criança surda.
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A MARGINALIZAÇÃO DA SÍNDROME DE DOWN POR MEIO DO 
PRECONCEITO

RESUMO: As pessoas com necessidades especiais sempre fizeram parte de nossa sociedade, 
mas sempre foram tratadas como se não existissem todos faziam questão de não enxergar 
e até de negar a existência da deficiência, mas eles estão aí independente de classes sociais. 
Preceitos como a igualdade, gratuidade, obrigatoriedade e permanência do aluno garantido 
por lei, a instituição escolar abre suas portas aos alunos com necessidades especiais. Na 
segunda parte comenta-se sobre as características físicas, do desenvolvimento da linguagem, 
considerando o que não conheço marginalizado e se conheço mudo de atitude. O presente 
artigo tem como embasamento pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Respeito; Inclusão; Educação; Direito.
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INTRODUÇÃO

          
Para conhecer os fatos, compreender conceitos e entender algo é preciso averiguar sua 

história, ou seja, estudar sobre o passado e origens.  Logo, verificar como tudo começou: os 
primeiros relatos e fatos reais.

       
Essa anomalia conhecida como síndrome de Down, segundo Schwartman (2003) traz relatos 

desde a sociedade antiga, visto que, em momentos históricos como na idade média, crianças nas-
cida com a anomalia eram consideradas era considerada resultado malévolo da união da mulher 
com o demônio.  No período da renascença eram retratados pelas artes como exemplos de defor-
midades físicas.  Logo, as pessoas que apresentassem essa anomalia estavam sujeitas a morte.

        
Relatos antigos da história mostram uma raça humana um tan-

to diferente, que na época foi descrita por muitos como: mongolismo.
        
Dessen (2002), relata que pintores como: Andréa Mantegna (1431-1506) e Ja-

coles Jordeanes  (1539-1678), ou seja a anomalia presente na humanidade era to-
talmente desconhecida.  “Assim, registros mostram a deficiência como “idio-
ta” do tipo mongolóide” assim denominada por Edouard Seguin entre 1846 e 1866.

      
 Em 1866 o cientista John Langdon Down, escreveu uma artigo em que considerou as 

pessoas na condição da síndrome como mongolóides e idiotas considerados seres inferio-
res.  Portanto, somente em 1959 o Dr. Jerome Lejeune descobriu a presença de um cromos-
somo extra, um erro genético.  Portanto, diferenças genéticas em relação a outras pesso-
as.  Foi Lejeune que nomeou Síndrome de Down em homenagem a John  Langdon Down.

        
Conforme Silva e Dessen (2002) somente em 1866 segundo Langdon Down, houve o re-

conhecimento da anomalia com uma manifestação clínica.  Langdon Down acreditava na 
existência de raças superiores e inferiores, neste sentido, a pessoa com deficiência mental 
faria parte das raças inferiores. Por isso eram marginalizados, segregados e entregues à sorte.

        
Em (2002) Silva e Dessen, explica que ao longo da história, outros estudos cien-

tíficos contribuíram para melhor conhecer a Síndrome.   Portanto, apenas em 1932 
o oftalmologista holandês Waardenburg surgiu que a Síndrome de Down fosse re-
sultado de aberração cromossômica.  Por conseguinte em 1934, Adrian Bleyer su-
pôs que a Síndrome fosse uma trissomia .  Confirmada em 1959 pelo Dr Jerome Le-
jeune e Patrícia A.Jacobs e colaboradores, com a existência de um cromossomo extra.

       
Muitos cientistas e colaboradores descreveram em 1960 a Síndrome de Down por 

translocação cromossômica e em 1961 o mosaiquismo, ou seja, os três tipos de sín-
drome atualmente conhecido, então nomeados trissomia 21, mosaico e translocação.
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SÍNDROME DE DOWN SE NÃO 
CONHEÇO MARGINALIZO, SE 
CONHEÇO MUDO DE ATITUDE

        
Por muitos anos a Síndrome de Down foi 

estudada e continua presente em estudos e 
trabalhos científicos. Visto que, muito ainda 
precisa ser visto e compreendido acerca da 
anomalia. Especialmente com os avanços so-
ciais para uma sociedade inclusiva. Por isso, 
entender a Síndrome, com os processos cog-
nitivos ocorrem como a criança se desenvolve 
é fundamental para se trabalhar com a criança 
Down de forma a ajudá-la a progredir e vencer.

        

Em 2005 Bissoto ressalta que relevantes 
investigações foram realizadas na Inglater-
ra e nos estados unidos acerca do desen-
volvimento cognitivo da criança com Sín-
drome, dado que muitas concepções são 
estereotipadas e delimitam as possibilida-
des do indivíduo.  Por isso, as investigações 
são importantes para desmistificar con-
ceitos distorcidos referentes a Síndrome.

        

A autora relata que mesmo com os avan-
ços científicos, as causas da interação na 
divisão cromossômica que acarreta a Sín-
drome de Down não são conhecidas.  Nes-
te  estudo sobre a anomalia trouxeram 
conhecimento das características, compli-
cações clínicas, cognitivas, imunológicas, 
a forma como a Síndrome se apresenta no 
indivíduo, assim denominada trissomia do 
cromossomo 21, mosaico ou translocação.

        

Após anos de lutas sociais por direitos, as 
pessoas com necessidades especiais pas-
saram a ser vistas de fato como seres hu-
manos.  Neste sentido famílias se con-
cretizaram e o processo de inclusão se 
instaurou na sociedade.  De maneira tími-
da e lenta, contudo, decisiva e permanente.

        Os portadores da Síndrome antes rejei-
tados e visto com deformidades, aos poucos 
foram conhecidas como pessoas que possuem 
sentimentos, ou sejam amam, ficam tristes ou 
alegres, logo são capazes de aprender, desen-
volver e de se relacionar com outras pessoas.

       
Diversas alterações fenotípicas caracteri-

zam a Síndrome de Down, dado que, essas al-
terações podem ser observadas ao nascimen-
to ou ainda no feto.  Contudo, essa observação 
deve ser considerada em conjunto, e este 
conjunto de alterações indicará à Síndrome.

       

Os cromossomos são designados por 
números, isto é, masculino 46, xy e fe-
minino 46, xx. Então, a trissomia ocor-
re quando existe a presença e um cro-
mossomo extra no cariótipo do indivíduo.
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Quase todos os casos de Síndrome de Down 
têm origem em um erro na divisão celular, ou 
seja, um erro suficiente para modificar o de-
senvolvimento embrionário do bebê.  A com-
provação diagnóstica é feita por meio de um 
exame genético: O cariótipo que, ao logo, 
confirmará o cromossomo extra no par 21.

        

Conforme Schwartzman em 2003, vários 
sinais clínicos descrevem o recém-nascidos 
afetados pela Síndrome dado que muitas das 
características físicas são muito acentuadas.

        

As características da Síndrome de Down 
são muitas, visto que algumas delas não in-
fluenciaram no desenvolvimento da criança.  
Contudo, cada característica de forma pe-
culiar marca diferenças físicas como: perfil 
achatados; nariz pequeno e o osso nasal ge-
ralmente achatado, e em algumas crianças  a 
passagem nasal mais estreita; hipoplasia (di-
minuição da atividade dos tecidos da face) 
boca e dentes pequenos que a língua pode 
projetar-se para fora; língua hipotônica, com 
diminuição do tônus muscular, a língua pode 
ficar com estrias; o seu da boca palato é es-
treito; os cabelos são finos e lisos; possuem 
pregas epicânticas ou pregas pálpebra nasais 
que se destacam do nariz até a parte inter-
na da sobrancelhas cobrindo o canto interno 
do olho; orelhas são pequenas com baixa im-
plantação, assim, a borda superior da orelhas 
são na sua maioria dobrada e os canais do 
ouvido estreitos; pregas palmar transversal 
única; as mão e os pés tendem a ser grossos e 
existe uma distância entre os dedos dos pés, 
um espaço maior entre o dedão e o segundo 
dedo; prega palmar transversal única; as mão  
e os pés tendem a ser pequenos e grossos 
existe uma distância entre o dedo dos pés, 
um espaço maior entre o dedão e o segun-

do dedo; nas mão ocorre o encurvamento 
dos quintos dígitos; a parte superior da ca-
beça é levemente achatada, o que é denomi-
nado de braquicéfala e a síndrome de Down 
pode, a Síndrome de Down pode acontecer 
em qualquer raça, brancos negros e amarelos.

        

Nos primeiros meses de vida, o desenvol-
vimento psicológico é observado por meio 
de observações motoras, afetivas e pelas 
vocalizações.  Visto que as crianças apre-
sentam reações muito lentas e a hipotonia 
interfere no desenvolvimento psicomotor 
que depende do tônus muscular, como por 
exemplo, sorrir.  Assim o sorriso é mais cur-
to e menos intenso, e demoram mais para 
responder a estímulos visuais  e auditivos.

        

Segundo Casarin em 2003, a criança pre-
cisa de maior contato visual, pois esse con-
tato também é mais lento, e ela demora 
mais para observar tudo que está a sua vol-
ta.  Então a ligação com o ambiente e tardio.
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 Existem diferenças quanto à memória au-
ditiva imediata, neste sentido, a criança não 
conserva informações.  Logo, retém apenas al-
gumas palavras do que ouve, e isso pode preju-
dicar o aprendizado da gramática e da sintaxe.

        

A criança utiliza movimentos repetitivos, 
estereotipados, exploratórios e desorgani-
zados, e como foi citado, explora menos as 
crianças sem síndrome.  Dessa maneira, de-
monstram pouca ligação com o ambiente.

        

O jogo simbólico e atividades de faz de conta 
também apresentam mais lentos, com compor-
tamentos de repetição.  Dando que, algumas 
crianças com a Síndrome de Down apresenta 
um déficit de atenção que pode comprometer 
seu desenvolvimento em tarefas de relacio-
namentos.  Portanto, o distúrbio de atenção 
dificulta o desenvolvimento social e cogni-
tivo, e as relações entre objetos e eventos.

        

Casarin em 2003 mostra estudos que afir-
mam uma aparente desordem na sequência 
cronológica no desenvolvimento da pessoa 
com Síndrome de Down. É necessário con-
siderar o desenvolvimento cognitivo de uma 
criança com síndrome não é somente mais 
lento, mas é um processo que se dá de forma 
diferente, mais individual, professor e aluno.

       

A autora discute sobre a hipotonia mus-
cular que contribui para o atraso no desen-
volvimento motor, e esse atraso evidente-
mente afetará o desenvolvimento de outras 
áreas de atuação.   Existe pouco compro-
metimento social e emocional da criança.

       

 Conforme Schwartzman também no ano 
de 2003, o desenvolvimento da autossufici-
ência apresenta problemas na alimentação, 
uma vez que alguns bebês apresentam desin-
teresse na comida e pode apresentar cons-
tipação ou diarreias. Também apresentam 
dificuldades de mastigação e deglutição, e o 
controle dos esfíncteres também é atrasado.

       

O desenvolvimento cognitivo mostra atra-
sos consideráveis como em atividades de 
exploração do ambiente como: passar brin-
quedos de mão em mão e achar um brin-
quedo escondido debaixo de um pano.

       

Mesmo nas brincadeiras a criança com 
síndrome tende a explorar menos do que a 
criança sem síndrome.  E as atividades lúdi-
cas têm que ser de acordo com o nível cog-
nitivo da criança, assim, o professor deve 
estar atento ao desenvolvimento diário 
do aluno, e os pais devem também traba-
lhar essa concepção em casa, para de fato 
acompanhar todo o desenvolvimento.  A 
estimulação no sentido de favorecer a ativi-
dade lúdica e o faz de conta é fundamental.
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De acordo com Schwartzman em 2003 a 
linguagem é a área que a criança com sín-
drome apresenta maior atraso.   Demora 
cerca de dezoito meses para emitir a pri-
meira palavra e apresentarão ao longo dos 
anos dificuldade de aquisição de regras 
gramaticais, o que será explicado nos pró-
ximos tópicos de forma mais detalhadas.

Na idade escolar ocorrerá um maior pro-
gresso nas habilidades comunicativas, sen-
do totalmente possível, a alfabetização, 
geralmente as crianças com síndrome são 
bem humorados, pessoas afetivas e cal-
mas, com prejuízos intelectuais moderados.

        

O autor alerta que existe uma grande va-
riação no comportamento do indivíduo com 
síndrome de Down e grande diferenças en-
tre eles no que se refere ao potencial gené-
tico e as características familiares e culturais.

       

Schwartzman (2003 pg. 58) expressa que 
“crianças com SD² tem grandes diferenças 
no que se referem as suas personalidades e 
podem se apresentar, da mesma forma que 
indivíduos sem alterações cromossômicas, 
distúrbios do comportamento, desordens de 
conduta ou outros quadros neuropsiquiátrico”.

   

     

A deficiência mental é uma característica 
da síndrome que proporciona um atraso em 
todas as áreas do desenvolvimento da inte-
ligência.   O comportamento e o desenvol-
vimento da inteligência podem ser afetados, 
mas não depende da alteração cromossômica.

        

Alguns protocolos da síndrome têm sido 
utilizados com a finalidade de detectar mais 
cedo possível ou evitar, quando possível, con-
dições que podem comprometer a qualidade 
de vida dos pacientes. Na vida adulta: testes 
de função da tireoide anuais; orientação no 
que se refere á possibilidade de uma vida in-
dependente, á sexualidade e o trabalho; visi-
tas ao dentista duas vezes por ano; orienta-
ção nutricional e quanto as atividades físicas; 
atenção para os sinais de deterioração intelec-
tual; atenção para a ocorrência de depressão.

        

Quanto mais cedo for detectado o pro-
blema, maior a chance de desenvolvimento.  
Carinhosos e dóceis, boa parte das crianças 
com Down respondem bem as atividades que 
estimulem o senso rítmico e a socialização, 
como teatro e dança.   Se bem integradas a 
escola, é possível que, por volta da pré-ado-
lescência, já estejam alfabetizadas.  Mas é 
preciso estar bem atento com os problemas 
Síndrome de Down cardíacos e respiratórios.
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Ao receber a notícia que o filho é um por-
tador da Síndrome de Down os pais em ge-
ral levam um choque muito grande, pois 
fica bem preocupado com o seu desen-
volvimento e o quando afetará a vida fu-
tura dessa criança, e as dos próprios pais.

         

A preocupação fica só na dificuldade mental 
que essa criança poderá apresentar como um 
impotente. Schwartzman (2003) relata que 
existe um desvio do olhar e de atenção dos pais 
em direção oposta a criança, ou seja, enxergam 
apenas a Síndrome Down.   Logo a preocupa-
ção com os possíveis sintomas, pode indicar 
uma representação  mental negativa do filho 
com alguém impotente pela própria natureza.

         

Segundo o autor, para a aquisição da lin-
guagem e para a constituição do sujeito ini-
cialmente depende da relação com esse 
outro (em geral os pais), que podem apre-
sentar alterações emocionais em razão do 
choque do diagnóstico e de imediato es-
ses dois aspectos(a aquisição a linguagem 
e a constituição do sujeito) se encontra 
num grupo de risco para serem afetados.

        

É necessário saber que a comunicação não 
se faz com palavras, mas também com gestos 
e expressões afetivas.   A criança comunica-se 
com o mundo antes de falar.  O recém-nas-
cido emite vários sons  diferentes  que não 
são considerados como linguagem propria-
mente dita, mas são formas de comunicação.   
Essa fase pré-linguística, ou seja, a fase que 
vem antes da aquisição da linguagem em si.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inclusão ganha cada vez mais espaço nas 
instituições educacionais e na sociedade, mas 
é necessário políticas públicas e conscienti-
zação da população e que sejam realmente 
implementadas para conseguirmos incluir 
as pessoas com necessidades especiais real-
mente na rede educacional e na sociedade.

Em sua complexidade a educação das crian-
ças com síndrome de Down são crianças ca-
pazes de aprender e a educação visa melhorar 
a qualidade de vida dessas crianças, que pre-
cisam de orientação pedagógica e acompa-
nhamento de profissionais na área da saúde, 
para melhorar a sua qualidade de vida e pre-
pará-lo para uma vida dentro da sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: A pesquisa vai abordar sobre os pontos negativos encontrados, com o uso 
em excesso da tecnologia e o que podem causar na vida das crianças, prejudicando seu 
desenvolvimento. Mediante a isso, percebe-se que as crianças mudam seu comportamento por 
conta do mau uso dos meios digitais, sendo prejudicados de maneira sem que seja percebida 
pelos mesmos, mas o sono é prejudicado, relações sociais, oralidade, desenvolvimento físico, 
a maioria das crianças ficam muito tempo sentados, sem realizar exercícios para seu corpo, 
não exploram objetos e brinquedos a sua volta e colocam seus sentimentos em redes sociais. 
Para um desenvolvimento sadio e equilibrado é preciso que a criança expresse o que ela sente, 
seus desejos, vontades, pensamentos e isso é realizado no momento da brincadeira, em que 
ela se sente livre e coloca para fora tudo aquilo que está internalizado nela, as brincadeiras 
favorecem nas relações intrapessoal e interpessoal. As brincadeiras são recursos facilitadores 
para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, a criança que brinca mais, tende de ser 
mais ativa, compreensiva, autônoma, independente, criativa, solidária, menos ansiosa, sabe 
lidar com regras e limites. A criança que brinca sabe lidar com as situações problemas com 
mais facilidade e seu desenvolvimento afetivo, social e cognitivo são elevados segundo suas 
experiências vividas.

Palavras-chave: Criança; Desenvolvimento; Tecnologias; Brincadeiras;
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INTRODUÇÃO

 
O presente artigo traz como tema a importância do brincar no desenvolvimen-

to infantil, a pesquisa foi realizada de forma bibliográfica, a escolha do tema foi ao 
perceber o quanto as crianças tem feito o uso das tecnologias de maneira excessi-
va de forma que o brincar não tem sido um dos fatores principais para o entretenimento.

 

Ao deixar as brincadeiras de rua, cantigas, brincadeiras de roda, percebe-
-se que os meninos (as) ficam limitados em seu desenvolvimento, pois brincan-
do vai sendo desenvolvido: o conhecer a si e ao outro, explorar os espaços, o aces-
so a natureza, as habilidades cognitivas e motoras são mais estimuladas de maneira 
que os mesmos se tornam cada vez mais capaz de criar suas próprias aprendizagens.

  

Desde então o artigo tem por objetivo trazer a reflexão e a compreensão da importância do brincar 
para o desenvolvimento, já que as brincadeiras é algo inerente as crianças que além de entreter e 
oferecer interação social, elas são recursos que permitem que o indivíduo se desenvolva melhor.

 

Brincando a criança é protagonista de sua própria história, constrói e des-
constrói ideias, propõem desafios para os integrantes das brincadeiras, expres-
sa seus desejos, sonhos e pensamentos, aprende a lidar com o outro, ajudar o ou-
tro, lidando com a ansiedade e reconstruindo pensamentos e formas de agir. 

 

Quando a criança faz uma utilização de meios tecnológicos de forma excessi-
va e que afete seu tempo de brincar e estabelecer vínculos, seu desenvolvimen-
to fica limitado, porquanto as tecnologias são informantes e benéficas, porém de-
limitam a imaginação, criação, movimentos, exploração e experiências sensoriais. 

 

Já que as crianças aprendem melhor com as experiências nas brincadeiras e jogos, por-
que as permite experimentar espaços da natureza, manipular objetos, desenvolver seu ra-
ciocínio, noções de espaços, conhecer as cores e formas, sabendo solucionar situações 
problemas, isso exigindo delas o pensar, mover e o fazer pois fazendo que se aprende.

 

No entanto o presente artigo vai abordar questões negativas que as tecnologias po-
dem afetar na vida das crianças, quando usada de forma excessiva, vai ser falado so-
bre o brincar na infância e brincadeiras como recurso no desenvolvimento infantil.
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O USO DA TECNOLOGIA EM 
EXCESSO E O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA
      

Para Buddemeier (2010),  ao passar do tempo 
percebe-se que as brincadeiras tradicionais e 
cantigas de roda estão sendo distanciadas da 
rotina diária das crianças do século XXI, pois 
a sua ocupação na maior parte do tempo, elas 
estão fazendo uso dos meios tecnológicos.

 

Ao falar sobre o uso das tecnologias pode 
ser considerado que a mesma oferece inúme-
ras informações e facilidade para os meios de 
comunicação, porém não pode ser usada de 
forma exagerada, uma vez que pode provocar 
dificuldades no processo de aprendizagem.
Mediante o uso excessivo da tecnologia, pode 
causar dificuldades emocionais, cognitivas, 
motoras e afetivas, em que as crianças não 
vivem em seu mundo real, deixando as brin-
cadeiras e as interações sociais para viver em 
um universo digital (BUDDEMEIER, 2010).

 

Segundo o autor (2010), o mau uso dos 
acessórios tecnológicos podem promo-
ver na criança aumento e distúrbios com-
portamentais, psicológicos e físicos, po-
dendo afetar o desenvolvimento natural 
de uma criança e em seu sistema sensorial. 

As dificuldades comportamentais encon-
tradas são: distúrbios do sono: que envolvem 
na atividade de permanecer dormindo ou de 
adormecer; comportamentos insólitos do pe-
ríodo do sono; dificuldades em permanecer 
acordado e ter uma rotina regular de sono.

 

Uma vez que mal utilizada podem afetar 
no desenvolvimento cerebral, em que o su-
jeito não se preocupa em memorizar, guar-
dar informações, porque as informações es-
tão prontas dentro um meio tecnológico.

 

As habilidades motoras acabam sendo li-
mitadas, visto que elas não precisam se lo-
comover para brincar e correr, causando 
assim sedentarismo, dores musculares, in-
chaço, dormência nos dedos e torcicolo. No 
entanto os dispositivos tecnológicos preci-
sam ser utilizados de maneira equilibrada, 
para precauções maiores ao desenvolvimen-
to humano, tendo em vista que o mesmo se 
torna causador do comportamento do sujei-
to promovendo irritabilidade e ansiedade. 
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Segundo BUDDEMEIER (2010), a criança 
não pode assimilar um dispositivo eletrônico 
como um brinquedo, já que o brinquedo pode 
ser utilizado em todo o tempo, sem ter uma 
proibição e que os usos tecnológicos não po-
dem ser usados por longo período de lazer.

 

Pode-se perceber que as crianças quan-
do inseridas de forma integral no meio digi-
tal, permite uma isolação social e a mesma 
não lida com seus conflitos em seu mundo 
real, com as pessoas que estão em sua volta.

  

PREVITALLE (2006, p.12 ):“As crianças 
já não sabem mais falar de seus sentimen-
tos, suas aflições, seus desejos e nem fazem 
mais amizades, se escondem dentro de casa, 
parece até que a tecnologia as satisfazem”.

 

No entanto percebe-se que as crian-
ças do tempo moderno, tende não se ex-
pressar publicamente, deixando de vi-
ver socialmente de uma forma positiva 
e eficaz, limitando seu desenvolvimento.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
 
De acordo com Santos (2016), as crianças 

são capazes de se desenvolver, espiritual-
mente, cognitivamente e fisicamente, têm o 
direito de ter uma educação integral e são di-
ferentes umas das outras com necessidades 
diversas e têm um amadurecimento saudável.

 

A criança é um indivíduo ativo, cheio de 
energias, que ama brincar, gosta de cooperar 
com as pessoas, constrói sua autoestima e au-
tonomia mediante suas relações e oportunida-
des oferecidas a elas. No entanto o brincar faz 
parte de sua infância, desde o seu nascimento, 
sendo um integrador entre ela e os indivídu-
os que estão em sua volta, essas brincadeiras, 
tornam-se um recurso que serve de estímulo 
para seu desenvolvimento (SANTOS,  2016).

 

A brincadeira não pode ser vista apenas 
como um modo de recreação, mas que seja 
viabilizada de maneira positiva, ao perceber 
que é uma das formas do indivíduo se comuni-
car com o mundo. Brincar é conhecer o mun-
do e a si mesmo, favorecendo na construção 
da memória, aguça os sentidos, desenvolve 
corporalmente, propõe um ambiente social 
e integrador com as pessoas e com o meio, 
trazendo a satisfação de estar com o outro e 
consigo mesmo e fortalece os laços afetivos.
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Os brinquedos oferecidos para as crian-
ças precisam ser dedicados segundo a faixa 
etária e os interesses das mesmas, para que 
haja uma brincadeira em que ela possa se de-
senvolver e interagir com o outro. A brinca-
deira e o jogo possibilitam avanços psicoló-
gicos, tais como: a parte cognitiva, corporal, 
trabalhar com a ansiedade, rever os limites, 
reduzir a descrença na auto capacidade, 
aprimorar a coordenação motora, melhorar 
o controle segmentar, diminuir a dependên-
cia, possibilitar a autonomia SANTOS (2016):

Segundo SANTOS (2016):
A criança desenvolve-se pela experiência 

que institui desde pequena. Essa experiência 
da realidade é essencial para que se tenha uma 
visão maior do mundo em que vive e alcance 
uma relação satisfatória na infância, adquirindo 
novas descobertas. A brincadeira proporcio-
na à criança desenvolver sua cognição, como: 
a memória, o raciocínio, a criatividade, pois 
ela aprende brincando (SANTOS, 2016, p.23).

 
Mediante a citação de SANTOS (2016), po-

de-se perceber que a aprendizagem e o de-
senvolvimento infantil estão relacionado as 
suas experiências vividas e conforme o que 
é proposto a ela, quanto mais são oferecidos 
brinquedos e brincadeiras, mais a criança se 
desenvolve em todos os seus aspectos de vida. 

Já que mediante aos jogos e brincadeiras 
acrescentam a atenção e a concentração, 
estratégia, antecipações, ampliação do ra-
ciocínio, desenvolvimento da criatividade 
e perceber a socialização e a coletividade.

 

Nas propostas de brincadeiras e brinque-
dos para as crianças é bom levar em con-
ta o espaço em que é proposto a elas, por-
que os espaços precisam ser estimulantes e 
promover desenvolvimento e a satisfação.

 

Segundo Piaget (1982), em sua teoria do 
desenvolvimento, que a criança passa por 
quatro estágios: sensório motor (0-2 anos); 
pré-operatório (2-7 anos) operações con-
cretas (7 a 12 anos) e o estágio das opera-
ções formais que são dos 11 ou 12 anos.

 

Em cada fase de desenvolvimento a crian-
ça se portará de forma diferenciada e avan-
çará em suas atitudes e percepções, aos 
0-2 anos ela é totalmente sensorial e moto-
ra, suas ações são diretamente aos objetos.
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Dos 2 aos 7 anos sua característi-
ca é egocêntrica, apresentando dificul-
dades em se colocar no lugar do outro e 
é capaz de substituir um acontecimen-
to ou objeto por uma representação.

 

Aos 07 até os 12 anos, possui uma organi-
zação mental, tendo o potencial de raciocinar 
de maneira mais coerente e solucionar proble-
mas concretos, dos 11-12 anos, tem a capaci-
dade de discutir e criticar sobre valores sociais 
e morais e construir seus próprios conceitos.

É importante pensar no que oferecer a cada 
criança, para que seja de forma eficaz e favo-
reça em seu desenvolvimento, para as crian-
ças de 0 a 2 anos: oferecer móbiles, brinque-
dos coloridos, brinquedos sonoros, caixas de 
música, bolas com diversas texturas, livros 
de plástico, bonecos de pano entre outros.

 

Para crianças de 2 a 4 anos, pode ser pro-
posto: máscaras, chapéus, livros de pano, 
bolhas de sabão, pandeiros, cornetas, avi-
ões, carrinhos, utensílios de cozinha, bi-
chos de pelúcia e de plástico, entre outros.

 

Dos 4 a 7 anos, brincadeiras de circui-
to; blocos de construção; jogos de dama; 
livros de história, materiais para pintu-
ras, desenhos e carrinhos de boneca.

 

As brincadeiras que podem ser ofereci-
das na faixa etária dos 7 aos 12 anos são: 
jogos de dama e xadrez, jogos de pergun-
tas e respostas, boliche, peteca, quebra-
-cabeça, bolas de raquete entre outros.

 

Segundo MACHADO (1994), quando a 
criança brinca ela explora o mundo em sua 
volta, tem o sentimento de liberdade e ex-
pressa suas ideias, fantasias e sentimentos.

 

Ao refletir sobre a citação de MACHA-
DO (1994), pode ser perceptível o quan-
to a criança se desenvolve brincando.
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BRINCADEIRAS COMO RECURSO 
NO DESENVOLVIMENTO

 Segundo Machado (1994),as brinca-
deiras são fatores importantíssimos para o 
desenvolvimento infantil, pois ela reporta a 
natureza da criança, é algo inerente a mes-
ma, ela é utilizada como meio lúdico e de 
objetivo de ensino por muitas das vezes, 
porém é necessária no cotidiano da criança. 

 
Para as crianças brincarem é preciso que 

os pais lhe mostrem o valor das brincadei-
ras, ensine e mostre brincadeiras saudáveis 
que lhe faça se divertir, aprender e desen-
volver. É preciso que as crianças tenham 
uma infância equilibrada, sendo informada, 
ter contato com todos, pessoas de perto e 
de longe, mas a mesma precisa ser acom-
panhada, para que não seja prejudicada. 

 
Ao brincar é desenvolvido a oralida-

de da criança, ela conhece ritmos, conhe-
ce culturas e se relaciona com o mun-
do, conhece pessoas, aprende lidar com 
adultos e crianças, aprende esperar sua 
vez de falar, cantar, escolher e brincar. 

 
Por intermédio das brincadeiras são de-

senvolvidos a praxia fina, global, oralida-
de, lateralidade, equilíbrio e emoção das 
crianças, ela aprende lidar consigo mesma, 
passa acreditar no que é capaz de repro-
duzir e conhece o outro também, os jogos 
e brincadeiras promove o desenvolvimen-
to da memória, oferecendo memorização 
e o pensamento, para elaborar estratégias.

 

É respeitável ressaltar que para a crian-
ça não precisa de brinquedos muito eleva-
dos para construir suas brincadeiras, por-
que tudo se torna um recurso, porque sua 
imaginação é ampliada por isso é impor-
tante, mostrar para elas o quanto é praze-
roso criar, explorar os espaços e os objetos 
que tem em sua volta (MACHADO, 1994). 

Para que as crianças tenham o pra-
zer na brincadeira, é preciso que os 
adultos que estão em sua volta, não 
apenas assistam suas brincadeiras, mas esti-
mule e participe juntamente com ela, nesse 
aspecto seu desenvolvimento está sendo ele-
vado, não apenas mentalmente, fisicamente 
e socialmente, mas também afetivamente.

 
Abordaremos brincadeiras que podem ser 

utilizados como recursos, no desenvolvimen-
to infantil, em sua coordenação visório mo-
tora, tais como: bambolê, ladrão e assassino, 
gato e rato, dardos, amarelinha, esconde-es-
conde, quebra-cabeça, montagem em maque-
tes, bola de gude, tênis de mesa e bonecos 
de areia.No desenvolvimento da lateralidade 
pode ser realizada brincadeiras como: tiro ao 
alvo; morto-vivo; blocos lógicos; bolas; cordas; 
rodas; cirandas; futebol de botão e marchas.

 
Percebe-se que as brincadeiras infan-

tis em todas elas, são cheias de conteúdos 
relacionados ao espaço, interação e de-
senvolvimento, mediante a todas é válido 
compreender que a criança se desenvol-
ve melhor brincando MACHADO (1994).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Mediante as pesquisas realizadas sobre a 

temática da importância do brincar para o de-
senvolvimento da criança, pode-se considerar 
válida, pois as crianças do século XXI nasceram 
na era digital e o recurso que as mesmas têm 
acesso com frequência são os recursos digitais.

 
Sabe-se que os meios digitais, são facilita-

dores, para adquirir informações, são bons 
como entretenimento, diversão e que dis-
traem as crianças com facilidade, porém as 
mesmas estão crescendo nesse ritmo, rit-
mo tal que em seu uso excessivo tem pre-
judicado o desenvolvimento das crianças.

 
Muitas crianças, ficam sedentárias por fi-

car muito tempo acessado em redes so-
ciais e jogos, as informações vão todas 
para o cérebro, porém permite à crian-
ça uma não locomoção, não aproveita-
mento do espaço em que está inserida.

 
Podendo causar depressão, porque os me-

ninos (as), não precisam sair de casa, para 
construir amizades, para jogar bola, para ter 
uma interação com o outro, pensando as-
sim, seu desenvolvimento está a cada vez 
sendo prejudicado, pois a interação com os 
mais próximos está ficando a desejar, a maio-
ria das amizades e brincadeiras são virtu-
ais e seu brinquedo um instrumento digital.

 
Quando a criança corre, pula, chora, se le-

vanta, cai, conversa e constrói ela está colo-
cando para fora seus sentimentos, desejos, 
anseios, preocupações, ideias, está sendo mo-
tivada a aprendizagem, pois o desenvolvimen-
to com a interação ocorre de maneira positiva 
trazendo consigo, o conhecer e ver o outro, 
saber ouvir, saber sua vez de falar, entender 
regras e limites a criança aprende brincando.

 

Sendo necessário que os meninos (as), 
percebam a importância do brincar, para 
que eles valorizem esse acontecimento 
em sua vida diária, mesmo tendo uma ro-
tina corrida cheias de responsabilidades 
incube aos pais/ adultos, apresentar aos 
mesmos, brincadeiras tradicionais, tra-
zer reflexão sobre cada tipo de brincadeira. 

 
Com a era digital avançada e a sequência 

de seu mau uso está se vendo, crianças mais 
agitadas, que apresentam dificuldades em 
compreender e conhecer seu próprio corpo 
e suas habilidades, porque não a oportunida-
de de se conhecer, ter a autoconfiança, au-
tonomia e saber que é capaz de fazer e criar. 

 
É preciso oferecer as crianças, não ape-

nas um celular, tablet, notebook ou vídeo 
games, mas oferecer, palitos, bolas, brin-
quedos, materiais para que os mesmos 
usem sua imaginação, criem seus brin-
quedos, criem suas brincadeiras, produ-
zem o que eles precisam no momento.

 
Desde então pode ser considerado 

que o brincar é um forte recurso para o 
desenvolvimento completo das crian-
ças e suas funcionalidades estão inter-
ligadas aos processos da aprendizagem.
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SÍNDROME DE BURNOUT UMA PERSPECTIVA PARA O TRABALHO 
DOCENTE

RESUMO: Este estudo preocupa-se em conceituar a Síndrome de burnout, realizando 
levantamentos de referenciais teóricos acerca do tema, indicando no decorrer da pesquisa 
suas características, possíveis formas de diagnósticos, bem como consequências, tendo como 
enfoque o trabalho docente. O burnout acomete profissionais que lidam diretamente no 
atendimento de outras pessoas sendo as mais específicas profissões que envolvem serviços, 
tratamento e educação. A docência, por ser uma atividade que lida diretamente com a produção 
intelectual, e envolvimento pessoal leva o profissional a estar o tempo todo se capacitando 
para que possa acompanhar o dinâmico mercado de trabalho. O problema que norteou este 
estudo foi: Como ocorre o desencadeamento do burnout nos indivíduos? Quais as causas, 
consequências?  Quais fatores levam os docentes a desenvolverem essa patologia? Para tanto 
esta pesquisa busca abranger sobre o trabalho, considerando brevemente sua evolução como 
forma de compreender sua relevância na vida dos indivíduos, assim como a relação entre 
o prazer e o sofrimento na atividade laboral. Procura-se também evidenciar a inter-relação 
entre saúde/trabalho. Considera-se então que burnout acomete profissionais que lidam 
diretamente no atendimento de outras pessoas sendo as mais específicas profissões que 
envolvem serviços ligados a tratamento e educação. Em docentes o burnout afeta o ambiente 
educacional, interferindo na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando estes profissionais 
a alienação, desumanização e apatia, ocasionando em problemas de saúde, absenteísmo e 
intenção de abandonar a profissão.

Palavras-chave: Trabalho; Saúde; Estresse, Síndrome de Burnout;  Docência.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo de pesquisa investigar como ocorre o desenca-
deamento da Síndrome de burnout, assim como reconhecendo a inter-relação do tra-
balho sob ótica dos fatores considerados de riscos para a saúde, em especial do pro-
fessor. Esta Síndrome pode acometer tanto o desempenho produtivo do indivíduo 
dentro da organização, como também aspectos pessoais, familiares, sociais e orgânicos. 

Com as mudanças advindas da Revolução Industrial, ocorreram diversas transfor-
mações no mundo do trabalho e consequentemente na vida do trabalhador. A me-
canização do trabalho e a forma em que este é organizado faz com que o indiví-
duo tenha muitas vezes os seus anseios, desejos frustrados acarretando variados 
desprazeres, incômodos, conflitos e consequentemente possíveis patologias do trabalho.

Dentre as profissões com alta incidência de estresse e burnout está a docência. Para Codo 
(2000) alguns fatores associam-se como desencadeantes do burnout, dentre eles estão a vio-
lência, falta de segurança, administração insensível aos problemas do professor, pais omissos, 
alunos agressivos, desrespeitosos, salários inadequados e classes superlotadas. Para tanto 
esta pesquisa versará sobre os aspectos voltados à definição, características, bem como o 
acometimento dessa patologia em docentes, salientando os motivos que levam este profissio-
nal a desencadear a Síndrome de burnout. Versará também diante de possíveis prevenções. 

É relevante mencionar que o assunto vem sendo estudado por pesquisado-
res, como forma de compreender melhor as características do burnout, assim como 
diagnósticos, já que devido a complexidade do assunto e a associação da Síndro-
me com outras patologias, muitas vezes há uma dificuldade em diagnosticá-la. 

Para tanto foi realizado uma pesquisa de caráter bibliográfico. Para Gil (1999) a pesquisa bi-
bliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos. Severino (2002) corrobora com estas ideias apontando que a docu-
mentação temática e a bibliografia completam-se, sendo assim os livros, artigos e demais tra-
balhos um fichário importante dentro de uma área específica e geral da qual se situa a pesquisa. 
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POR QUE BURNOUT 

No jargão popular da língua inglesa o ter-
mo burnout ou burn-out significa àqui-
lo que deixou de funcionar por falta de 
energia (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

O burnout é definido como algo seme-
lhante a perder a energia, perder o fogo. 
“É uma Síndrome através da qual o traba-
lhador perde o sentido da sua relação com 
o trabalho, de forma que as coisas já não 
o importam mais e qualquer esforço lhe 
parece ser inútil” (CODO, 2000, p.238). 

No passado usou-se de variadas denomina-
ções para caracterizar um similar estado men-
tal, dentre eles, estavam ‘overstrain’; ‘neuro-
circulatory’; ‘asthenia’, ‘surmenage’ e ‘fadiga 
industrial’. Todos os termos mencionados vol-
tavam-se para reações, aspectos negativas 
do trabalho, sendo estes os fatores que mais 
favorecem para a pobre condição mental dos 
trabalhadores (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

O conceito burnout foi desenvolvido na dé-
cada de 1970, tendo como pioneiros Cristina 
Maslach (1982) e Herbert J. Freudenberger 
(1975). Ambos tiveram como foco a exaus-
tão emocional, a fadiga e a frustração em 
profissionais, resultante do desgaste devi-
do o contato com pessoas, isto é, caracte-
rizaram burnout como sendo o preço a ser 
pago pelo profissional por sua dedicação 
em cuidar de outras pessoas ou até mesmo 
da não satisfação das expectativas e dos al-
mejos do indivíduo quanto à profissão (RO-
DRIGUES et, al. in: FILHO & COLS, 2010).

Carlotto (2002) compartilha dessa ideia 
dizendo que burnout é um tipo de estresse 
ocupacional que envolve profissionais ligados 
com qualquer tipo de cuidado, onde há uma 
relação direta com pessoas de maneira contí-
nua e com envolvimento altamente emocional. 
Assim a Síndrome de burnout é fruto de situa-
ções laborais dos quais o instrumento de traba-
lho é o contato com pessoas e suas emoções. 

Portanto a Síndrome de burnout seria a 
resposta emocional à exposição ao estresse 
crônico devido às relações internas e inten-
sas no trabalho com outras pessoas, ou a de 
profissionais que possuem expectativas ex-
cessivas quanto ao sucesso na carreira, onde 
apesar de sua dedicação, esforço não atinge o 
retorno esperado. Assim o burnout pode ser 
visto como “um constructo usado para escla-
recer a redução do desempenho, tanto qua-
litativo como quantitativamente da pessoa 
no trabalho” (CARROL & WHITE, 1984 apud 
RODRIGUES et. al  in: FILHO & COLS, 2010). 

Frente a esse aspecto o indivíduo, nes-
sa condição deixa de investir em seu traba-
lho e consequentemente nas relações afeti-
vas, associadas a este, torna-se incapaz de 
se envolver emocionalmente com o traba-
lho e com as pessoas (ABREU et. al, 2002).
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Segundo a Classificação Internacional de 
Doenças (CID 10), a Síndrome de burnout 
possui o código Z73. O BURNOUT, também 
denominada como “Síndrome do Esgotamen-
to Profissional”, sendo caracterizada como 
um estado de exaustão vital. Registra-se que 
a Síndrome passou a ser considerada do-
ença profissional a partir da Lei 6042/07, o 
qual registra o burnout na Lista B, no grupo 
V da CID 10 (Classificação Internacional das 
Doenças), como doença profissional (APEO-
ESP, 2012). Observa-se que o burnout é cau-
sa de muitas ausências no trabalho, licen-
ças e baixa produtividade (APEOESP, 2012).

BURNOUT E O TRABALHO 
DOCENTE 

O burnout é uma Síndrome que acomete vá-
rios profissionais, mas o seu foco volta-se es-
pecialmente para profissionais associados ao 
ensino e serviços de saúde, já que essas ativida-
des envolvem um contato emocional intenso e 
contínuo com as pessoas (CARLOTTO, 2014). 

O foco desta pesquisa é o trabalho docente, 
por essa razão, no próximo tópico, descrevere-
mos o trabalho docente, para que seja possível 
entender sua relação com Síndrome de burnout.

 
A Síndrome de burnout é considerada 

como um estresse ocupacional que prejudi-
ca profissionais que lidam no atendimento 
com outras pessoas, sendo as mais específi-
cas profissões que envolvem serviços, trata-
mento e educação. A docência, por ser uma 
atividade que lida diretamente com a produ-
ção intelectual e envolvimento pessoal leva o 
profissional a estar o tempo todo se capaci-
tando para que possa acompanhar o dinâmi-
co mercado de trabalho (MEDEIROS, 2011).

As mudanças sociais, tais como as reformas 
educacionais e os modelos pedagógicos, vin-
dos das condições de trabalho dos professo-
res provocaram transformações na profissão 
docente. Atualmente a função do professor 
vai além da mediação diante do processo de 
conhecimento do aluno, ou seja, a função 
do docente extrapola o contexto da sala de 
aula, a fim de garantir uma articulação entre 
a escola e a comunidade.  Assim o professor 
além de ensinar, deve participar dos trabalhos 
administrativos, planejamentos escolares, re-
ciclar-se, investigar, orientar alunos, atender 
as famílias. Organiza também atividades extra 
escolares, participa de reuniões dentre outras 
atribuições, deste modo havendo uma de-
dicação mais ampla ultrapassando os muros 
escolares, atingindo às famílias e à comuni-
dade (GASPARINI, 2005; CARLOTTO, 2014). 
Frente a esses fatores, se faz relevante tra-
zer a contribuição de Codo (2000). Para ele: 

o professor recebe o conteúdo programá-
tico para aquele ano letivo, que comumente, 
tem definição externa ou pode incluir a sua 
participação; organiza o cronograma que pre-
tende seguir para neste período dar conta 
do programa; decide ou participa da decisão 
sobre o método a ser utilizado para transmi-
tir cada conteúdo; opta (sozinho ou em con-
junto com outros profissionais) pelo material 
didático de apoio que vai empregar, prepa-
ra cada uma das suas aulas, usando, muitas 
vezes, o tempo fora do trabalho, é verdade; 
aborda em sala de aula cada um dos temas, 
trabalhando os conteúdos, indo além deles, 
exemplificando, estimulando, investigan-
do, resolvendo dúvidas; prepara avaliações 
da turma até a etapa realizada [...] obtendo 
para si mesmo e oferecendo para os alunos 
retorno do processo (CODO, 2000, p.116).
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As atribuições do docente e desafios que 
esta área apresenta, sejam as pressões por 
parte da equipe gestora do âmbito escolar, 
sociedade; os profissionais ainda lidam com 
os familiares, salas com altos números de 
alunos, indisciplina, assim como a desvalori-
zação da categoria. No trabalho docente po-
dem-se considerar alguns estressores como 
sendo típicos da própria categoria e outros 
são acarretados pelo contexto onde a fun-
ção é exercida, a forma em que o trabalho 
docente é organizado (CARLOTTO, 2002). 

A docência é uma profissão que está asso-
ciada com fatores estressantes, que envolve 
aspectos objetivos, subjetivos e sociais. O 
docente lida diretamente com outras pes-
soas, enfrenta problemas relativos a alunos, 
questões sociopolíticas, assistencialistas, as-
sim como dificuldades econômicas. Se não 
bastasse à de  considerar no exercício da 
profissão, muitas vezes a baixa remuneração 
para melhorar a qualidade e aprimoramento 
das aulas, fazendo seu próprio investimento 
para manter-se atualizado diante das deman-
das e exigências do mercado de trabalho, se 
fazendo necessário muitas vezes ampliar sua 
jornada de trabalho. Com isso causando-lhe 
variados conflitos e até o adoecimento pela 
condição de estresse (MEDEIROS, 2011).

Assim as condições e a organização do tra-
balho docente, cada vez mais volta-se para fa-
tores estressantes, que quando persistentes 
podem levar ao burnout (CARLOTTO, 2014).

Pesquisadores têm feito esforços para de-
linear o perfil do educador que estejam mais 
vulneráveis ao burnout. Assim os levanta-
mentos têm associado características da 
personalidade, tais como locus de contro-
le (interno ou externo), reduzida resistência 
egóica, intolerância e ambiguidade de papéis. 
Salientam ainda que pessoas com personali-
dade mais marcantes, como a tipo A, podem 
desenvolver o burnout. Com o estudo foi 
possível demonstrar maior acometimento em 
indivíduos que são intensamente centrados 
em seu trabalho, fazendo dessa atividade o 
único objetivo de suas vidas (CODO 2000). 

Frente a esses fatores os docentes es-
tão em uma condição de maior risco quan-
to aos chamados transtornos psicossocial, 
em especial neuroses do trabalho, fadiga 
psicológica, estresse e a Síndrome de bur-
nout, bem como agravos nas condições fí-
sicas, como, por exemplo, doenças recor-
rentes a esforços repetitivos – LER (Lesões 
por Esforços Repetitivos) (CRUZ, 2010).

Ainda para o autor os primeiros indícios vol-
tados ao adoecimento do docente decorrente 
devido as condições de trabalho foram noti-
ciadas em países Europeus, na década de 80. 
Dentre as problemáticas estavam o estresse e 
a Síndrome de burnout, sendo estes os fatores 
desencadeantes do absenteísmo por motivos 
de doença e até mesmo abandono da profissão. 

No Brasil variados estudos e pesquisas têm 
sido realizadas nos últimos anos em torno do 
adoecimento do professor, mostrando que 
este fator além de trazer prejuízo pessoal ao 
docente, compete também a qualidade da 
educação, assim como gera variados proble-
mas para a gestão dos sistemas de ensino. 
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Segundo a APEOESP (2012) foi realizado em 
1999 um levantamento pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação-C-
NTE, juntamente com a Universidade de Bra-
sília (UnB). Nesse estudo foram ouvidos 52 
mil professores, de 1440 escolas nos 27 Esta-
dos brasileiros; apresentou que cerca de 48% 
dos educadores de todo o país apresentavam: 
cansaço, esgotamento e falta de motivação. 

Carlotto & Palazzo (2006) também realiza-
ram pesquisa referente a saúde do docente. 
No estudo utilizaram como amostra 217 pro-
fessores atuantes em escolas particulares de 
Porto Alegre. Com o estudo, revelou-se que 
os docentes apresentavam as três dimensões 
pertencentes às características do burnout, 
sendo elas: exaustão emocional, despersona-
lização e diminuição da realização pessoal no 
trabalho. Nessa pesquisa observou-se que a 
carga horária e o número elevado de alunos 
estavam associados com a dimensão de exaus-
tão emocional; já comportamento inadequa-
do dos educandos, expectativas familiares e 
baixa participação nas tomadas de decisões 
no âmbito escolar, demonstraram fatores de 
estresse. Todos estes fatores juntos estão 
associados com as dimensões de burnout.

Codo (2000) corrobora nesse sentido, rea-
lizaram um estudo com 39.000 trabalhado-
res da educação, dos 27 estados brasileiros, 
onde se utilizou como instrumento o Masla-
ch Burnout Inventory (MBI). Tiveram como 
resultados quanto aos índices do burnout 
37,0 % dos docentes estavam com baixo en-
volvimento em relação a sua função, 25,1% 
com exaustão emocional e 10,7% com des-
personalização. É relevante mencionar que 
no estudo de Codo os resultados voltam-
-se para todos os cargos do âmbito escolar. 

Assim o burnout em docentes é uma desis-
tência de quem ainda está lá. “Preso” em uma si-
tuação de trabalho que não pode suportar, mas 
que também não pode desistir” (2000 p. 254).

O autor ainda salienta que o trabalhador 
arma, inconscientemente, uma retirada psi-
cológica, um modo de abandonar o trabalho, 
apesar de continuar no posto. Está presente na 
sala de aula, mas passa a considerar cada aula, 
cada aluno, cada semestre, como números 
que vão se somando em uma folha em branco. 

Para Silva (2008) quando o burnout instala-
-se nos docentes, estes passam a utilizar a pa-
tologia como estratégias à sobrevivência ou 
até mesmo mecanismos para lidar com o coti-
diano aversivo. Dentre os mecanismos estão 
terminar a aula mais cedo, manter-se isolado, 
longe dos colegas de trabalho. Então o burnout 
em professores afeta o ambiente educacional, 
interferindo na obtenção dos objetivos peda-
gógicos, levando estes profissionais a aliena-
ção, desumanização e apatia, ocasionando em 
problemas de saúde, absenteísmo e intenção 
de abandonar a profissão (CARLOTTO, 2002).

Assim as ausências dos docentes ao tra-
balho se devem ao processo de adoeci-
mento que afeta a categoria, como também 
devido ao desgaste provocado pelas con-
dições inadequadas de trabalho e pela des-
valorização profissional (APEOESP, 2012).
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1.3  COMO PREVENIR 

Diante dos levantamentos realizados ao 
longo desta pesquisa acerca da Síndrome de 
burnout observa-se a necessidade buscar 
alternativas como forma de prevenir o bur-
nout ou até mesmo reduzir a sua incidência. 

Conforme visto ao longo deste estudo foi 
possível observar que o burnout é um pro-
cesso que tem início com o estresse croni-
ficado, porém estes devem ser encarados 
distintamente. O primeiro está relacionado 
com os estímulos estressores no cotidiano, 
no qual exigem do indivíduo recursos físicos, 
psicológicos como forma de encará-lo; já o 
burnout diz respeito ao estresse prolonga-
do, onde possui como resultado frustrações 
no âmbito do trabalho, agindo de forma apá-
tica  diante da execução de suas funções.

Prevenir o burnout não se reduz somente a 
eliminar os estímulos estressores, pois isto se-
ria impossível (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

Por outro lado França et. al (1996) ao 
abordar o tema, aponta que a Síndrome de 
burnout é passível de cura, porém  a pre-
venção e o tratamento são difíceis, pois se 
faz necessário modificações a respeito de 
valores, do que é considerado bom para 
o indivíduo, sendo necessário ultrapassar  
pressões do meio social, profissional e fami-
liar. Salienta ainda que muitas vezes é ne-
cessário alterar toda uma filosofia de vida.

Carlotto (2014) propõe programas de in-
tervenções para o burnout tendo como foco 
os aspectos do indivíduo e psicossocial: 

Intervenção no indivíduo: Carlotto (2014) 
propõe ações voltadas à qualificação e au-
mento dos recursos pessoais do trabalhador, 
isto é busca-se com esta intervenção gerar 
competências, habilidades e conhecimentos, 
sendo assim esta proposta tem como pres-
suposto desenvolver nos indivíduos formas 
de manejos para lidar com as variadas fontes 
estressoras relacionadas ao âmbito do tra-
balho, assim é possível que o sujeito consiga 
gerenciar as variadas situações do trabalho e 
consequentemente tendo uma outra percep-
ção acerca desses fatores, reduzindo assim a 
exaustão emocional e as queixas somáticas; 

Intervenção psicossocial: diz respeito “a 
prevenção e educação, na promoção e oti-
mização, no fortalecimento dos recursos e 
potencialidades dos grupos e coletivos so-
ciais” (CARLOTTO, 2014, p. 33). Com isso 
a autora aponta sobre a relevância de me-
lhorar os aspectos voltados a socializa-
ção, assim como fortalecer o apoio social.

Outro modelo de prevenção é a perspecti-
va cognitivo-comportamental, onde descreve 
quatro passos que podem auxiliar nesse pro-
cesso, sendo eles: 

1) Conhecimento do problema: consiste 
na exposição didática sobre o estresse e o 
burnout, onde demonstram teorias e fatores 
desencadeadores da Síndrome; 2) Reconheci-
mento do problema e perfil pessoal: este diz 
respeito ao diagnóstico do agente causador 
do problema. Pode ser avaliado por meio das 
ações do indivíduo diante dele. 3) Aprendiza-
gem de estratégias de enfrentamento: neste 
quesito é utilizado estratégias, onde o indivíduo 
aprende a lidar ou até mesmo aceitar, ignorar 
a ameaça. A forma de enfrentamento ocorre, 
por meio de orientações diante da utilização 
do esforço cognitivo para afastar o problema; 
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4) Enfrentamento orientado ao problema: 
atua-se sobre o agente estressor. Este tipo 
de estratégia baseia-se na busca da solução 
do problema, atuando diretamente sobre o 
meio estressor, como forma de modificá-lo 
e adaptá-lo ao indivíduo (MASLACH & LEI-
TER,1999 apud DAMINIANI, 2011, p.41).

Frente ao trabalho docente Carlotto (2014) 
salienta sobre a relevância de prevenir o bur-
nout em docentes, por meio de uma concep-
ção que volta-se para a escola, como sendo 
promotora de saúde, deste modo o profissio-
nal é orientado a cuidar de si, assim como agir 
em grupo em defesa de sua qualidade de vida. 

Acrescenta ainda: 
A educação em saúde deve focar a preven-

ção e o controle de doenças, assim como a 
formação de atitudes saudáveis de vida. A 
educação é uma estratégia importante da 
saúde pública e, do mesmo modo, a saú-
de é uma estratégia importante para que 
se tenha melhor aproveitamento do pro-
cesso educativo (CARLOTTO, 2014, p. 33).

Com isto compreende-se a relevância 
de ações voltadas à prevenção ou redu-
ção dos acometimentos do burnout em 
especial dos docentes, sendo o contex-
to escolar um ambiente que vai além dos 
processos de escolarização, mas a escola 
vista de forma mais ampla, que consiga ser 
compreendida como promotora de saúde. 

Benevides-Pereira (2002) corrobora apon-
tando que o burnout por ser uma patolo-
gia do meio laboral, seria necessário centrar 
tanto a prevenção, quanto a intervenção 
no contexto em que ocorre. Focando tan-
to para o trabalhador, como para o seu am-
biente de trabalho, explicitando que as 
soluções para o problema devem ser ba-
seadas no ambiente social do trabalho.

Carlotto (2014) complementa que as in-
tervenções focadas no trabalhador po-
dem contribuir diante da prevenção de 
doenças, ao atuarem como instrumento 
em programas multidisciplinares de pro-
moção a saúde no âmbito do trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas análises e reflexões realizadas 
ao longo dos referenciais pesquisados obser-
va-se que a Síndrome de burnout se mostra 
abrangente, assim como há uma divergência 
de ideias por parte de teóricos no qual buscam 
estudar a Síndrome, além da escassez de mate-
riais que abordam o tema, em especial no Brasil. 

Ao longo da pesquisa apesar das variadas 
concepções a respeito do burnout, observa-
-se que para muitos autores a concepção mais 
aceita é a sócio psicológica, que abarca as va-
riáveis socioambientais como coadjuvantes 
do processo de desenvolvimento do burnout.  

Observa-se com os levantamentos realiza-
dos que a Síndrome de burnout ocorre devi-
do a um prolongado nível de estresse no am-
biente de trabalho, que se tornou cronificado. 
Neste ambiente laboral, o indivíduo se sente 
frustrado, desgastado, exaurido e desmotiva-
do, impossibilitado muitas vezes em exercer a 
sua função, além disso passa a não se identifi-
car mais com os fazeres no campo do trabalho. 

Considera-se então que a atividade labo-
ral vista como necessidade humana e como 
propagadora de prazer, também acarre-
ta algum grau de sofrimento, em especial 
quando o indivíduo não tem seus anseios 
atendidos, este sendo geradores de des-
gaste e tensão, consequentemente levando 
ao desencadeamento de sofrimentos men-
tais e desprazeres, acometendo a qualida-
de de vida do trabalhador (Dejours, 1996). 
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Após esta pesquisa, percebe-se a imensa 
e  explícita necessidade de intervenções no 
contexto do trabalho, no que diz respeito à 
qualidade de vida no campo laboral, bem 
como pensar na maneira ou forma de reduzir 
os possíveis impactos no âmbito do trabalho. 

No âmbito escolar destaca-se a relevância 
da prevenção do burnout, não sendo esta uma 
tarefa fácil, mas que deve ser considerada em 
ação conjunta entre professores, alunos, insti-
tuição de ensino e sociedade em geral, sendo 
necessárias políticas públicas para melhorias 
nas condições de trabalho, na saúde do do-
cente e consequentemente para que se tenha 
uma melhoria no sistema educacional (CAR-
LOTTO, 2002), assim entende-se que mais es-
tudos devem ser realizados acerca do burnout, 
salientando suas sintomatologias, critérios de 
diagnósticos, bem como possíveis formas de 
prevenção, pois percebe-se a carência de pes-
quisas nesse sentido em especial diante das 
condições de trabalho/saúde dos docentes.

Este estudo possibilitou novas perspec-
tivas para pesquisas futuras  mais apro-
fundadas, este porém é o início do desbra-
vamento diante da Síndrome de burnout.
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AS ARTES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM

RESUMO: As Artes ajudam a promover uma cultura positiva e o clima ameno nas escolas. 
Quando as escolas integram as artes em todo o currículo, os encaminhamentos disciplinares 
diminuem, enquanto a eficácia da instrução e a capacidade dos professores para atender 
às necessidades de todos os alunos aumentam. Aprender um instrumento musical, criar 
uma pintura, aprender a dançar ou cantar em coro ensina que dar pequenos passos, praticar 
melhorar, ser persistente e ter paciência são importantes para o crescimento e a melhora 
das crianças. Os estudantes ganham confiança quando tentam realizar coisas que não são 
fáceis. Aprender uma disciplina artística ajuda os jovens a desenvolverem o caráter. Os 
alunos aprendem hábitos, comportamentos e atitudes que são necessários para o sucesso 
em qualquer campo de atuação. Dessa forma, este artigo pretende abordar fatos relevantes 
para que possamos entender a respeito das contribuições das Artes para o processo ensino 
aprendizagem.

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

Segundo Oliveira (2007), o ensino 
de artes desenvolve a criatividade, 
um dos cinco melhores empregado-
res para o século XXI. Os estudantes 
que recebem uma educação rica em 
artes têm melhor desempenho em 
avaliações de criatividade do que os 
estudantes que recebem pouca ou 
nenhuma educação artística. Os es-
tudantes de artes cênicas, por exem-
plo, demonstram maior flexibilidade 
e adaptabilidade no pensamento do 
que seus pares. Imagine aulas nas 
quais os alunos criam obras de arte 
originais cheias de cores que exi-
bem um uso criativo do espaço, de-
senvolvendo seus próprios ritmos 
ou escrevendo e produzindo suas 
próprias peças. Essas aulas forne-
cem um ambiente maravilhoso para 
promover a criatividade, que é uma 
habilidade importante para se ter 
em um mundo em rápida mudança.

As artes fomentam níveis mais ele-
vados de pensamento que se trans-
ferem para o aprendizado de outros 
assuntos acadêmicos, assim como 
para a vida fora da escola. Por meio 
das artes, as crianças aprendem a 
observar, interpretar, ver diferentes 
perspectivas, analisar e sintetizar. 

Em um mundo em que os estudan-
tes precisam frequentemente per-
correr um mar de informações para 
determinar quais fatos são confiá-
veis   e relevantes para um determi-
nado tópico, as habilidades de pen-
samento crítico são fundamentais 
para a prontidão da faculdade e para 
a aprendizagem ao longo da vida.

Artes ensinam métodos para 
aprender habilidades de linguagem. 
À medida que os alunos aprendem 
a ler notas, compor música, tocar 
um instrumento, memorizar passos 
de dança, criar uma pintura e atuar 
em um drama, eles também estão 
aprendendo como desenvolver no-
vos conceitos, construir vocabulá-
rio e entender uma nova linguagem.

As artes requerem medição, mani-
pulação de números e pensamento 
proporcional, que promovem o pen-
samento matemático. Os alunos tam-
bém aprendem padrões (ritmos mu-
sicais e padrões de dança), relações 
espaciais e geométricas (padrões de 
arte visual) e habilidades tridimen-
sionais (fazendo modelos de argila). 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

299

Os estudantes que estudam as ar-
tes, especialmente a música, supe-
ram seus colegas não-artes em ava-
liações de matemática. A instrução 
de matemática integrada em artes 
também facilita o domínio das ha-
bilidades de computação e esti-
mativa, além de desafiar conceitos 
como frações (OLIVEIRA, 2007).

Obras de arte fornecem um con-
texto visual para aprender sobre 
períodos históricos. Música, pintu-
ra, teatro e dança ajudam a literatu-
ra a ganhar vida. As artes ensinam 
os jovens sobre beleza, proporção 
e graça. Os alunos podem exami-
nar o conflito, o poder, a emoção 
e a própria vida. O poder das artes 
está em sua maravilhosa capacidade 
de nos dar alegria, nos ajudar a en-
tender a tragédia, promover a em-
patia e tornar viva a palavra escrita.

A criação de arte permite que os 
alunos vivenciem como é ser mem-
bros ativos de uma comunidade e 
trabalhar em equipe para determi-
nar e alcançar objetivos comuns. 
Ao desenvolver uma produção tea-
tral, uma performance em grupo ou 
qualquer tipo de empreendimento 
artístico colaborativo, os alunos pra-
ticam a arte do trabalho em equipe. 

À medida que trabalham juntos, 
aprendem a entender as diferenças e 
a diversidade e a perceber as manei-
ras pelas quais o trabalho em equipe 
contribui para um ótimo desempe-
nho. Por também ensinar os alunos 
a viver e trabalhar juntos, as artes 
contribuem para tornar as escolas 
mais seguras e ambientes de apren-
dizagem mais pacíficos. Nas artes, os 
alunos aprendem a articular suas in-
tenções, recebem e oferecem críticas 
construtivas e ouvem ativamente as 
ideias dos outros (OLIVEIRA, 2007).

AS ARTES E SUAS RELAÇÕES COM 
AS CRIANÇAS

Para a autora (2007), as crianças 
são artistas naturais. Desde a infân-
cia, eles se deliciam com a interação 
de luz e sombra, forma e cor. Objetos 
pendurados em um móvel e as for-
mas elementares de bolas e blocos 
os fascinam. À medida que as crian-
ças se desenvolvem, elas conectam 
o visual e o tátil: brincar de cereal 
derramado, esculpir areia em uma 
praia, pintar com os dedos e rabiscar 
com giz de cera. Eles criam sombras 
em manchas de luz solar e distri-
buem bastões para formar padrões.
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No momento em que a maioria das 
crianças ingressam no ensino formal, 
passaram de anotações e empilha-
mento para uma representação mais 
deliberada de duas e três dimensões. 
Para crianças menores, as primeiras 
representações geralmente são de re-
alidades internas. Quando solicitados 
a descrever suas obras, eles contam 
histórias detalhadas e imaginativas. 
Com o passar do tempo, os desenhos 
e esculturas das crianças começam a 
refletir suas observações do mundo.

Quando a arte é valorizada como as-
sunto central, as obras de arte infantis 
proliferam nas salas de aula e nos cor-
redores. As obras incorporam temas 
de outras disciplinas e são criativas 
e individualistas (OLIVEIRA, 2007).

O aprendizado de arte depende 
de um sistema complexo de fun-
ções perceptivas, cognitivas supe-
riores e motoras, sugerindo assim 
um substrato neural compartilha-
do e um forte potencial para trans-
ferência cognitiva cruzada na 
aprendizagem e na criatividade. 

Dentro de poucas semanas, por 
exemplo, bebês humanos podem 
imitar e agir como se estender a lín-
gua em resposta a alguém mostran-
do a língua para eles - como a criança 
sabe exatamente o que a ação mo-
tora planeja implementar com base 
apenas em uma contribuição visual? 
Os neurônios-espelho podem ser res-
ponsáveis   por essa capacidade, tra-
duzindo a entrada visual para a saída 
do motor, subjacente a uma conexão 
entre as artes visuais e o movimen-
to, e as artes e a música auditivas. 
Desde os tempos pré-históricos, a 
arte tem sido uma forma de comu-
nicação profundamente impressa na 
natureza humana; o ato de experi-
mentar a arte e a apreciação estética 
no “receptor” também tem o poder 
do efeito inter-cognitivo a qualquer 
momento durante o desenvolvi-
mento individual (OLIVEIRA, 2007)

A capacidade de tolerar a ambigui-
dade e a incerteza durante o proces-
so criativo é um importante traço 
mental. A tolerância à ambiguidade 
também é um atributo importante no 
aprendizado da ciência para lidar com 
as complexidades e ambiguidades do 
conhecimento científico. Ao contrário 
de seu estereótipo popular, a ciência 
está repleta de ambiguidades e con-
tradições que precisam ser resolvidas 
para que o aprendizado continue.
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O aprimoramento da aprendiza-
gem continua sendo um desafio, 
particularmente no ambiente esco-
lar. Embora a explicação direta pa-
reça a melhor abordagem para o 
ensino de qualquer assunto especí-
fico no currículo, é bem conhecido 
que a capacidade de absorver fatos 
e conceitos é grandemente aumen-
tada colocando-os em um contex-
to mais amplo de relevância para 
as questões da realidade cotidiana. 

Definir a arte como um sistema co-
municativo que transmite ideias e 
conceitos explicando por que é pos-
sível que as mesmas estruturas ce-
rebrais apoiem outras funções cog-
nitivas, como a linguagem humana, 
envolvidas em artes como a música 
ou o desenho. Essa caracterização 
pressupõe milhões de anos de evo-
lução cerebral e estratégias adapta-
tivas biológicas. Como um sistema 
comunicativo multidisciplinar, as ar-
tes fornecem uma plataforma ide-
al para aprender sobre o prazer de 
conhecer, que por sua vez fornece a 
inspiração motivacional para explo-
rar mais, fazer perguntas, analisar e 
sintetizar, e se envolver em pensa-
mento convergente e divergente.

De acordo com Oliveira (2007):
As habilidades de descrever, ana-

lisar e interpretar sejam trabalhadas 
com vigor em sala de aula, pois se-
rão elas o subsídios para atender a 
qualquer metodologia de leitura de 
imagem que o professor venha a es-
colher para trabalhar... esse exercício 
passo a passo com as habilidades de 
descrever, depois analisar e só depois 
interpretar permite uma construção 
mais aprofundada das habilidade ne-
cessárias para a leitura. Trabalhar a 
habilidade de descrição significa es-
timular a própria natureza da crian-
ça da educação infantil que, ao olhar 
uma imagem, é capaz de prazerosa-
mente descrevê-las com detalhes, 
pois antes da leitura das letras, as 
crianças desenvolvem naturalmen-
te e significativamente uma leitura 
da imagem...Quanto a habilidade de 
analisar, queremos chamar a atenção 
de analisar, queremos chamar a aten-
ção para a importância do desenvol-
vimento da capacidade de analisar o 
discurso visual (um discurso sintético 
por natureza), pois ela que permite 
ao leitor perceber como a imagem 
diz aquilo que diz. Já a interpreta-
ção é produto das relações entre 
o que foi analisado, somando-se a 
isso informações históricas sincrô-
nicas e diacrônicas ligadas à imagem 
lida e a produção do artista estuda-
do (OLIVEIRA, 2007, p.256- 257).

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

Atividades como pintar, esculpir, 
desenhar e fotografar são hobbies 
relaxantes e recompensadores que 
podem diminuir o nível de estresse 
e deixar você sentir-se mentalmen-
te claro e calmo.Criar arte fornece 
uma distração, dando ao seu cére-
bro uma ruptura com seus pensa-
mentos habituais (OLIVEIRA, 2007).

A Arte deve promover o crescimen-
to do desenvolvimento holístico de 
bebês, crianças pequenas e jovens, 
estimulando seu aprendizado e apre-
ciação estética em um ambiente ar-
tístico de brincadeira livre com apoio 
orientado, se necessário, usando ativi-
dades culturalmente apropriadas que 
captem e mantenham seu interesse. 
Essencialmente, a Arte deve ser um 
assunto excitante, relaxante e agra-
dável, onde as crianças possam de-
senvolver, aprender e crescer em seu 
potencial artístico (OLIVEIRA, 2007).

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

A educação artística oferece opor-
tunidades artísticas para bebês, crian-
ças pequenas e crianças pequenas que 
estimulam a aprendizagem, ao mesmo 
tempo em que contribuem e promo-
vem seu desenvolvimento holístico.

O desenvolvimento da linguagem 
também pode ser explorado e estimu-
lado na participação nas artes visuais 
através de professores envolvendo 
uma criança individual, incentivando 
o uso e explorando o novo vocabu-
lário relacionado à sua arte em dis-
cussão, proporcionando-lhes uma 
maneira de usar a linguagem de for-
ma significativa (OLIVEIRA, 2007).
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A educação artística desempenha 
um papel cada vez mais importante 
na primeira infância, e o propósito 
da educação artística não é apenas 
estimular o desenvolvimento geral, 
mas também proporcionar oportu-
nidades adequadas e adequadas ao 
desenvolvimento que continuarão 
impulsionando o desenvolvimento 
e o aprendizado holísticos de uma 
criança. Com base no conceito de 
jogo de artes, é importante permi-
tir que bebês, crianças pequenas e 
crianças pequenas desfrutem da li-
berdade e do prazer irrestrito de 
experimentar e explorar as artes.

Quando as crianças pequenas par-
ticipam de oportunidades de arte 
que permitem a liberdade, a expe-
rimentação e a exploração em um 
ambiente sem falhas, elas não ficam 
entediadas, estressadas ou passivas 
à medida que a atmosfera é relaxa-
da e permite criatividade e liberda-
de de expressão (OLIVEIRA, 2007).

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Segundo a autora (2007),  a arte 
desempenha um papel mais impor-
tante no desenvolvimento infantil 
do que se imagina. Atividades artís-
ticas ajudam as crianças a aprender 
outros assuntos, como leitura e ma-
temática. Promove também o de-
senvolvimento visual, motor e social.

Usar a arte como veículo de ex-
pressão é enriquecedor porque as 
crianças podem usá-la como ferra-
menta de comunicação. Diferen-
tes tipos de arte podem revelar os 
pensamentos, sentimentos e inte-
resses das crianças. Os psicólogos 
também acreditam que a arte é po-
sitiva em qualquer idade. No en-
tanto, a primeira infância é o palco 
ideal para ensinar às crianças todas 
as diferentes disciplinas artísticas. 
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Isso porque, quando são jovens, 
seus cérebros são como esponjas e 
absorvem facilmente informações.

Fazer música e ouvi-la ajuda as 
crianças a desenvolver suas habili-
dades intelectuais, auditivas, senso-
riais, de fala e motoras. A linguagem 
musical é universal e as crianças pe-
quenas que crescem ouvindo músi-
ca aprendem a conviver melhor com 
outras crianças e a relaxar. A música 
também estimula suas habilidades 
de escuta e inteligência emocional.

A música infantil é uma ótima ferra-
menta de ensino. As rimas e repeti-
ções, juntamente com os movimentos 
das mãos, são uma maneira divertida 
para as crianças aumentarem o seu 
vocabulário e compreenderem me-
lhor o significado das palavras. Can-
tar canções com bebês e ouvir música 
com elas não apenas produz mudan-
ças em nível fisiológico, mas também 
incentiva um forte vínculo emocio-
nal com os pais (OLIVEIRA, 2007).

Desenhar e pintar são duas ativi-
dades muito benéficas. Eles ajudam 
a desenvolver habilidades motoras , 
escrever, ler, criar criatividade e au-
mentar a auto estima, entre outras 
coisas.Não apenas isso, mas dese-
nhar e pintar são excelentes manei-
ras para as crianças expressarem 
seus sentimentos e emoções. E se 
isso não bastasse, eles desempe-
nham um papel significativo no de-

senvolvimento de sua personalidade 
e maturidade psicológica. O teatro 
infantil permite que as crianças se 
coloquem no lugar de personagens 
que são muito diferentes delas. As-
sim, eles aprendem a se identificar 
com os personagens vivendo suas 
experiências. Isso os ajuda a ser mais 
aberto e empático. O teatro também 
pode abrir a porta para a imagina-
ção e criatividade (OLIVEIRA, 2007).

Movimento e expressão corporal 
impactam positivamente o desen-
volvimento físico e o crescimento 
saudável . As crianças aprendem a se 
comportar com confiança e a manter 
sua flexibilidade e capacidade natu-
ral de se movimentar, correr e pular. 
Também os ajuda com o equilíbrio, a 
coordenação e o controle corporal.

Além dessas habilidades físicas, a 
expressão corporal através do movi-
mento é benéfica para sua inteligên-
cia emocional . Também beneficia po-
sitivamente suas habilidades sociais e 
criativas. Usar as artes para promover 
o desenvolvimento infantil permite 
que as crianças se expressam da ma-
neira que quiserem (OLIVEIRA, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte é um meio de comunicar ideias, sentimentos e soluções 
de um modo diferente de verbalmente ou por escrito. A incorpora-
ção das Artes na primeira infância traz muitos benefícios, e o envol-
vimento das crianças em programas e atividades artificiais desen-
volverá suas habilidades cognitivas, criativas, sociais e emocionais, 
desempenhando um papel importante em seu desenvolvimento ideal.

As crianças são maravilhosamente curiosas e curiosas. Desde quan-
do começam a engatinhar, trabalham para explorar e ver como tudo no 
mundo funciona. Eles observam e imitam e veem como podem con-
trolar a si mesmos e seu ambiente. Essa exploração irrestrita ajuda as 
crianças a formar conexões em seus cérebros e as ajuda a aprender.

A arte é uma atividade natural para apoiar este jogo livre em crian-
ças. Arte e criatividade ajudam em todos os aspectos do desen-
volvimento de uma criança. A liberdade de brincar com diferen-
tes materiais permite mais exploração e experimentação. A arte é 
muito divertida para as crianças, além de ser maravilhosamente educativa.

Quando uma criança participa de uma atividade artística, seja pintando ou 
rabiscando, o aspecto de segurar o pincel / lápis é essencial para o crescimen-
to de suas habilidades motoras. À medida que a criança cresce, a complexi-
dade da tarefa aumentará e suas habilidades motoras também aumentarão.

Quando uma criança começa a explorar a arte, ela também co-
meça a explorar novas palavras. Eles começam a aprender co-
res e formas e diferentes ações que acompanham a criação de uma 
obra de arte, além de aprender a descrever o que veem e sentem.

Quando se trata de arte, é divertido para as crianças decidir o que fazer 
e como fazê-lo é uma das primeiras oportunidades que terão para tomar 
suas próprias decisões. Isso traz uma sensação de confiança e realização.

Conclui-se que as Artes contribuem para o desenvolvimen-
to significativo no processo ensino aprendizagem de forma livre.
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DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
CONTRIBUIÇÕES DO “MACULELÊ”

RESUMO: O presente artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre a dança 
popular afro-brasileira Maculelê e como sua inserção na escola pode contribuir com a 
diversidade étnico-racial e com a práticas de expressão corporal entre crianças pequenas 
da educação infantil. O estudo pretende demonstrar a importância do conhecimento 
e divulgação da cultura afro-brasileira, com o intuito de gerar nos educadores atitude 
reflexiva quanto ao respeito, o combate ao racismo e valorização da diversidade.

Palavras-chave: Educação Infantil; Maculelê; Cultura Afro-brasileira; Diversidade; Expressão 
Corporal.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende trazer uma breve revisão teórica sobre as contribuições africa-
nas na cultura brasileira, tendo como especificidade o Maculelê, manifestação cultural afro-
-brasileira, que envolve música e dança e que, sendo cada vez mais conhecido e trabalhado 
na educação escolar, pode colaborar com a valorização da nossa diversidade étnico-racial.

Ao longo dos anos, o fortalecimento de movimentos negros e a criação de leis veem contri-
buindo por uma educação antirracista (BRASIL, 2014) e pautada na valorização da diversidade. 
Mas a luta é contínua, pois segundo Candau (2012), pesquisas mostram atuais altos índices de 
preconceito e discriminação racial existentes nas escolas, o que vai ao desencontro de uma edu-
cação que busca a equidade, muito embora o racismo seja crime no Brasil, e seu combate e puni-
ção conforme a lei seja mencionado há tempos na nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988).

As alterações na Lei de Diretrizes e Bases Curriculares Nacionais – LDB, inicialmente ins-
tituído como obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas de ensino 
fundamental e médio (BRASIL, 2003) e, posteriormente, modificada em 2008 com a inclu-
são da história e cultura indígena (BRASIL, 2008), trouxeram reflexões e avanços. Contudo, 
compreendemos que este trabalho pode ser iniciado não apenas no ensino fundamental, 
mas com as crianças menores, desde a etapa da educação infantil, com propostas pedagógi-
cas que contemplem esse importante conhecimento acumulado ao longo da nossa história.  

Segundo nos aponta a publicação do Ministério da Educação “Histó-
ria e cultura africana e afro-brasileira” (BRASIL, 2014), desde a educação infan-
til há indícios de práticas discriminatórias, tanto por parte de adultos, como tam-
bém em falas ou comportamentos infantis. Portanto, entendemos que o combate ao 
racismo e a superação de preconceitos deve ser iniciado desde as crianças pequenas. 

Assim sendo, este artigo visa colaborar para que o professor conheça e estu-
de o Maculelê, uma herança cultural africana muito possível de ser apresenta-
da na educação infantil, já que em um trabalho de expressão corporal, esta práti-
ca pode envolver, além da própria contextualização histórica, a música, a dança, a 
ginga, o jogo, o movimento e a ludicidade, elementos tão presentes na educação infantil. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

309

MACULELÊ: CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS

A identidade cultural brasileira herdada 
de matrizes africanas passou por um vasto 
processo de troca, ganhos, perdas ou trans-
formação, ao longo da nossa história. As 
contribuições culturais africanas para a for-
mação cultural brasileira são advindas de 
grupos que vieram de diferentes regiões da 
África.  Segundo Kishimoto (1993), é difí-
cil precisar a quantidade de negros que en-
traram no Brasil no período da escravidão, 
mas, os documentos que restaram sobre este 
período, apontam um número entre 4 mi-
lhões a 18 milhões de africanos vindos das 
culturas Iorubás, Fantis, Maussás, Mandin-
gas, Bantus, entre outras, sendo as regiões 
do nosso país que mais receberam os ne-
gros da África foram a sudeste e nordeste.

Esta influência cultural é percebida em diver-
sos elementos, tais como as práticas alimen-
tares, na literatura, em tradições populares, 
na religião e no sincretismo religioso, expres-
sões e oralidade.  Mas é na música e na dança 
popular que sentimos as maiores influências. 
Segundo Almeida, “pode-se dizer que, afora 
algumas coreografias de origem ameríndia, o 
maior número de danças e bailados brasilei-
ros deriva de danças africanas” (1968, p. 137). 

Porém, os elementos das contribuições ne-
gras foram frequentemente ocultas, ignoradas 
ou até mesmo diminuídas como forma de pre-
conceito. Assim, pensar em um país de tamanha 
diversidade nos motiva valorizar e considerar 
as variadas formas de manifestação cultural 
advindas de outros lugares. E o trabalho com 
o Maculelê contribui exatamente para isto. 

Esta manifestação cultural é descrita como 
uma forma de expressão artístico-cultu-
ral brasileira, mas com influências africanas. 
Dentre as teorias mais divulgadas sobre sua 
origem, contam que foi em alguns pontos 
da Bahia, em Salvador e em Santo Amaro, 
que o Maculelê ganhou força como um das 
brincadeiras e bailados, das festas de Nossa 
Senhora da Purificação (CASCUDO, 1988). 

No Dicionário do Folclore Brasileiro, ele 
é definido como um “bailado guerreiro”, no 
qual dez ou vinte negros de camisas bran-
cas dançam e cantam com “esgrimas, gri-
mas, bastões de madeira em cada mão, 
cantam e bailam entre chocando as armas” 
(CASCUDO, 1988, p. 451). As grimas, ge-
ralmente com cerca de 50 e 60 cm, servem 
para dar apoio à música e marcam seu ritmo.

Na definição de Lopes (2004), o Macule-
lê é “um misto de dança guerreira e jogo de 
bastões e grimas” (p. 405). Ainda, segun-
do este pesquisador, o nome deriva pro-
vavelmente do grupo linguístico africano 
Quicongo, de makélelè: “barulho”, “alga-
zarra” “vozearia”, “tumulto” (LOPES, 2004).

Durante a prática do jogo, os participantes 
ficam dispostos em roda, movimentando-se 
ao ritmo de atabaques, e duplas vão para o 
centro, batendo as grimas e dançando ao co-
mando do mestre. Há quem associe o Ma-
culelê como parte da Capoeira, pois a partir 
da década de 1970, a brincadeira de Macu-
lelê passou a ser executada por capoeiristas 
após as rodas de Capoeira (FONSECA, 2009).



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

310

 Apesar das incertezas sobre como essa 
prática artística acontecia em seus primór-
dios, segundo contam, o folguedo já existia 
pelo menos desde a inauguração da igre-
ja de Purificação no estado da Bahia, em 
1757, e posteriormente levado para a re-
gião dos canaviais baianos (LOPES, 2004). 

Com a morte de seus primeiros mestres e 
praticantes, o Maculelê quase desapareceu 
por um tempo, mas foi especificamente na ci-
dade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, 
que Paulino Aloísio Andrade, o Mestre Popó 
da Capoeira trouxe o Maculelê novamente 
para as festas populares. Ainda quando jovem 
Mestre Popó aprendeu Maculelê com outros 
negros mais velhos “vindos da costa da África”, 
segundo ele, e que por meio da transmissão oral 
manteve vivas suas tradições. (MUTTI, 1978).

Considerado como “pai do Maculelê no Bra-
sil”, Popó era filho de mãe escrava e contava 
ter reunindo em meados da década de 1940, 
parentes e amigos para ensiná-los a dançar 
com base no que ainda se lembrava de ter 
aprendido, pretendendo incluir o Maculelê 
novamente nos festejos religiosos locais. Seu 
grupo passou a ser conhecido como “Conjun-
to de Maculelê de Santo Amaro”. Mestre Popó 
chamava o Maculelê de “brinquedo” e não o 
distinguia entre dança ou luta, dizendo ser as 
duas coisas ao mesmo tempo (MUTTI, 1978).

Em entrevista para a pesquisadora e brin-
cante de Maculelê, Maria Mutti (1978), Popó 
contou sobre as influências africanas entoa-
das nas canções. São fortes referências a lo-
calidades de Angola, como Cabinda, Quibala 
e Luanda nas letras cantadas (LOPES, 2004).

Algumas músicas o Mestre trouxe de suas 
lembranças com os mais velhos, outras vie-
ram do Candomblé, e há, ainda, as músicas 
criadas em seu grupo, inclusive por seu filho 
Valfrido Vieira de Jesus, o Vavá.  Uma das mú-
sicas mais conhecidas e que chegou a tocar 
em rádios baianas chama-se “Sou eu, sou eu, 
sou eu Maculelê”, que tem o seguinte trecho:

Sou eu, sou eu, sou eu, 
Maculelê, sou eu,
Nós é caboco do Mato Grosso, somos         

   sucena da mata reá,
Sou eu, sou eu, sou eu, 
Maculelê, sou eu,
É quem vem de longe, faz força,
Faz força para curar,
Sou eu, sou eu, sou eu, 
Maculelê, sou eu, (MUTTI, 1978, 23 e 24).

Quanto à utilização dos instrumentos em 
sua época, mestre Popó contou em entrevista 
a Mutti, dois ou três tambores (atabaques), eu 
danço com três, um para toque de repique e 
os dois ajudam a dobrar, o agogô e o caxixi ou 
ganzá. Agora os tocadores tem que ser bom. 
Eu tive tambor feito de lata de carbureto e 
couro de jiboia, feito por nós (1978, p. 10).

Com o passar do tempo, modificações surgi-
ram e alguns grupos incluíram o uso de facões 
no jogo e outros instrumentos nas canções, tais 
como a flauta, mas que para os participantes 
do grupo do mestre Popó isto descaracteriza-
va o ritual tradicional (MUTTI, 1978). Atual-
mente o uso de facões e outros instrumentos 
foram incorporados pelos diversos grupos. 
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MACULELÊ NA ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

As concepções pedagógicas nas escolas de 
educação infantil devem proporcionar uma 
visão afirmativa sobre identidade e diversida-
de étnico-racial brasileira, garantindo, assim, 
ações de valorização da diversidade negra no 
ambiente escolar e o acesso às diferentes ma-
nifestações culturais.  Conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,

A valorização da diversidade das culturas 
das diferentes crianças e de suas famílias, 
por meio de brinquedos, imagens e narrativas 
que promovam a construção por elas de uma 
relação positiva com seus grupos de perten-
cimento, deve orientar as práticas criadas na 
Educação Infantil ampliando o olhar das crian-
ças desde cedo para a contribuição de dife-
rentes povos e culturas (BRASIL, 2009. p. 10).

A história e evolução do Maculelê no Brasil 
nos mostram a importância do engajamento 
e da oralidade na perpetuação das manifesta-
ções culturais e na disseminação do conheci-
mento. Conforme a professora de dança Lívia 
Brasileiro, na história brasileira estão ausen-
tes muitas expressões da dança de cunho 
popular que se mantiveram ao longo dos 
anos. São danças ligadas às festas, às religi-
ões, às produções culturais das nações que, 
dizem contam e encantam que as faz e quem 
as vê. Trata-se de incontáveis manifestações 
que são mantidas comumente pela tradição 
oral e pela manifestação corporal nas fes-
tas populares. (BRASILEIRO, 2010, p. 138)

Assim, ao divulgarmos nossa história, 
mantemos vivas nossas heranças, rom-
pemos dia a dia com as barreiras do pre-
conceito e das visões estereotipadas so-
bre os diversos elementos da cultura negra 
e, como já descrito, este trabalho pode 
ser iniciado desde a educação infantil.

Segundo o Plano Nacional de Im-
plementação das Diretrizes Curricula-
res Nacionais para Educação das Rela-
ções Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana,

O papel da educação infantil é significativo 
para o desenvolvimento humano, a forma-
ção da personalidade, a construção da inte-
ligência e a aprendizagem. Os espaços co-
letivos educacionais, nos primeiros anos de 
vida, são espaços privilegiados para promo-
ver a eliminação de qualquer forma de pre-
conceito, racismo e discriminação, fazendo 
com que as crianças, desde muito pequenas, 
compreendam e se envolvam consciente-
mente em ações que conheçam, reconheçam 
e valorizem a importância dos diferentes 
grupos étnico-raciais para a história e a cul-
tura brasileiras (BRASIL, p. 47 e 48, 2004).

Também nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a educação Infantil (BRASIL, 
2009) preveem as manifestações cultu-
rais como componentes a serem praticados 
na etapa da educação infantil e sugerem a 
presença das diferentes linguagens artísti-
cas, artes visuais, música, teatro e a dança.
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Para as crianças pequenas, a dança popular 
na escola gera uma possibilidade de aprendi-
zados. Mas a ideia não é tornar este momen-
to como algo rígido, pois, por vezes, o que 
se vê nas escolas é uma dança mecanizada, 
com passos e sequências coreográficas repe-
titivas, reduzida em seus movimentos ou até 
diminuindo a importância cultural enquan-
to uma dança popular. (BRASILEIRO, 2010). 

Assim como em outras linguagens artísti-
cas, a dança pode compreender significados 
emocionais, mas também exige conhecimen-
to. Conforme Marques (2007), “a escola teria, 
assim, o papel não de “soltar” ou de reprodu-
zir, mas sim de instrumentalizar e de construir 
conhecimento em/ por meio da dança com 
seus alunos, pois ela é forma de conheci-
mento, elemento essencial para a educação 
do ser social” ( MARQUES, 2007, p. 23-24).

Contudo, não se pretende, tampouco, tor-
nar os pequenos aprendizes como especia-
listas em Maculelê, mas, ao serem apresen-
tados, podemos trazê-lo em suas origens, 
como dizia Mestre Popó: como um “brinque-
do” de grupo, um momento de integração 
entre todos os participantes, com a história 
que aquela dança e aqueles personagens 
têm a nos contar, com a percepção de seus 
sons, ritmos, expressões corporais e cuidados 
com o outro. E, evidentemente, com respei-
to à própria história do Maculelê e aos seus 
primeiros praticantes como reconhecimen-
to de suas contribuições à nossa cultura. 

Percebe-se que o Maculelê uma dança/
luta que exige concentração de quem pra-
tica, seja uma pessoa iniciante ou experien-
te. É necessário atenção com as grimas para 
que o movimento de um companheiro de 
roda não machuque outro. A relação com 

os bastões possibilita a habilidade para en-
tender que elas são como uma extensão 
das próprias mãos e nós aprendemos algo 
ao sincronizá-las com os pés, com as bati-
das dos tambores, com a contagem dos pas-
sos, com o cantar e com o gingado do corpo.

 

Num processo de troca entre pares e de 
conhecimento de seus próprios limites nes-
ta brincadeira, que necessita a sensibili-
dade de diferentes sentidos do corpo. E a 
brincadeira pode começar desde antes da 
dança propriamente, ao se preparem com 
pinturas corporais e confecção de vesti-
mentas e adereços, ao observarem víde-
os, mapas e fotografias e conversarem so-
bre a história desta manifestação cultural.

Nessa interação com o outro, há o cuidado 
e o respeito que o praticante deve ter consigo 
e com o colega, ao jogar e dançar com as de-
mais crianças. Percebe-se, portanto, a rique-
za de movimentos, expressividade e trocas de 
experiências significativas com o grupo que o 
Maculelê pode proporcionar a todos aqueles 
que têm o prazer de conhecê-lo e praticá-lo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que há muito ainda por estudarmos sobre a cultura brasileira tal como a 
consideramos hoje, formada pela enormidade de influências de práticas e elemen-
tos que vieram do continente africano para cá. Contudo, este trabalho teve como ob-
jetivo trazer à comunidade escolar uma breve reflexão sobre um exemplo de influ-
ência cultural africana nas danças populares brasileiras, como é o caso do Maculelê.

Conhecer brevemente o Maculelê por meio deste artigo é um motivador ao traba-
lho do educador, pois faz-se necessário que nós, professores, estudemos e esteja-
mos em constante reflexão e atualização, para superação de possíveis visões este-
reotipadas ou reprodutoras de preconceitos quanto às culturas de matriz africana. 

Compreendemos que educação escolar tem um lugar importante na difusão des-
sa herança cultural, no acesso à produção histórica e compreensão da nossa forma-
ção como sociedade. Mesmo na etapa da educação infantil, como parte da educa-
ção básica e pautada em concepções que visam os direitos fundamentais das crianças 
pequenas, devemos trabalhar o conhecimento da diversidade e a superação do racismo.

A instituição de leis as quais visam garantir uma perspectiva positiva acerca da diversida-
de étnico-racial é um ganho, porém a aplicação deste trabalho na escola, no ambiente da 
sala de aula com nossas crianças é papel de todos nós, professores e sociedade em geral.

Sendo o Maculelê esta expressão corporal com suas fortes raízes na africanidade, o trabalho 
na escola é uma contribuição para ações afirmativas de valorização da cultura negra, colabo-
rando para que vivenciamos diversas experiências éticas e estéticas dentro de um projeto 
pedagógico e/ou sequência didática. É uma oportunidade de luta e resistência de combate ao 
racismo, sendo possível a interdisciplinaridade de uma variedade de ações lúdicas, envolvendo 
a dança, a música, o jogo, o corpo e movimento e a história, etc, com base em um tema único.

Assim como mestre Popó “brincava” o Maculelê, as crianças pequenas também exploram esta ex-
pressão corporal brincando e vivenciando aprendizados significativos para seu desenvolvimento. 

Percebemos que a perpetuação de tais manifestações são fundamentais para uma formação 
motivada por nossa diversidade, ao conhecermos e vivenciarmos tradições, costumes e conhe-
cimentos que foram transmitidos oralmente, permitindo a continuidade da representação dos 
elementos culturais africanos, que apesar de terem sido oprimidos e de terem sofrido trans-
formações - que são inevitáveis a qualquer cultura – não perderam sua identidade africana.

Um cidadão que conhece sobre seu passado, pode contribuir mais e melhor 
com seu presente e futuro, a fim de buscar uma sociedade mais justa e igualitária. 
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PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA: Os impactos sócio-ambientais do lixo 
e a sua reciclagem

RESUMO: O desenvolvimento de projetos engajados em comportamentos ecológicos 
estimulam a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com relação a 
utilização dos recursos naturais, favorecendo a reflexão sobre a responsabilidade com 
o meio em se vive, com o engajamento da comunidade escolar na construção de um 
ambiente sustentável, através de atividades práticas para ajudar a comunidade interna e 
externa introduzindo uma relação marcada pelos valores de partilha, solidariedade e por 
novas habilidades no trato com o ambiente escolar cultural sustentável. Logo, o presente 
estudo buscou apresentar um proposta de sequência didática para o Ensino Fundamental 
- 6º ano, que busca apresentar a incorporação de novas atitudes no cotidiano discente.

Palavras-chave: Lixo; Reciclagem; Decomposição;  Compostagem;  Ambiente.
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INTRODUÇÃO

As sequências didáticas são pla-
nejadas para ensinar um conteúdo, 
etapa por etapa, e organizadas de 
acordo com os objetivos que o pro-
fessor quer alcançar, envolvem ativi-
dades de aprendizagem e avaliação, 
permitindo, assim, que o professor 
possa intervir nas atividades elabo-
radas, introduzir mudanças ou novas 
atividades para aperfeiçoar sua aula 
e torná-la facilitadora no processo 
da aprendizagem (MAROQUIO; PAI-
VA; FONSECA, 2015), logo para in-
corporação de novos hábitos, como 
exemplo, os hábitos que privilegiam 
uma melhor consciência ambiental, 
esta prática pode produzir reflexos 
positivos e de grande importância. 

Segundo Zabala a Sequência Di-
dática é “um conjunto de atividades 
ordenadas, estruturadas e articula-
das para a realização de certos ob-
jetivos educacionais, que têm um 
princípio e um fim conhecidos tanto 
pelo professor como pelos alunos” 
(ZABALA, 1998, p. 18), as sequên-
cias didáticas podem ser conside-
radas como uma maneira de situar 
as atividades, e não podem ser vis-
tas apenas como um tipo de tarefa, 
mas como um critério que permi-
te identificações e caracterizações 
preliminares na forma de ensinar.

        

Toma-se por base de estudos, 
para a elaboração das sequências 
didáticas, um conjunto de funções 
que, para ZABALA (1998), são re-
lações interativas necessárias e 
que favorecem o processo ensi-
no-aprendizagem, a partir do pla-
nejamento do professor. São elas:

[...] (a) planejar a atuação docen-
te de uma maneira suficientemente 
flexível para permitir a adaptação às 
necessidades dos alunos em todo o 
processo de ensino/aprendizagem; 

(b) contar com as contribui-
ções e os conhecimentos dos alu-
nos, tanto no início das ativida-
des como durante sua realização; 

(c) ajudá-los a encontrar sentido no 
que estão fazendo para que conheçam 
o que têm que fazer, sintam que podem 
fazê-lo e que é interessante fazê-lo; 

(d) estabelecer metas ao alcance dos 
alunos para que possam ser superadas 
com o esforço e a ajuda necessários; 
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(e) oferecer ajudas adequadas, 
no processo de construção do alu-
no, para os progressos que expe-
rimenta e para enfrentar os obs-
táculos com os quais se depara; 

(f) promover atividade mental auto 
estruturante que permita estabelecer 
o máximo de relações como o novo 
conteúdo, atribuindo-lhe significado 
no maior grau possível e fomentando 
os processos de metacognição que lhe 
permitam assegurar o controle pesso-
al sobre os próprios conhecimentos 
e processos durante a aprendizagem; 

(g) estabelecer um ambiente e 
determinadas relações presididos 
pelo respeito mútuo e pelo senti-
mento de confiança, que promo-
vam a autoestima e o autoconceito;

(h) promover canais de comunica-
ção que regulam os processos de ne-
gociação, participação e construção; 

(i) potencializar progressivamente 
a autonomia dos alunos na defini-
ção de objetivos, no planejamento 
das ações que os conduzirão a eles e 
em sua realização e controle, possi-
bilitando que aprendam a aprender;

 (j) avaliar os alunos conforme suas 
capacidades e seus esforços, levando 
em conta o ponto pessoal de partida e 
o processo por meio do qual adquirem 
conhecimento e incentivando a au-
toavaliação das competências como 
meio para favorecer as estratégias de 
controle e regulação da própria ativi-
dade [...] (ZABALA, 1998, p. 18-19).

A prática investigativa ou atividade 
experimental é o tipo de atividade 
que favorece o processo   de   ensino   
aprendizagem,   pois   aproxima   o   
cotidiano   do   aluno   a   investigação 
científica. Passando a se tornar mais 
ativo e ter mais interesse no que foi 
proposto, elaborando hipóteses e fa-
zendo assim uma reflexão mais apro-
fundada do fenômeno ou situação.  

A experimentação tem um papel 
importante em instigar a formulação 
de hipóteses e a investigação   sobre   
o   objeto   de   estudo,   baseado   não   
apenas   na   memorização   de   fatos   
e conceitos que logo passam e sim no 
raciocínio e na busca pelos conheci-
mentos, promovendo uma apren-
dizagem significativa (TERRAZAN; 
LUNARDI; HERNANDES, 2003).
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Tendo em vista este referencial, 
foi desenvolvida uma proposta de 
aula investigativa, que poderia se 
transformar em uma sequência di-
dática, a ser trabalhada com alunos 
do 6° ano do Ensino Fundamen-
tal II, de acordo com o eixo temáti-
co do PCN, “Vida e Ambiente”, em 
100 minutos, preferencialmen-
te distribuídos em aulas seguidas.

A aula denominada “Lixo” buscará 
conscientizar o aluno de que a pro-
blemática do lixo é real e que ele 
possui uma parcela de responsabi-
lidade em relação ao ambiente em 
que vive. O estudante pode fazer a 
separação do lixo, na sua casa, utili-
zando lixeiras e ao frequentar espa-
ços públicos que tenham lixeiras de 
coleta seletiva, que ele possa fazer o 
descarte correto do seu lixo além de 
incentivar o aluno a adotar a políti-
ca dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reci-
clar) nos seus hábitos de consumo.

A aula será feita de forma que os 
alunos sejam os protagonistas do 
aprendizado, ou seja, eles levanta-
rão hipóteses ao momento viven-
ciado. Para isso a sala de aula, será 
reconfigurada, passando a ter um 
ponto central e neste ponto serão 
colocados todos os lixos recolhidos 
previamente em cima da mesa, jun-
tamente com folhas dispostas com 
as mesma informações, sendo elas, 
produção de lixo, quantidade de lixo, 
em escalas municipais e mundiais. 

Esperando que com essa primeira 
abordagem os alunos discutam entre 
si, o motivo daquele lixo estar ali dis-
posto. Após essa primeira discussão 
espera que os alunos comecem a dar 
soluções para esse problema, afinal 
com o lixo desta a forma o ambiente 
da sala de aula acaba que por ser mo-
dificado, ou seja, fora do que normal-
mente é apresentado aos alunos. Pos-
teriormente será necessárias fazer 
relações, levando essa problemática 
exposta na sala, para o âmbito popu-
lacional, chegando a questões como 
de doenças, tratamento do lixo. 
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O professor nessa aula será um 
mediador, não devendo apontar se o 
caminho a ser percorrido pelo aluno, 
está certo ou errado, devendo ape-
nas instigar o aluno aos pensamen-
tos necessários para o encaminha-
mento da aula, lembrando que por 
se tratar de hipóteses, não haverá 
necessariamente o certo ou o erra-
do, e sim argumentos que defendem 
uma ou outra posição. Outro papel a 
ser desempenhado pelo professor é 
descrito por Libâneo (1994, p. 105):

É  necessário   reafirmar   que  todo  
estudo  é   sempre  precedido   do 
trabalho   do professor:   a incenti-
vação para o estudo, a explicação da 
matéria, a orientação sobre procedi-
mentos para resolver tarefas e pro-
blemas, as exigências quanto à pre-
cisão e profundidade do estudo etc. 
É necessário que o professor esteja 
atento para que o estudo seja fonte 
de auto satisfação para o aluno, de 
modo que ele sinta que está progre-
dindo, animando se para novas apren-
dizagens (LIB NEO 1994, P. 105).

A avaliação dessa aula seria reali-
zada pelos alunos, na forma de uma 
autoavaliação, onde seria levado em 
conta, a participação dos mesmos 
na discussão, na formulação de hi-
póteses, na construção do conteúdo 
através dessa primeira experiência. 

Os materiais que serão necessários 
para a aula serão, o material coleta-
do na escola (lixo limpo), giz e lousa 
para possíveis apontamentos que os 
alunos queiram fazer para nortear 
as discussões, sacos de lixo colori-
dos para tornar a atividade mais lú-
dica e atrativa para os alunos e re-
sumos prévios com dados obtidos 
em sites governamentais, referentes 
à produção de lixo, tratamento des-
se lixo, de modo a contribuir para 
um maior enriquecimento no mo-
mento da discussão entre os alunos. 
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LEVANTAMENTO LEGAL
 

A problemática do lixo vem sendo 
abordada nos PCNs sob o enfoque dos 
problemas ambientais associados ao 
seu mau gerenciamento e descarte. 

Deste modo é necessário conhe-
cer a composição do lixo domésti-
co, identificar os materiais que po-
dem ser destinados à reciclagem e 
reconhecer as tecnologias que se-
riam empregadas no seu gerencia-
mento e descarte, com o objetivo 
de diminuir os impactos ambientais. 

 

Os Parâmetros Curriculares abor-
dam a valorização de atitudes que 
justifiquem a reciclagem do lixo e os 
cuidados com o consumo excessi-
vo, evitando de forma significativa o 
desperdício de materiais e a extração 
excessiva de recursos da natureza. 

 

A constituição e origem dos di-
versos materiais que compõem o 
lixo são abordadas nos PCNs, de tal 
forma que conhecendo a sua com-
posição e origem é possível que 
o estudante realize a destinação 
adequada do seu lixo, tendo sem-
pre em vista a reciclagem e a com-
postagem dos materiais orgânicos. 

 

Os PCNs salientam a importân-
cia da utilização de práticas que co-
loquem o aluno em contato com a 
seleção do lixo doméstico, discu-
tindo de forma abrangente a ques-
tão da coleta seletiva, da reciclagem 
e da biodegradação dos materiais. 
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RELATO DE PRÁTICA EM NOVA 
JERSEY
 
 
A frase mais trabalhada durante 

foi: “Lixo é um resíduo sólido, fora 
do lugar”, durante a montagem do 
projeto “Magic of Clean Communi-
ties”, desenvolvido com os alunos 
da Parkway Elementary School, em 
Nova Jersey.  O encontro patroci-
nado pelo Programa de Comunida-
des Limpas de Nova Jersey, concen-
trou-se em ensinar às crianças sobre 
sua responsabilidade ambiental de 
conter lixo e reciclar quando possível.

 

Liderando as crianças através de suas 
aulas, entretendo-as ao mesmo tem-
po, foi o apresentador Bill Kerwood.

 

Durante todo o show, Kerwood 
usou piadas, vozes, adereços e até 
mesmo uma marionete para levar 
as crianças à mentalidade de redu-
zir, reutilizar e reciclar. “Eu ope-
rei sob ‘você deve entregá-los antes 
que você possa ser ouvido’, por isso 
é altamente interativo, com muita li-
gação e resposta”, disse Kerwood.

 

O apresentador Bill Kerwood e seu 
fantoche ensinam aos alunos como 
manter o ambiente limpo durante uma 
assembléia patrocinada pelo Progra-
ma de Comunidades Limpas de Nova 
Jersey na Parkway Elementary School.

 

Durante o encontro, as crianças 
aprenderam dicas práticas para re-
ciclagem, como o sistema “Resin 
Identification Coding”, que significa 
como os plásticos nº 1 e nº 2 po-
dem ser reciclados em Nova Jersey, 
além do plástico nº 5, que pode ser 
reciclado porque os estudantes mo-
rar no condado de Burlington. “Eles 
vão para casa sabendo exatamen-
te o que pode e não pode ser reci-
clado na calçada”, disse Kerwood.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
As crianças também aprenderam 

sobre como plásticos, alumínio e 
detritos naturais, como folhas, po-
dem entupir os esgotos, levando à 
poluição da água que eles bebem.

 

E para uma visão mais ampla, Ke-
rwood tentou abrir as mentes dos 
estudantes para o conceito de man-
ter o ambiente limpo para as gera-
ções futuras.Kerwood começou o 
show mancando como um homem 
de 90 anos, enquanto pegava lixo 
que encontrava no chão antes de 
fazer a transição para seu eu nor-
mal e de meia-idade para o show.

 

Kerwood disse que a sátira de 
abertura prepara o público jovem 
para o pensamento multigeracio-
nal, que ele acredita estar faltando 
nas crianças de hoje. “Nossos avós 
e pais cuidaram bem das coisas e, 
com essa cultura, voltamos a cuidar 
das coisas novamente. Foi em algum 
lugar ao longo da linha onde as pes-
soas começaram a jogar mais lixo ”.

 

Os alunos da Parkway Elemen-
tary School aprendem sobre o sis-
tema de Codificação de Identifi-
cação de Resina e como reciclar 
adequadamente do artista Bill Ke-
rwood durante uma assembléia pa-
trocinada pelo Programa de Co-
munidades Limpas de Nova Jersey.

 

Então, no meio do show, Kerwood 
coloca o ônus sobre os alunos para 
aprender que é sua responsabilidade 
cuidar do ambiente para seus netos 
como seus avós fizeram por eles. “Você 
verá alguns rostos confusos quando 
eu digo ‘seus filhos e netos’, porque 
muitas dessas crianças nunca pensa-
ram nesses termos”, disse Kerwood.

 

Kerwood disse que visita cerca de 
36 escolas durante a primavera, e 
como as crianças vivem no mesmo 
mundo digital na idade de hoje, ele 
apresenta o mesmo desempenho 
altamente animado para capturar 
seus olhos e ouvidos antes de im-
primir lições em suas mentes. “Mes-
mo que eles acham que são apenas 
crianças, uma criança pode fazer 
uma diferença enorme”, disse Ke-
rwood. “Pode ser esta semana, pode 
ser daqui a 10 anos, mas você nunca 
sabe quando a semente é plantada.”
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A PESQUISA DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DAS 
CONCEPÇÕES DE CRIANÇA E INFÂNCIA

RESUMO: Este artigo apresenta a importância da pesquisa do professor de educação infantil 
que atua no CEI (Centro de Educação Infantil),onde o cuidar e o educar são indissociáveis, e 
a formação continuada desse professor. Existe uma enorme carência de pesquisa nesta área 
da Educação e há muito ainda por se conhecer. Examinar as várias concepções de criança 
e de infância traçadas pelas mudanças sociais durante a história faz-se imprescindível para 
reconhecer a criança de hoje como ser histórico singular, cidadã atuante, produtora de 
conhecimento. É necessário garantir educação de qualidade a estas crianças e para este 
propósito, o professor deve ser um especialista formado, graduado responsável por sua 
própria formação continuada.

Palavras-chave: Concepção Infantil;  Infância; Pesquisa do Professor; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO 

 Como sujeito implicado em sua pró-
pria aprendizagem, as crianças são in-
vestigadoras por natureza. Então por-
que não seria também o educador?

Segundo Carvalho et al (2006), tudo o que 
é vivenciado pela criança, todas as oportuni-
dades de aprendizagem, estímulos positivos 
e negativos ao seu desenvolvimento emo-
cional e cognitivo, poderá influenciar o futu-
ro da criança e aumentar ou diminuir as suas 
chances de tornar-se uma pessoa com eleva-
da autoestima, produtiva e colaborativa, feliz, 
capaz de enfrentar problemas, ser um sujei-
to crítico e participativo na sociedade. Daí, 
a responsabilidade do profissional da Edu-
cação Infantil é destacada, e, a necessidade 
da formação continuada torna-se evidente. 

 
Apesar do crescimento dos estudos sobre 

a criança de 0 a 3 anos de idade e sobre o 
trabalho realizado em CEIs (Centro de Edu-
cação Infantil), muito ainda tem que se pes-
quisar e conhecer, pois esta área ainda conti-
nua invisível aos olhos das políticas públicas 
na história da criança como sujeito atuante 
na sociedade e produtora de conhecimento.

Existe um número infinitamente pequeno 
de estudos e pesquisas que visam e Educa-
ção Infantil, em comparação com o Ensino 
Fundamental. Nesta área, as crianças trazem 
para a sala de aula diversos problemas de or-
dem familiar, científicos e individuais. Fazem 
perguntas que, para o professor atento à fala 
das crianças, sabiamente poderá utilizá-las 
na elaboração de projetos, leituras, escolhas 
de músicas e atividades. Para tanto, terá que 
ser eficiente para atingir os seus objetivos. 

 

Na faixa etária de 0 a 3 anos, foco des-
ta pesquisa,o cuidar e o educar são indisso-
ciáveis. Segundo Demo (2011), “o profes-
sor precisa saber o lado técnico, aprender o 
método, saber sobre o conteúdo da maté-
ria, saber fundamentar sem ser o dono da 
verdade”. Porém, o professor é incapaz de 
conter todo esse conhecimento sozinho, 
e por isto, a pesquisa deve ser sua aliada.

Segundo Zilma (2012), o conhecimento 
científico sobre a educação infantil, a apren-
dizagem e o desenvolvimento de crianças pe-
quenas avançou e continua avançando muito 
nos últimos trinta anos promovendo grande 
impacto em vários países em relação ao apri-
moramento da educação infantil. No entanto, 
aqui no Brasil, pessoas leigas ainda atuam nas 
escolas infantis, e, o nível de escolaridade dos 
profissionais da educação infantil é mais baixo 
do que o nível de escolaridade dos profissio-
nais que atuam em outras áreas da educação.

 
Então qual a atitude deve tomar um 

educador para que não fique alienado 
no tempo e para que seu trabalho árduo 
possa produzir frutos neste mundo globa-
lizado em que as informações fluem ve-
lozmente? Qual a vantagem da formação 
continuada para a prática educacional?

De acordo com Carvalho, et al (2006), “para 
que os educadores possam adotar uma postura 
investigativa ... é primordial conhecer as crianças 
e vê-las como sujeitas interlocutoras de fato”.
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Temos a obrigação de gastar tempo e re-
ver os caminhos da construção social das 
várias concepções de criança e infância que 
foram construídas através das constantes 
mudanças sociais da história humana para 
podermos conhecer nossa criança, nosso 
aluno e importantes cidadãos para então, 
entender sobre a importância da pesqui-
sa do professor. Conhecer um pouco sobre 
a concepção de infância que foi construí-
da através das o, são à base desta pesquisa.

Embora o objetivo deste artigo não seja o 
de reconstruir a história das concepções so-
bre a criança e infância, mas sim a de iden-
tificar e analisar algumas mudanças nas 
diversas concepções de criança, de acor-
do com determinadas conjunturas, para 
entendê-las no contexto atual, conhecer 
com quem e para quem trabalhamos é es-
sencial para o início de qualquer pesquisa.

O presente trabalho trata-se de uma pes-
quisa de revisão bibliográfica, através do di-
álogo com os diversos autores que expõem 
a importância do educador absorver-se na 
postura de professor pesquisador.  Foram 
utilizadas fontes empíricas e documentais.

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E I 
INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO SOCIAL

Ao longo dos anos as creches e pré-escolas 
reformularam e repensaram seu papel políti-
co, suas funções em relação às crianças. Atra-
vés de lutas, mudaram seu olhar assistencia-
lista e deram maior importância à educação. 
Luta essa influenciada por movimentos de 
operários, mulheres, mudanças democráticas, 
foi ativamente apoiada pelos educadores.

As diversas concepções de criança e infância 
são construções sociais, históricas e culturais 
que nascem e estabelecem-se nos diferen-
tes contextos sociais, e sofrem variações tais 
como etnia, classe social, gênero, condições 
socioeconômicas das quais as crianças fazem 
parte. Segundo Kramer (2007), as visões so-
bre a infância são construídas social e histo-
ricamente. A inserção concreta das crianças 
e seus papéis variam com as formas de or-
ganização da sociedade. Assim, a ideia de in-
fância não existiu sempre e da mesma forma, 
mas o contrário, cada sociedade desenvolve 
uma concepção de criança,e, por consequên-
cia, de adulto, de trabalhador e de cidadão.

Faria (1997, p.9) ressalta que “a crian-
ça será percebida pela sociedade de for-
ma diversificada ao longo dos tempos, 
conforme as determinações das relações 
de produção vigentes em cada época”.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

330

A CRIANÇA VISTA COMO ADULTO 
EM MINIATURA

Na Idade Média a criança era considerada 
um adulto de pequeno tamanho executando 
as mesmas atividades dos mais velhos. A in-
fância, nessa época, era vista como um estado 
de transição para a vida adulta. Não se dispen-
sava um tratamento especial para as crianças, 
e isto dificulta por demais a sua sobrevivên-
cia e desenvolvimento, destaca Ariès.  (2006).

De acordo com Ariès (2006, p. 156), “era atra-
vés do serviço que o mestre transmitia a uma 
criança não a seu filho, mas ao filho de outro 
homem, a bagagem de conhecimentos, a expe-
riência prática e o valor humano que pudesse 
possuir”. A criança aprendia por meio da práti-
ca, e os serviços domésticos não eram conside-
rados degradantes, eram ensinados tanto para 
ricos, como para pobres. Independente da sua 
classe social. A criança saía bastante cedo da 
casa dos pais, a partir dos sete anos, ficando fora 
do controle da família genitora para aprender 
os serviços domésticos e raramente voltavam  
a ela depois de adulta. Não existia um senti-
mento existencial profundo entre pais e filhos.

A família era uma realidade moral e social, 
mais do que sentimental. No caso de famílias 
muito pobres, ela não correspondia a nada 
além da instalação material do casal no seio 
de um meio mais amplo, a aldeia, a fazenda, o 
pátio ou a “casa” dos amos e senhores, onde 
esses pobres passavam mais tempo do que 
em sua própria casa (às vezes nem ao menos 
tinham uma casa, eram vagabundos sem eira 
nem beira, verdadeiros mendigos). Nos meios 
mais ricos, a família se confundia com a pros-
peridade do patrimônio, a honra do nome. A 
família quase não existia sentimentalmen-
te entre os pobres, e quando havia riqueza e 
ambição, o sentimento se inspirava no mes-
mo sentimento provocado pelas antigas re-
lações de linhagem (ARIÈS, 2006, p.158).

INFÂNCIA NO CAPITALISMO: A 
CRIANÇA COMO SER FRACO E 
INCOMPLETO

No final do século XVIII, a Revolução Indus-
trial marcou o início da consolidação da socie-
dade capitalista, dominada pela indústria, ci-
ência, tecnologia e pelo trabalho assalariado. 
Nesse contexto, a criança da classe proletária 
precisava ser cuidada, escolarizada e prepa-
rada para formar mão-de-obra. A escola tor-
nou-se um instrumento de fragmentação da 
sociedade, pois isolou as crianças dos adultos 
e separou os ricos dos pobres. Percebe-se as-
sim que, o prolongamento da infância, o apa-
recimento da adolescência, da idade adulta e 
dos níveis de ensino, foram fatores coadju-
vantes na estratificação social (ARIÈS, 2006). 

A criança passa a ser vista como um ser fra-
co e incompleto, um ser economicamente não 
produtivo a quem o adulto precisa alimentar 
e proteger. Esta concepção de infância faz 
parecer natural a subordinação da criança em 
relação ao adulto e em relação à própria socie-
dade. Para Rodrigues (2009), o conceito de in-
fância vincula-se a partir daí, à inserção social 
da criança na sua classe, no seu contexto po-
lítico e econômico e reflete-se nos diferentes 
graus de valorização da infância pelo adulto.  
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A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA

Para o educador Paulo Freire (2001, p. 259), 
não existe “ensinar sem aprender”. Segun-
do o olhar do educador e pesquisador, Freire, 
“o ato de ensinar exige a existência de quem 
ensina e de quem aprende.” Ensinar e apren-
der se entrelaçam de maneira tal que “quem 
ensina aprende,de um lado, porque reconhe-
ce um conhecimento antes aprendido e, de 
outro,porque, observado a maneira como a 
curiosidade do aluno aprendiz trabalha para 
apreender o ensinando-se,” e assim o professor 
descobre suas “incertezas, acertos, equívocos.” 
De forma que é redundante dizer que a pro-
fissão de professor é um contínuo aprender 
e a pesquisa é intrínseca à ação pedagógica.

A relação existente entre o educador da edu-
cação infantil e as práticas pedagógicas nas 
situações de aprendizagem na escola, no co-
tidiano da criança, a conquista da autonomia, 
o envolver a criança nas práticas sociais como 
cidadã, a cooperação no trabalho grupal, o res-
peito ao próximo, são destacados por Kramer 
(1993). Esse trabalho exige constante prepa-
ração e pesquisa por parte do professor que 
atua com indivíduos desta faixa etária, idade 
em que acontecem as maiores descobertas do 
ser humano, e maior desenvolvimento também.

Zilma ( 2012, p. 225), afirma:
A concepção assistencialista tradicionalmente 

usada para orientar o atendimento às crianças 
de famílias de baixa renda em creches fez com 
que fossem admitidas para trabalhar nesses lo-
cais pessoas sem qualificação profissional es-
pecífica, em uma concepção de que bastaria a 
experiência de cuidado dos próprios filhos. Con-
siderando suficiente a transposição de compe-
tências maternais para orientar o trabalho com 
o grupo de crianças, desse profissional eram es-
peradas paciência, capacidade para se relacionar 
afetivamente com as crianças e firmeza na con-
dução do grupo infantil (ZILMA, 2012, P. 225).

Hoje em dia tanto para as unidades edu-
cacionais quanto para as famílias, estes 
centros de educação, são encarados como 
tal, com a finalidade da educação inte-
grada aos cuidados que as crianças pe-
quenas necessitam, destaca Zilma (2012).

Segundo Freire (2001) o ato de o professor 
ensinar um determinado conteúdo não sig-
nifica que pode fazê-lo sem que tenha com-
petência para isso, pois o papel que ocupa, 
“não o autoriza a ensinar o que não sabe”. A 
tarefa do professor lhe impõe uma responsa-
bilidade, um dever, o “de se preparar, de se 
capacitar, de se formar antes mesmo de ini-
ciar sua atividade docente”, e este ofício “exi-
ge que sua preparação, sua capacitação, sua 
formação se tornem processos permanentes”. 
O exercício contínuo da profissão docente vai 
revelando a necessidade da formação per-
manente do educador. Formação esta que 
tem por base a análise crítica de sua prática.

Existem algumas perguntas que não po-
dem ser esquecidas ao formular esta pes-
quisa do professor. Segundo Carvalho et 
al ( 2006), a formação deve estar sempre 
precedida de boas perguntas, tais como:
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Quais são os ganhos dessa atividade ofe-
recida às crianças? O que elas aprenderam? 
O que precisam aprender? Quais são os en-
caminhamentos para as crianças que têm 
maior dificuldade com determinado assunto? 
Como provocar desafios cada vez mais per-
tinentes? O que será que as crianças já sa-
bem sobre este assunto? É possível ler algo 
sem ser da forma convencional? E escrever? 
Como aliar a autonomia de locomoção dos 
bebês com as questões de segurança? Do 
que depende um desenho criativo das crian-
ças? Porque ocorrem tantos surtos de diar-
réia e viroses nos berçários? Como se iniciam 
e como evitá-los? Como compartilhar os cui-
dados da mãe, em casa, e o do educador, no 
CEI, quando os valores e a cultura são dife-
rentes? (CARVALHO, ET AL., 2006, p. 71).

Mesmo que os educadores não tenham 
consciência de quais teorias estão ocul-
tas na sua ensinagem, elas influenciam seus 
atos educativos. Ainda um dos desafios a ser 
vencido pelos formadores é combinar teo-
ria e prática de forma produtiva no proces-
so de formação, afirma Carvalho et al(2006).

Porém, é essencial que o professor pes-
quisador, direciona sua pesquisa levando em 
conta qual a concepção de criança existente 
hoje, sem deixar de lado o caminho que es-
tas concepções traçaram até aqui. Como era 
pensado o atendimento destas crianças nas 
creches, como era vista a infância, quantos 
preconceitos permeiam estas concepções 
e o que deve ser mudado daqui para frente, 
como o educador deve atuar para que esta 
exista uma mudança significativa na reali-
dade do CEI (Centro de Educação Infantil).

Para Zilma ( 2012, p. 227):
As ações do professor junto às crianças são 

cultural e historicamente constituídas e ba-
seiam-se, em especial, na representação que 
ele faz de seu papel e na concepção de crian-
ça e de educação infantil que possui. Daí a im-
portância de o professor centrar seu olhar na 
criança e vê-la como parceira ativa, dona de 
um modo próprio de significar o mundo e a si 
mesma, ponto que reformula certas concep-
ções que vêem o ensino como um movimento 
que parte do professor e que tomam a crian-
ça como mero receptor de suas mensagens. 
Essas novas representações e concepções 
devem ser apropriadas pelo professor em sua 
formação profissional (ZILMA, 2012, P. 227).

A relação existente entre o educador da 
educação infantil e as práticas pedagógi-
cas nas situações de aprendizagem na es-
cola, no cotidiano da criança, a conquista 
da autonomia, o envolver a criança nas prá-
ticas sociais como cidadã, a cooperação no 
trabalho grupal, o respeito ao próximo, são 
destacados por Kramer (1993). Esse traba-
lho exige constante preparação e pesquisa 
por parte do professor que atua com indiví-
duos desta faixa etária, idade em que acon-
tecem as maiores descobertas do ser hu-
mano, e maior desenvolvimento também.

Demo(2013) aponta que “a base da edu-
cação escolar é a pesquisa, não a aula. A 
pesquisa deve ser atitude cotidiana no pro-
fessor e no aluno”. A postura do professor 
incentiva a postura do aluno no processo 
ensino-aprendizagem. O professor se torna 
exemplo para o aluno quando desenvolve 
sua própria identidade como pesquisador. 
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O pesquisador português Antonio Nóvoa 
(1992, p.25) apresenta o aspecto da autono-
mia do professor ao considerar que a forma-
ção “deve estimular uma perspectiva crítico 
reflexiva, fornecendo aos professores os meios 
de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada”. Para 
Nóvoa (1992), a formação do professor è um 
processo complexo de apropriação de formas 
de sentir, pensar e agir em situações de ensi-
no e de atribuir significados a seus componen-
tes que o orientará a tomar decisões sobre as 
melhores formas aprendizagens e assim,  revo-
lucionar o desenvolvimento de seus alunos”.

Um educador está sempre em busca da melhor 
forma de ensinagem, de descobrir qual o melhor 
método a ser utilizado com aquela determinada 
sala, aquele determinado aluno. O desafio dos 
profissionais da área escolar é manter-se atuali-
zado sobre as novas metodologias de ensino e 
desenvolver práticas pedagógicas eficientes e o 
local de trabalho é o espaço ideal para a formação 
continuada. Este fato é destacado com a chega-
da de crianças com deficiência educacional, e tra-
tando-se de crianças muito pequenas que ainda 
não falam para dizer o que sentem, o que querem, 
a formação profissional se torna fundamental.

Segundo Nóvoa,(2002) “a importância da atu-
alização profissional é essencial e se concentra 
em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e 
a escola, como lugar de crescimento profissional 
permanente”. Um raciocínio que se opõe à ideia 
tradicional de que a formação continuada se dá 
apenas por decisão individual e em ações solitá-
rias. Para ele, esse trabalho é coletivo e depende 
da experiência e da reflexão como instrumentos 
contínuos de análise. Por isso, diz, temos de exer-
citar e valorizar as nossas vivências. Destaca-se 
então, o horário de formação coletiva, que acon-
tece na rede municipal, em que os professores 
além de se dedicarem à leitura coletiva, também, 
utilizam este espaço para a troca de experiências.

Segundo Carvalho, S. et al (2006, p. 68), bus-
ca-se a formação de um profissional reflexivo, 
que valorize o conhecimento da teoria e a re-
formulação consciente da sua própria docên-
cia, afinal o professor não é um boneco exe-
cutor dos planejamentos de outras pessoas. 
O professor, para atingir a excelência na sua 
profissão e cumprir a complexa tarefa que lhe 
cabe, tem que desenvolver uma visão integra-
da da realidade, condições de refletir sua prá-
xis com propriedade, que tenha espírito aven-
tureiro para criar soluções e agir na incerteza, 
baseado no conhecimento acumulado atra-
vés da pesquisa, e abrir-se para as variadas 
culturas existentes na comunidade escolar.

A meta do processo de formação é um pro-
fissional autônomo, pois esta autonomia pro-
fissional é condição para que a escola cumpra 
o seu papel de lugar de reflexão, de circulação, 
troca e aprendizagem dos conhecimentos.

A fundamentação teórica se torna alvo precio-
so da pesquisa, devendo estar presente em to-
dos os momentos da formação do docente.  

Conforme Ludke (2001), os professores 
como grupo profissional “compartilham de 
um mundo comum vivido, onde reside um 
reservatório cultural, que torna possível a 
integração de cada indivíduo” e “é o pro-
cesso de socialização profissional que dá 
conta da integração ao grupo ocupacional”.
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Para Carvalho et al (2006,p. 176) “ o futuro 
de quem ensina é sempre seguir aprendendo. 
Por isso é importante abrir espaços para que 
os educadores exercitem sua palavra, se co-
muniquem, deem voz às duvidas, conquistas 
e desejos”. As trocas entre os profissionais de 
educação são uma importante ação formativa 
e são oportunidades de abrir o leque das ob-
servações para o próprio educador e para o 
grupo. Portanto, os horários de formação em 
grupo, como por exemplo, o horário destinado 
ao PEA (Projeto Especial de Ação) que acon-
tece na Rede Municipal de São Paulo se torna 
um grande ganho para os professores da rede.

De acordo com Zilma (2012), atra-
vés da Lei nº 9.394/96, artigo 13, com-
preende-se que o docente é o profis-
sional da educação infantil, ou seja, um 
profissional “técnica e legalmente habilitado 
para lecionar para crianças desta faixa etária”.

O professor de crianças de 0 a 3 anos de ida-
de deve ser um especialista e sua formação, 
oferecida nos cursos de graduação, especiali-
zação e na formação continuada, deve possi-
bilitar a esse profissional lidar com a organiza-
ção dos espaços e dos tempos das unidades 
(os estabelecimentos) de educação infantil e 
com as dinâmicas dos grupos infantis, com 
foco em diferentes prioridades: cuidado físi-
co, atividades propostas para ocorrerem em 
grupo ou individualmente que possibilitam a 
construção, pela criança, de significações so-
bre o mundo e sobre si (ZILMA, 2012, P. 226).

Ainda segundo Zilma (2012), a concep-
ção assistencialista pensava que para traba-
lhar com crianças pequenas bastava ter um 
olhar materno, o que permitiu um ingresso 
de pessoas leigas, sem qualificação profis-
sional específica na educação. Mas já que 
os processos de aprendizagem estão pre-
sentes desde o nascimento e exigem aten-
ção especial dentro do contexto escolar e, 
portanto, diferentemente do ambiente fa-
miliar, requer habilidades próprias do edu-
cador para garantir um bom planejamento.

Freire (1996, p.16),conclui:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

sem ensino. Esses que-fazeres se encon-
tram um no corpo do outro. Enquanto ensi-
no continuo buscando, reprocurando. Ensi-
no porque busco, porque indaguei, porque 
indago e me indago. Pesquiso para cons-
tatar, constatando, intervenho, intervindo, 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer 
e o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade (FREIRE, 1996, P.16).

 
Paulo Freire (1996, p. 29), a pesquisa é ine-

rente à docência, o professor não o é sem a 
pesquisa. O docente no papel de mediador 
tem o aluno como seu companheiro e não 
como dominado, e juntos vão em busca do 
saber o que ensinar, como ensinar. O alu-
no também precisa aprender a pesquisar e 
aprender a ser reflexivo para ser crítico,ca-
paz de diferenciar situações potencialmente 
prejudiciais, e aproveitando oportunidades 
que mudem para melhor sua vida, a vida de 
sua comunidade, do seu país e do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação inicial possibilita o desenvolvimento de habilidades necessárias à profissionaliza-
ção docente. Mas, no Brasil, muitas pessoas sem formação docente trabalham como educadores 
nas escolas infantis. A consciência da necessidade de uma formação continuada mostra clara-
mente que a ideia de que todos podem exercer a profissão de educador é uma ideia enganosa, 
visto que a docência se apresenta de forma complexa. E na Educação Infantil não é diferente.

No mundo globalizado em que vivemos, as informações estão disponíveis e o educador 
não pode simplesmente ocupar o lugar de um mero transmissor de informações. A pes-
quisa é aliada do professor e promove uma constante ressignificação da prática pedagógi-
ca, fazendo com que os docentes reconheçam suas falhas e trabalhem na possível melho-
ria, pois desenvolvem um olhar crítico, podendo ajudar o aluno na sua formação integral. 

A prática sem um embasamento teórico não proporciona a autonomia do educador e tam-
bém não favorece a criação de soluções. 

A formação continuada dá ao profissional uma visão ampla sobre a sua própria impor-
tância na sociedade. Os horários de formação coletivos são espaços para diálogo, trocas 
de vivências entre pares e promove a reflexão das ações pedagógicas. O professor tem 
como grande ganho estes espaços. Sendo assim será também exemplo para o seu aluno.

CASSIA REGINA SANTOS DA ROCHA
 
Graduação em Pedagogia pela faculdade UNG (2003); 

Professora de Educação Infantil no CEI Pq. Edu Chaves.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a prática do professor na Educação 
Infantil, onde o aprendizado, o desenvolvimento se dão através da importância do Brincar, 
sendo essa brincadeira livre ou dirigida. Buscando conhecer, compreender e adaptar a esse 
universo lúdico da qual a criança utiliza a sua criatividade, imaginação, para construir e também 
se comunicar, se expressar com sigo mesmo e com os outros. O brincar como experiência viva 
que promove suas próprias descobertas e soluções para os problemas que possam aparecer. 
Sendo utilizadas diversas pesquisas bibliográficas, revistas, artigos, livros e pesquisa de campo. 
Percebe-se o quanto é importante e rico no desenvolvimento infantil propiciar ambientes, 
seja eles próprios ou não, para que as crianças possam brincar e vivenciar a vida através de 
suas brincadeiras.

Palavras-chave:   Educação Infantil; brincar; aprendizado; desenvolvimento infantil e soluções 
de problemas.
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INTRODUÇÃO 

É através da brincadeira que a criança 
apropria de forma lúdica ao mundo real, de 
forma simples, alegre, descontraída, desen-
volvendo suas emoções, afetividade, raiva, 
compreensão e sua coordenação motora.

A importância do brincar na educação infan-
til está ligada ao desenvolvimento da comuni-
cação, da criatividade, da interação com outras 
pessoas, ao aprendizado de relacionamentos, 
aceitação de regras, saber esperar, a frusta-
ção e ao aprendizado de resolver conflitos.

Podemos dizer que a brincadeira em grupo 
faz com que a criança se integra como indiví-
duo na sociedade, pois ela percebe que o dife-
rente existe e faz com que os outros também 
compreendam sua opinião. Nesses momen-
tos de brincadeira o adulto pode diagnosti-
car e auxiliar para prevenir futuros problemas 
de não aceitação a diversidade e respeito.

O que nós educadores podemos fazer 
para que a brincadeira na educação infan-
til seja considerada de suma importância 
para o ensino aprendizado das crianças?

Observamos que o brincar não é apenas 
um passatempo para criança, é um momento 
de motivação de expor sentimentos íntimos, 
desejos, problemas, ansiedades são também 
momentos de oportunidades de aprendi-
zagem, de descobertas e desenvolvimento.

Devemos também envolver as famí-
lias, os governantes e a sociedade cons-
cientizando o quanto é benéfico e enri-
quecedor para vida das crianças o brincar.

O BRINCAR COMO DIREITO DA 
CRIANÇA.

Primeiramente precisamos saber o que sig-
nifica de fato a palavra brincar: Brincar, se-
gundo o dicionário Aurélio (2003), é “divertir-
-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”, 
também pode ser “entreter-se com jogos in-
fantis”, ou seja, brincar é algo muito presente 
nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser.

Não tem como falar dos direitos das 
crianças sem antes entender como as 
crianças eram vistas ao longo do tempo.

A concepção de criança se alterou ao longo 
do tempo por interferência de várias culturas, 
podemos dizer que no início as crianças eram 
seres treinados para aprender apenas as fun-
ções que iriam executar quando se tornas-
sem adultos, ficando de fora da vida social, 
não se conversava nada na frente das crian-
ças, inclusive em alguns lares até as refeições 
eram separadas dos adultos, sendo assim o 
brincar era visto como tempo perdido, não 
se dava importância em nada que as crian-
ças faziam e o brincar era algo irrelevante.

Ao passar do tempo essa visão foi sendo mo-
dificada e a escola passou ter maior respon-
sabilidade na construção do mundo infantil, 
deixando de ser apenas local de cuidados pes-
soais para as crianças pequenas e a sociedade 
também passou a ter um olhar diferente, co-
meçou a enxergar as crianças como seres que 
pensam, sentem e que participam do mundo.

Tivemos grandes mobilizações e discus-
são a partir de 1986 para que houvesse mu-
danças nas condições de vida das crianças, 
amparada pela Constituição Federal que as-
segurava o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à cultura, com 
ênfase na dignidade e liberdade humana.
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No ano de 1996 a lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, nº 9394/96 foi apro-
vada, indicando: as propostas pedagógicas 
da Educação Infantil deverão considerar que 
a criança, centro do planejamento curricular, 
é sujeito histórico e de direitos que, nas in-
terações, nas relações e práticas cotidianas, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, questiona, e cons-
trói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo Cultura. (BRASIL, 2013, p.97)

A Legislação brasileira passou a reconhecer 
claramente o direito de brincar, tanto na Cons-
tituição Federal (1988), artigo 227, quanto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
(1990), artigos 4º e 16, mas ainda não con-
cede as condições para que esse direito seja 
exercido inteiramente por todas as crianças. 
Outros direitos e princípios do ECA guardam 
direta relação com o brincar, dentre os quais 
destacamos, direito ao lazer (art. 4º), direito 
à liberdade e à participação (art. 16), peculiar 
condição de pessoa em desenvolvimento (art. 
71). (FLORES, Marilena, do IPA Brasil, 2015).

 A criança passou a ser o sujeito da situação, 
passou a ter um olhar especial e cuidadoso.

Podemos observar uma evolução nessa bre-
ve trajetória histórica na vida das crianças bra-
sileiras, sobre respeito, garantia de direitos e 
dando as nossas crianças uma melhor qualida-
de de vida. Sabemos que tais garantias só são 
possíveis pela condição social de cada família.

De acordo com (CINTRA, JESUINO, 2010, 
P.234) a criança era considerada “um adul-
to” em miniatura no período medieval, po-
demos dizer que nos tempos atuais as crian-
ças ainda reproduzem o mundo dos adultos 
influenciadas pela sociedade capitalistas, 
mas hoje há uma preocupação com a for-
mação e desenvolvimento das crianças.

Observamos que nos tempos atuais as 
crianças ainda não aproveitam seu direito de 
brincar como deveria, por diversos motivos 
como: falta de tempo dos pais, falta de se-
gurança nas ruas, locais desapropriados, brin-
quedos industrializados em demasia, muitas 
com o tempo todo tomados por diversas ati-
vidades extras voltados apenas para forma-
ção intelectual e tudo isso propicia torna-las 
adultas antes do tempo e pior uma geração 
acostumada com as facilidades sem fazer 
esforço, sem limites, sem aprender a ouvir 
o não e sem desenvolver sua parte criativa.

Conforme Levin (1997) o meio o qual 
a criança está inserida, fatores históri-
cos e culturais irão interferir na condição 
da infância e como consequência no seu 
brincar, podendo ter inclusive interferên-
cias no desempenho motor das crianças.

 
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 
NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM.
 
Sabemos que dentro do ambiente esco-

lar as atividades acabam sendo muitas ve-
zes sistematizadas, rígidas, com espaços 
limitados, esperando a realização de for-
ma igual, com tempos inadequados, apre-
sentados de uma única forma de realizar 
as atividades e até as maneiras de brincar.

Há dificuldade em deixar a própria criança em 
demostrar sua preferência, de desenvolver à 
sua maneira de brincar, de deixar que ela mesma 
manuseie e escolha os brinquedos e materiais.

Como menciona no PCNs na Educação 
infantil no ambiente escolar deve haver 
uma atmosfera de ordem e de harmonia.
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Algumas pesquisas revelam a imposição fei-
ta às crianças, em não poderem sair do ritmo 
dito como ideal, interferindo no desenvol-
vimento do ensino aprendizado da criança, 
acaba limitando-as e por sua vez passam a ter 
dificulta em pensar, desenvolver, construir, 
refletir e chegar as suas próprias conclusões. 

Como dizem a criança aprende com maior 
facilidade através da brincadeira, sem perce-
ber, sem ser imposto e com um maior signifi-
cado, pois é na brincadeira que ela vivencia e 
apresenta a realidade em que está inserida.

Como a Kischimoto (2002) afirma, ser ca-
racterística marcante na infância a gran-
de intensidade da imaginação, da fantasia 
e da atividade motora, pois é nessa fase e 
através da brincadeira que a crianças re-
conhece o mundo em que vive, aprende a 
si reconhecer e controla seu próprio cor-
po, ampliando cada vez mais as possibilida-
des de interação com o meio que a cerca.

Segundo Oliveira (2000) o brincar não sig-
nifica apenas recrear, é muito mais, caracteri-
zando-se como uma das formas mais comple-
xas que a criança tem de comunicar-se com 
ela mesma e com o mundo, o desenvolvimen-
to acontece através de trocas recíprocas que 
se estabelecem durante toda sua vida. Assim, 
através do brincar a criança pode desenvolver 
capacidades importantes como a atenção, a 
memória, a imitação, a imaginação, ainda pro-
piciando à criança o desenvolvimento de áreas 
da personalidade como afetividade, motrici-
dade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Desse modo, podemos afirmar que 
o brincar é a maior especialidade de 
uma criança, da qual ela é capaz de am-
pliar e apoderar de sua cultura e valores.

A responsabilidade do educador e da so-
ciedade é propiciar e organizar atividades 

que ajudem as crianças, principalmente as 
pequenas, em construir a e desenvolver 
suas qualidades, respeitando o tempo de 
cada criança, a particularidade de cada pe-
ríodo de vida, incentiva-la, elogia-la e enco-
rajando-a a se aventurar nas brincadeiras.

Como afirma Wajskop (1995), através do 
brincar a criança, apresenta um comporta-
mento além do dia a dia, ela se sente maior 
e mais importante do que realmente é pe-
rante outras crianças, além é claro, que nes-
te momento está se socializando de fato, 
pois desenvolve o respeito, o companhei-
rismo e demostra suas vontades. Vygot-
sky (1998) reforça dizendo que através do 
brincar a criança constrói sua individuali-
dade, sua personalidade e marca pessoal.

Vygotsky (1998), também ressalta que o ato 
de brincar, desenvolve o pensamento infan-
til, pois é brincando, jogando, que a criança 
revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, 
tátil, motor, seu modo de aprender e entrar 
em uma relação cognitiva com o mundo de 
eventos, pessoas, coisas e símbolos. Deixar 
com que a criança brinque nunca será perda 
de tempo porque quando ela está brincando 
desenvolve também o aspecto emocional, 
social, cognitivo e motores, em que a criança 
mostrará sua criatividade e imaginação. Assim 
vai melhorando cada dia mais sua autoestima.

Nicolau (1986) aponta que a criança através 
da brincadeira libera e canaliza sua energia, 
sendo capaz de resolver conflitos difíceis, en-
frenta desafios, vence obstáculos, representa 
situações da sociedade e que vive, atribui va-
lores e regras para objetos e situações diferen-
tes que são estipuladas pelo contexto social, 
ou seja, a criança é o sujeito da situação, onde 
decide como, quando, há onde e o tempo que 
será a brincadeira. Brincar sem finalidade e 
ao mesmo tempo aprende como lidar com 
seus medos, angústias, anseios e vontades.
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Existem várias maneiras de brincar, a crian-
ça pode brincar sozinha, em dupla ou em 
grupo, brincadeiras de disputa, por imitação, 
brincadeiras que resgatam as culturas ante-
riores, brincadeiras estimulando a fantasia e 
o faz de contas, as culturas de outros lugares, 
porém todas elas as crianças irão aprender 
e desenvolvem habilidades. Quando brinca 
a criança entra em um mundo de imagina-
ção, fantasia saindo da sua vida do dia a dia.

Os brinquedos de monta e monta, ou de blo-
co de montar também possibilita uma riqueza 
de construção, transformação e recomeço, 
expressando seus sentimentos, problemati-
zando situações e mais uma vez encontrando 
soluções e permitindo que o educador consiga 
identificar as dificuldades motoras e de racio-
cínio, ou seja, as necessidades de cada criança.

Sem dizer os brinquedos tecnológicos, po-
rém os educadores são unânimes em afirmar 
que o interesse por tais aparelhos, que pratica-
mente fazem tudo sozinhos, dura pouco, pois 
impedem as crianças em desenvolver suas ha-
bilidades, fantasias e impedem de criarem algo 
além. Claro que esses brinquedos despertam 
sim o interesse e atenção das crianças no pri-
meiro momento, mas logo perdem o interesse.

Percebemos que muitas vezes uma caixa 
vazia, ou um pote, ou uma tampa, desperta 
mais interesse e alegria do que um brinque-
do comprado pronto. Por que esses objetos 
podem se transformar em qualquer coisa que 
a criança deseja, como um castelo, um dinos-
sauro, um foguete e assim aprendem e desen-
volvem muito mais as crianças como ser so-
cial, pensante, capaz de refletir, experimentar, 
descobrir, aceitar, superar e surpreender-se.

 
 

 

O PAPAEL DO EDUCADOR COMO 
INCENTIVADOR DO BRINCAR.
 
Sabemos que o professor tem o papel de ser 

o mediador das informações e não simples-
mente a pessoa que repassa o conhecimento. 
Mostrar um caminho ou várias possibilidades 
para que a própria criança busque o conheci-
mento é mais importante, pois temos que gerar 
crianças capazes de terem suas próprias con-
clusões, crianças que saibam argumentar, re-
fletir para que não se tornem marionetes quan-
do adultas, isso só é possível quando temos 
conhecimento daquilo que estamos falando.

A partir do momento que criamos condições 
para que as crianças brinquem, e com isso 
desenvolvam a autonomia na construção, da 
solução de problemas, incentivando a criati-
vidade, a liderança, a organização, o trabalho 
em grupo, perguntando-as sobre o que estão 
brincando e ouvindo-as, percebesse o quanto 
ela é capaz de sociabilizar e interagir com o 
mundo mais tarde, pois demos a oportunida-
de para a criança se auto reconhecer e traba-
lhar sua emoção, tudo isso através do brincar.

Como o próprio Referencial Curricular Na-
cional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 
30): o professor é mediador entre as crianças 
e os objetos de conhecimento, organizando 
e propiciando espaços e situações de apren-
dizagens que articulem os recursos e capaci-
dades afetivas, emocionais, sociais e cogniti-
vas de cada criança aos seus conhecimentos 
prévios e aos conteúdos referentes aos di-
ferentes campos de conhecimento humano.
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Na própria Pedagogia Waldorf, que é ba-
seada na filosofia da educação do filósofo 
austríaco Rudolf Steiner, fundador da antro-
posofia, mostra que a criança incentivada por 
meios de contos, lendas, mitos e a brincarem 
em um ambiente que não precisa ser neces-
sariamente pronto, com objetos comprados 
e acabados, e que mesmo assim é capaz de 
criar muito melhor do que um ambiente mon-
tado, visando integrar de maneira holística o 
desenvolvimento físico, espiritual, intelectual 
e artístico dos alunos. O objetivo é desenvol-
ver indivíduos livres, integrados, socialmen-
te competentes e moralmente responsáveis.

Pode-se observar que o mais importante 
é ter um educador incentivador, mostrando 
para a criança que ele é sim capaz de cons-
truir algo e resolver os problemas que vão 
surgindo. O professor não deve resolver to-
dos os conflitos que surge e sim dar espaço 
para que as crianças resolvam por si só, pois 
dessa forma o professor faz com que os alu-
nos pensem e reflitam para solucionarem.

Montar espaços com vários cantinhos dife-
rentes de brinquedos ou materiais, mostrar as 
diversidades que existem é fundamental para o 
desenvolvimento motor, cognitiva e emocional.

Vale ressaltar que o educador deve estimu-
lar sempre de forma lúdica a criança, incenti-
vando, desafiando a pensar, sem que a crian-
ça se sinta pressionada e acabe se fechando 
para a brincadeira, dessa forma ela mesma irá 
resolver os conflitos, não intervindo a todo 
o momento, deixar que a própria criança te-
nha autonomia, sinta-se segura e confiante, 
em resolver as questões que irão surgindo.

O Educador deve sempre rever suas ações 
pedagógicas, na Educação infantil, para que 
o tempo não seja algo inalterado, para que a 
criança tenha a possibilidade de ter acesso 
há vários materiais, espaços, objetos, mos-

trarem a elas várias maneiras de brincar, as 
brincadeiras de outros povos outras culturas. 
Não esquecendo que o principal objetivo da 
brincadeira é divertir, mas também de pro-
piciar a criança a construção da autoestima, 
o desenvolvimento no grupo de atitudes de 
respeito, confiança, cooperação e tolerância.

Na hora da brincadeira o educador deve estar 
atendo para ouvir os relatos das crianças, pois 
será nesses momentos que poderá observar as 
dificuldades, as evoluções, levantar problemas 
e incentivar as crianças na busca de soluções.

O educador também precisa se dispor 
e entrar na brincadeira, entrar no mun-
do de faz de contas dos pequenos, precisa 
também ter conhecimento teórico e prá-
tico sobre o quanto é importante o brin-
car de forma lúdica na vida da criança.

Podemos dizer que o foco maior na Edu-
cação Infantil, além da criança é claro, é o 
brincar, pois através da brincadeira as crian-
ças demostras realmente o que gostam 
suas preferências, suas emoções mais ínti-
mas, suas necessidades, suas dificuldades, 
seus valores em fim se revela ao mundo.

Ter um bom planejamento com ideias que 
envolvem o aprendizado da leitura, dos nú-
meros, lateralidade, cuidados pessoais, res-
peito ao próximo, lógica, ordenação, clas-
sificação e com um rico embasamento 
teórico e prático fará diferença na hora de 
entender se deve ou não parar uma brinca-
deira. Manter um olhar e uma escuta aten-
ta também fará toda a diferença, pois será 
através da observação que o professor terá 
material suficiente para rever suas práti-
cas pedagógicas e todo o seu planejamento.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, E DA 
SOCIEDADE NO BRINCAR.
 
Tanto a família quanto a sociedade têm 

que saber que a brincadeira é coisa sé-
ria e necessária na vida das crianças, que 
o brincar ajuda a formar e a transfor-
mam vida de uma criança fazendo com 
que se torne um adulto bem resolvido. 

Ocupar as crianças por horas em celulares, 
vídeo games, tablets ou até mesmo em au-
las extras curriculares não ajudará as crianças 
se tornarem adultos tolerantes e que saibam 
convivem bem em sociedade, muito pelo con-
trário se tornaram adultos egoístas, egocên-
tricos, competitivos e incapazes de dividir o 
mesmo espaço e a respeitar as outras pessoas.

A família, a sociedade, as instituições de 
ensino, os governantes, ou seja, todos nós 
somos responsáveis em oferecer ótimas con-
dições e espaços para que as crianças brin-
quem de forma afetiva, que convivam com 
outras crianças, que convivam com a diversi-
dade, com grupos e idades diferentes, intera-
gindo e relacionando com as demais pessoas.

É dever de todos nós preservar e ensinar 
as nossas crianças a cuidarem dos locais pú-
blicos, como parques, praças, clubes e tam-
bém devemos lutar para que mais espaços 
destinados a brincadeiras sejam criados e 
que neles existam brinquedos disponíveis 
e que traga diversão e aprendizado para 
as crianças e porque não há toda a família.

Sabemos que as condições financeiras e as 
políticas atuais não propiciam uma demanda 
adequada de tempo para que as famílias se 
dediquem como se deve as nossas crianças.

Nos tempos de atuais, o tempo dedicados 
as nossas crianças estão cada vez mais com-
prometidos, pela falta de tempo e paciência  
 
dos pais que muitas vezes preferem alienar 
seus filhos em aparelhos eletrônicos com 
joguinhos, vídeos, muitos deles inapropria-
dos, internet, etc e acabam por interferir 
na saúde e qualidade de vida das crianças. 

As famílias devem se conscientizar do gran-
de mal que fazem não dedicando um tem-
po saudável para as conversas, brincadeiras, 
brincadeiras ao ar livre, jogos e incentivo às 
práticas esportivas, ou seja, a atenção de ver-
dade para que as crianças mostrem aos seus 
familiares através das brincadeiras toda a sua 
afetividade, raiva, dificuldades, necessidades, 
suas dúvidas em fim a oportunidade para que 
as famílias conheçam suas crianças e assim 
poder colocar no eixo algo que esteja fora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com toda a nossa pesquisa e estudo, ficou claro que o brincar é essen-
cial para o desenvolvimento da criança e devemos priorizar o aprendiza-
do na Educação infantil através das brincadeiras, seja ela livre ou dirigidas.

É através do brincar que a criança se reconhece como um ser inserido na sociedade, permitindo 
o conhecimento e o controle do seu corpo, desenvolve e amplia as possibilidades motoras, cog-
nitivas, afetivas e sociais. Além de estimular outras formas de aprendizagens e o autocontrole.

Segundo Kischimoto, a fantasia é algo marcante nas crianças pequenas. Quan-
do o educador propicia as brincadeiras, jogos, brinquedos e espaço adequa-
dos, amplia o conhecimento de forma lúdica, prazerosa fazendo com que as crian-
ças desenvolvam e aprendam sem perceber, sem ser algo imposto e árduo. 

Dessa forma as crianças se apropriam do mundo de forma ale-
gre, descontraída e simples, capaz de pensar, refletir, resolver os confli-
tos, de respeitar o próximo e de aceitar melhor as regras da sociedade.

Percebemos também o quanto a arte do brincar se modificou e ganhou força ao longo do 
tempo, ao ponto de virar um direito garantido por lei, seja ela na Constituição Federal, no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e tantos outros.

O professor também passa a ter uma responsabilidade ainda maior que é o dever em ofe-
recer, organizar espaços e situações de aprendizagem para que as crianças se apoderem do 
brincar e assim se desenvolvam, tornando-as seres críticos, reflexivos, sensíveis e cidadãos.

Lembrando que essa responsabilidade de propiciar as brincadeiras e en-
cara-las como algo sério e necessário é estendida também para as famí-
lias, governantes e sociedade. A família com uma interação maior, incentivado-
ra e os governantes e a sociedade propiciando momentos de recreação e lazer.

Podemos concluir que o Brincar na Educação infantil é a principal ferramenta de ensi-
no aprendizagem, com um olhar atendo e afetivo do professor, com ações planejadas, re-
pensadas que respeite cada criança e oferecendo um ambiente adequado e rico, com 
brincadeiras desafiadoras, motivadoras e reflexivas de forma lúdica e que alcance todas 
as crianças com certeza é muito mais eficaz e produtivo do que os tradicionais métodos.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: O presente estudo, tendo como base os educadores de uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (EMEF), da rede pública de São Paulo, provocando uma reflexão sobre os 
conhecimentos pré-existentes sobre a Educação Ambiental (EA) e seus conceitos para a implantação 
da capacitação dos educadores desta escola para que sensibilizem quanto à preservação e os 
cuidados com o meio ambiente visando alcançar a conscientização de seus alunos e da comunidade 
próxima. Muitas vezes os conceitos de meio ambiente e natureza eram somente usados em 
épocas que os educadores tinham como calendário, como primavera, outono, ou quando iam a um 
zoológico ou parque como passeio. Por isso foi desenvolvida a capacitação junto aos educadores. 
Com a capacitação dada pela autora do presente trabalho, os educadores puderam notar que a EA 
está em todo lugar e pode ser tratado a qualquer momento, sem distinção de tempo ou horário. 
A capacitação dos professores foi feita por meio de discussão sobre o que eles achavam de temas 
a serem tratados na questão de Meio Ambiente como: Educação, Meio Ambiente, Educação 
Ambiental, Posse Responsável, entre outras. Com este trabalho desenvolvido com os educadores 
desta Unidade Escolar (UE), eles puderam refletir sobre preconceitos existentes e analisar em que 
o meio ambiente, e principalmente a preservação podem, ser tratada num âmbito regional. Assim 
a partir do uso da Educação Ambiental, a UE passou a ser o veículo de trabalho com as crianças. 
Com esse trabalho de sensibilização foi possível desenvolver e resgatar valores antes perdidos 
como respeito, compreensão, amor, solidariedade entre outros, que muitos educadores achavam 
impossível torná-los realidade novamente devido aos problemas de agressividade e até mesmo a 
má educação dos alunos de hoje em dia. As sensibilizações sendo executadas de forma positiva 
mediante de leituras de livros conversas sobre acontecimentos na vida dos alunos e vivências 
foi possível alcançar a conscientização não somente em seus alunos, mas também em toda a 
comunidade por meio de atividades que visam a participação de todos.
Palavras-chave: Educação Ambiental; Ensino Fundamental; Meio Ambiente; Educação.
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INTRODUÇÃO

O mundo todo busca alguns significados 
para sua existência e problemas, pois qua-
se sempre nos pegamos a perguntar o que 
estamos fazendo neste mundo ou o por-
quê de alguns acontecimentos. O que mais 
instiga a população é saber o real significa-
do das palavras, como a palavra educar. Tal-
vez a palavra educar ainda não tenha sido 
usada no seu contexto real. A palavra edu-
car vem do latim onde Educherer = tirar de 
dentro, transferir do sujeito que transfor-
ma e modifica seu entorno. Infelizmente 
hoje em dia, ensinar para muitos educado-
res ainda é inserir conteúdo, em que muitos 
já não têm mais valor perante a sociedade. 

Claro que a Educação Ambiental por si 
só não resolverá os complexos proble-
mas ambientais planetários. No entanto 
ela pode influir decisivamente para isso, 
quando forma cidadãos conscientes dos 
seus direitos e deveres (REIGOTA, 2001).

Com o auxílio da capacitação dos docen-
tes, os discentes poderão obter um maior 
aprendizado. A educação ambiental busca 
um novo ideário comportamental, tanto no 
âmbito individual quanto coletivo. Deve ge-
rar conhecimento local sem perder de vista 
o global, precisa necessariamente revitali-
zar a pesquisa de campo, no sentido de uma 
participação pesquisante, que envolve pais, 
alunos, professores e comunidade (OLIVEI-
RA, 2000). Analisando algumas literaturas, 
constata-se que a Educação Ambiental ain-
da é escassa, devido à falta de interesse e 
de conhecimento dos educadores em estar 
transmitindo, ou melhor, trocando ideias com 
seus companheiros e alunos, para uma bus-
ca constante de resoluções sobre as ques-
tões ambientais. Hoje, a Prefeitura Municipal 
de São Paulo e o Governo Estadual de São 
Paulo subsidiam cursos e capacitações para  

 
 
os educadores poderem desenvolver em suas 
aulas de forma interdisciplinar os proble-
mas ambientais que ocorrem ao seu redor.

A Educação Ambiental na escola tem por 
objetivo formar cidadãos que se defrontem 
com a problemática do meio ambiente e se es-
forcem por compreendê-lo, sendo capazes de 
assumir pontos de vista críticos, preocupan-
do-se com o destino coletivo e se posicionan-
do diante dos desafios do mundo (MEC, 2001)

Segundo TELLES et al (2002) um pro-
blema ambiental deve ter soluções vi-
áveis/práticas e as pessoas devem es-
tar sensibilizadas para ajudar na solução.

É por meio da capacitação que se busca 
uma forma de educar a população devendo 
se iniciar primeiramente com os educadores, 
trabalhando a sensibilização dos mesmos, 
para que promova mudanças de atitudes 
em relação ao estado do nosso ambiente. O 
que se tem a fazer é sensibilizar a popula-
ção de que a Educação Ambiental não pre-
cisa ser a preservação de uma mata, mas que 
se pode desenvolver a partir dos cuidados 
do meio em que vivemos, devendo come-
çar em nossas escolas, e expandindo para 
suas casas, bairros, cidades, estados e país.

A aprendizagem será mais significativa se a 
atividade estiver adaptada concretamente às 
situações da vida real da cidade, ou do meio 
do aluno e do professor (TELLES et al, 2002).

A questão ambiental jamais é tratada como 
algo destacado a dimensões sociais e econô-
micas do mundo em que vivemos; e jamais 
é tratada, portanto, como uma simples pre-
servação pontual da natureza (MEC, 2001).
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O Meio Ambiente depende da valori-
zação que os educadores transferem pe-
rante aos seus alunos, e estes serão os 
multiplicadores perante a sociedade.

CARACTERIZAÇÃO DA 
COMUNIDADE

Em sua maioria a comunidade da es-
cola em questão, pertence ao Cinga-
pura Edu Chaves, “Barracos” de corti-
ços, e ruas próximas a Unidade Escolar.

São famílias que apresentam uma rotati-
vidade de moradia muito grande, constan-
temente mudam de Estado (voltam ao lo-
cal de origem) por inúmeros motivos, que 
vão desde perseguição por quadrilhas, fal-
ta de verbas para manter o imóvel adqui-
rido até separações matrimoniais. Porém, 
após um tempo retornam a São Paulo e re-
começam a vida. Em sua maioria são famí-
lias oriundas do Norte e Nordeste do País.

Apresentam como característica familiar, 
o poder matriarcal, ou seja, as mães é que 
detém o controle financeiro da família, sen-
do muitas vezes a única renda existente.

A faixa salarial está em torno de 1 (um) salá-
rio mínimo, oriundo de atividades no comér-
cio informal, e mão de obra não especializada. 
A grande maioria das mães trabalham como 
diaristas e faxineiras nas empresas do bairro.

O nível de escolaridade não ultrapassa as 
séries iniciais do Ensino fundamental I, em 
sua maioria sabem apenas escrever o pró-
prio nome e realizar as quatro operações.

O QUE É EDUCAÇÃO?

Educação vem do latim Educherer = 
educar = tirar de dentro. Sendo assim 
educação nada mais é do que um pro-
cesso de transferência do sujeito, que trans-
forma e modifica seu entorno e vice-versa.

São imprescindíveis para o sucesso 
do processo educativo e para a seleção 
dos métodos educativos o conhecimen-
to da população, suas necessidades e in-
teresses. Mediante desses dados pode-
-se dar início a educação da população.

Assim, saber identificar questões rele-
vantes e agrupá-las em temas de maior 
abrangência, permite o exercício de análi-
se e reflexões fundamentais ao processo 
ensino-aprendizagem. (OLIVEIRA, 2000).

Hoje em dia a educação está cada vez mais 
ocupando espaços em diversas áreas do co-
nhecimento, assim, auxiliando muitas vezes 
no desenvolvimento técnico de algo ou de 
algum lugar, capacitando e principalmente 
sensibilizando para que se possa chegar a 
uma conscientização, para que assim se pos-
sa alcançar os objetivos de quem o promulga.

Por essas e outras questões que a “Edu-
cação é o único caminho para a formação 
de pessoas conscientes e preocupadas com 
a ecologia, capazes de atuar em prol de um 
desenvolvimento social em harmonia com os 
recursos naturais”. (OLIVE; RISTOW, 1991). 
Sabendo-se utilizar os conhecimentos da 
população e comunidade é que se poderá 
sensibilizar as pessoas por meio da educa-
ção e sua importância com o meio ambiente.
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Aqui usaremos a Educação como um ve-
ículo para a sensibilização sobre a impor-
tância do meio ambiente. O termo utilizado 
para este tipo de educação voltada para este 
tema é determinado como Educação Am-
biental (EA) que será tratada no próximo item.

É por meio da educação que iremos sen-
sibilizar as crianças, e é lógico aos professo-
res quanto à questão ambiental e a impor-
tância que o meio ambiente tem em nossas 
vidas. Deve-se ter a noção de que a educa-
ção hoje em dia não é somente o aprender 
a ler e escrever, mais sim o aprender a ver o 
mundo de várias formas, de vários ângulos.

Infelizmente ainda hoje “A introdução des-
sa perspectiva na escola supõe uma modifi-
cação fundamental na própria concepção de 
educação, provoca mesmo uma “revolução” 
pedagógica”. (REIGOTA, M., 2001), pois ain-
da encontramos barreiras quanto à utilização 
da EA em EMEI, não somente pela adminis-
tração como pelo próprio corpo discente. 
Devemos a princípio derrubar todas essas 
barreiras para que possamos dar início a este 
tipo de educação, não devemos ter medo do 
novo ou do desconhecido, pois na maioria 
das vezes o novo nos auxilia em projetos ou 
atitudes que já fazíamos. Para que possamos 
educar ambientalmente temos que deixar o 
medo de lado junto com a insegurança e acre-
ditar que todos conhecemos pelo menos um 
pouquinho sobre o meio em que vivemos.

 
Não devemos aceitar uma educação para 

o ambiente, como algo externo, alheio, vi-
sando uma assepsia científica... Tampou-
co um olhar no ambiente, que supõe o es-
paço natural... onde até podem ocorrer 
relações pedagógicas, mas sempre a par-
tir de ações disciplinarização, estanques 
e fragmentadas. (CASCINO et al, 1998). 

Por essas e outras que a educação tem que ser 
aproveitada no seu todo e evitar que seja frag-
mentada para que assim possa se ter um maior 
aproveitamento dos momentos pedagógicos.

O QUE É MEIO AMBIENTE?

Defino meio ambiente como: um lu-
gar determinado e/ou percebido onde es-
tão em relações dinâmicas e em cons-
tante interação os aspectos naturais e 
sociais. Essas relações acarretam processos 
de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e políticos de transformação da 
natureza e da sociedade. (REIGOTA, 2001).

Devemos hoje como educadores tirar o 
conceito errôneo de meio ambiente a ser pre-
servado são as matas, florestas e outros luga-
res distantes, pois o principal meio ambien-
te é aquele que estamos em contato direto, 
pois se este for preservado com certeza as 
demais áreas também serão. Devemos pen-
sar globalmente e agir localmente, e princi-
palmente deixar de lado aquela ideia de que 
preservar está fora do nosso alcance, por se 
tratar de lugares longe de nossa realidade.

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
(EA)?

Educação Ambiental (EA) tem vários signi-
ficados, variando de autor para autor, porém 
entende-se por EA os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade cons-
troem valores sociais, conhecimentos, habili-
dades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade. Ou seja, a EA 
busca principalmente a sensibilização da co-
munidade quanto o meio ambiente e sua pre-
servação, de preferência de maneira em que 
se tenha um desenvolvimento sustentável.
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O geógrafo francês Pierre Jorge define que 
“ao mesmo tempo meio é um sistema de re-
lações onde a existência e a conservação de 
uma espécie são subordinadas aos equilí-
brios entre os processos destrutores e rege-
neradores e seu meio – o meio ambiente é 
o conjunto de dados fixos e de equilíbrio de 
forças concorrentes que condicionam a vida 
de um grupo biológico”. (REIGOTA, 2001).

Educação Ambiental objetiva melhorar as 
relações do homem com o meio ambiente e 
a sua qualidade de vida como um todo. Isso 
inclui: sua saúde e até o seu relacionamen-
to com as pessoas. (OLIVE; RISTOW, 1991)

Para o ecólogo belga Duvigneaud, “é evi-
dente que o meio ambiente é compos-
to por dois aspectos: 1) o meio ambien-
te abiótico físico e químico e 2) o meio 
ambiente biótico”. (REIGOTA, M., 2001).

Para o psicólogo Silliany, meio ambiente “é 
o que cerca um indivíduo ou um grupo, en-
globando o meio cósmico, geográfico, físi-
co e o meio social com as suas instituições, 
sua cultura, seus valores”. (REIGOTA, 2001).

Defino meio ambiente como: um lu-
gar determinado e/ou percebido onde es-
tão em relações dinâmicas e em cons-
tante interação os aspectos naturais e 
sociais. Essas relações acarretam processos 
de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e políticos de transformação da 
natureza e da sociedade. (REIGOTA, 2001).

Nos tempos atuais a educação ambiental 
pode ser inserida a qualquer momento, não 
necessariamente em temas transversais. O 
educador tem que saber aproveitar as opor-
tunidades que lhes surgem, para que se pos-
sa criar projetos de interesse mútuo e que 
tenham a ver com a realidade dos peque-
nos cidadãos, para que assim eles possam 

apreender o máximo que a EA lhes oferece.

Assim, “A Educação Ambiental quando or-
ganizada como atividade enriquecedora do 
currículo, apresenta, com significativa fre-
quência, um caráter estanque e episódico – 
campanhas, seminários e excursões – onde 
as atividades são dissociadas dos conteúdos 
básicos do programa”. (OLIVEIRA, 2000), por 
isso hoje, principalmente a EA tem um papel 
importantíssimo para a formação de um ci-
dadão racional quanto às preocupações do 
meio em que vive. A EA deve estar inserida 
num projeto educacional que tenha como 
meta transformações das relações entre ci-
ência-sociedade-tecnologia-ambiente em di-
reção a sustentabilidade. (OLIVEIRA, 2004).

A PROPOSTA DO MEC QUANTO 
A INSERÇÃO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL (EA) NAS ESCOLAS

Na lei que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA), a promoção da 
EA é colocada como obrigação legal, de res-
ponsabilidade de todos os setores da socie-
dade, do ensino formal e informal. (VIANNA, 
2001/2002). A partir desta perspectiva, o 
MEC implantou o Programa Parâmetros em 
Ação – Meio Ambiente na Escola em 1999.

 
Nessa lei, a promoção da EA é colocada como 

obrigação legal – de responsabilidade de to-
dos os setores da sociedade, do ensino formal 
e do informal. Consequentemente, determina 
que os sistemas de ensino tenham obrigação 
legal de promover oficialmente a prática da EA.

O sistema de ensino foi paulatinamen-
te absorvendo a prática da EA em parceria 
com os órgãos governamentais e não go-
vernamentais dedicados ao meio ambiente.
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Infelizmente os projetos de EA poucas ve-
zes são pensados a partir das potencialida-
des das regiões em que a escola está inserida, 
pois muitas vezes estes projetos são pensa-
dos num âmbito mundial, esquecendo-se da 
potencialidade de se trabalhar o regional.

Considerando o contexto em que ocorre a 
EA nas escolas, a sua incorporação incipien-
te pelos sistemas de ensino, as lacunas da 
formação inicial dos professores na temática 
ambiental, as condições em que ocorre o de-
senvolvimento profissional continuado des-
ses educadores e o artigo 11 da PNEA, que 
aponta a formação inicial e continuada de pro-
fessores como estratégia básica para institu-
cionalizar a EA e favorecer a superação das la-
cunas e dos problemas existentes no currículo.

A proposta central do Programa Parâmetros 
em Ação – Meio Ambiente na Escola consis-
te em desenvolver quatro competências pro-
fissionais básicas: leitura e escrita, trabalho 
compartilhado, administração da própria for-
mação e reflexão sobre a prática pedagógi-
ca. A estratégia para cumprir essa proposta 
é a constituição de grupos de estudos para 
a formação continuada de professores, pre-
ferencialmente na própria unidade escolar, 
estimulando a prática do trabalho coletivo.

A sensibilização e a oferta de condições 
necessárias para que os professores pos-
sam dominar o conhecimento de conteúdos 
básicos da temática, possibilitando o apro-
fundamento nos temas, são essenciais para 
o desenvolvimento de um projeto de EA.

Os Parâmetros em Ação procura mostrar ao 
professor que o tema transversal meio am-
biente já está presente no conteúdo da área 
em que o professor atua, independentemente 
de ser um professor de educação infantil ou 
um professor licenciado em determinada área.

O programa procura apresentar aos edu-
cadores uma forma de se organizar e de se 
preparar para desenvolver no espaço escolar 
e na comunidade ações educativo relaciona-
do ao meio ambiente e à construção da cida-
dania, por meio do favorecimento do espíri-
to de equipe, do trabalho em colaboração, da 
construção coletiva e do exercício respon-
sável da autonomia. (VIANNA, 2001/2002).

O conteúdo do programa explicita os con-
flitos sociais, econômicos, históricos e políti-
cos que constituem a questão ambiental. O 
tema é introduzido no ambiente escolar com 
o propósito de contribuir na organização tra-
dicional das áreas e incorporar o tema trans-
versal meio ambiente. O educador tendo a 
consciência do papel da EA na escola saberá 
implantar os temas que o mesmo desenvol-
ve e propõe, sabendo analisá-lo de forma so-
cial, econômica, histórico (regional) e política.

A proposta apoia-se em um conjunto de ma-
teriais que os professores poderão utilizar tan-
to em sua própria formação quanto em seu 
trabalho cotidiano de formação de cidadãos.

A realidade de projetos, aliada à discussão dos 
conteúdos da temática ambiental, delineia um 
campo referencial de valores e atitudes, pro-
movendo a presença sistemática das questões 
ambientais na escola. Se os professores não tro-
carem ideias sobre os temas a serem desenvolvi-
dos, os mesmos não terão valor, pois é essencial 
a troca de experiências e ideias entre o grupo.

Em grande parte, o sucesso de um projeto 
de EA depende das secretarias de educação 
criarem condições para tornar viável a pro-
posta e assumirem sua responsabilidade na 
institucionalização da Educação Ambiental. 
Trata-se apenas do início de uma política de 
formação permanente em EA, sem a preten-
são de suprir todas as necessidades dos pro-
fessores em seu trabalho com essa temática.
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PROFESSOR OU EDUCADOR?

Ser professor é apenas uma função técnica, 
ser educador vai além. A escola que trabalha 
voltada para o conteúdo, onde cada professor 
pensa que sua obrigação maior é “dar o pro-
grama” precisa reestudar a sua função. Temos 
de nos convencer de que a base do compro-
misso educacional é o “objetivo e não a ma-
téria”, pois não basta a escola ser um simples 
difusor de conhecimentos. (BRANCO, 2004).

O educador é um profissional que exer-
ce sua profissão por vocação e amor, sem 
deixar de ser remunerado para tal ativida-
de. Ele ensina com a esperança de que seus 
alunos obtenham conhecimentos que lhes 
garantam tanto a sobrevivência no merca-
do de trabalho como o desenvolvimento de 
suas aptidões, ou aquilo que lhes é signifi-
cativo para a vida, ou simplesmente desen-
volver o prazer de estudar. Assim o educa-
dor é aquele que realiza o seu trabalho com 
objetivo de mudar a sociedade, pois possui 
ideologia (FERREIRA; CAUDURO, 2001). 

Segundo FERREIRA e CAUDURO (2001), 
o professor atua na maioria das vezes ape-
nas pela necessidade de trabalhar, ensina 
somente os conhecimentos culturais uni-
versais de uma disciplina específica. Instrui 
seus alunos apenas em relação aos compor-
tamentos e habilidades da sociedade, adap-
tando-os ao mercado de trabalho. Faz tudo 
isso segundo parâmetros curriculares e meto-
dologias impostas pelo sistema educacional.

A vida moderna exige hoje muito mais da 
escola, pois ela tem de levar o aluno a pensar, 
a contextualizar, a analisar comparativamen-
te, a quebrar preconceitos, a buscar soluções 
gradativas para problemas que afetam a sua 
comunidade. Enfim a escola tem também a 
nobre função de formar cidadãos e para isto é 
necessário transformar o pessoal docente de 
instrutores em educadores (BRANCO, 2004).

Segundo BRANCO (2004), a escola e o 
professor em particular têm uma responsa-
bilidade extraordinária na formação do indi-
víduo, no aperfeiçoamento da pessoa como 
ser integral. Esse aperfeiçoamento deve em-
basar-se numa filosofia de vida indispensá-
vel à formação do ser humano. É o homem 
em condições de zelar pela sua dignidade 
individual perante a coletividade; é o ser 
ajustado à família, à comunidade de vivên-
cia, ao trabalho, às instituições, ao respeito 
aos demais indivíduos; é a pessoa cultivada 
para servir ao próximo, sem preconceitos 
de quaisquer naturezas, visando o aprimo-
ramento individual, coletivo, universal; etc.

 
O professor e as escolas de um modo ge-

ral, ainda não colocaram o aluno no centro 
de seus interesses, procurando de forma 
compatível com aquelas finalidades, aten-
der as verdadeiras necessidades do indi-
víduo e do ser humano (BRANCO, 2004).

 
O educador atua movido pela sua inten-

ção social, o professor, pelas regras da ins-
tituição (FERREIRA; CAUDURO, 2001).

Nossas escolas oscilam entre dois campos 
gravitacionais: o conteúdo e o documento. 
Umas vivem em função do conteúdo; é ne-
cessário “dar a matéria”, “cumprir o programa”, 
mesmo que os alunos não os acompanhem... 
Nestas os índices de reprovação são eleva-
dos, o que se constitui num título de glória e 
qualificação do estabelecimento... Outra, tal-
vez a maioria, vive em função do documen-
to. É preciso ter documentos para arquivar 
ou apresentar á inspeção (BRANCO, 2004).

Para o aluno essa escola dá uma lição 
imediata - a questão é estar documenta-
do e, para ele, documento é “nota de apro-
vação”. Tudo então se resume na campa-
nha para obtenção da nota de aprovação, 
isso com aplausos docente, familiar e social. 
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Segundo BRANCO (2004), o que é neces-
sário é uma mobilização ou conscientização 
do docente para o seu papel de educador e 
não de instrutor de conteúdo. É necessário 
que reflitam sua vivência para que possam 
atender as reais necessidades da sua cliente-
la. Quais seriam essas necessidades? Seriam 
elas hoje idênticas às de gerações passadas?

Podemos apontar algumas:
A aceitação social. As atividades escola-

res precisam cuidar atentamente disso; pre-
parar o aluno para que ele saiba escolher e 
participar ativa e construtivamente nos seus 
grupos de trabalho e lazer (BRANCO, 2004);

A afeição. O tratamento distante e pa-
dronizado provoca acúmulo de descon-
tentamento e juízos deformados. A esco-
la dentro daquelas finalidades não pode 
alhear-se ao problema (BRANCO, 2004);

A responsabilidade. A escola que dá “maté-
ria” e “notas” para cada classe não toma co-
nhecimento de cada aluno. Mesmo quando 
exige uma responsabilidade dos alunos, ela 
não se apresenta na forma compatível com a 
necessidade das crianças (BRANCO, 2004);

Outras necessidades poderão ser facilmente 
levantadas por uma escola que tenha o espíri-
to de pesquisa. Associando as finalidades da 
educação com o atendimento das necessida-
des de cada indivíduo a partir do emprego de 
disciplinas e práticas educativas no seu exato 
sentido, as escolas têm elementos para realizar 
excelente ação educativa (BRANCO, 2004).

 
Mas vamos procurar os educadores. Onde 

poderiam estar? Encontramos professores, 
muitos, mas professor é profissão, não é algo 
que se define por dentro, por amor. Educa-
dor, ao contrário, não é profissão; é vocação. 
E toda vocação nasce de um grande amor, de 
uma grande esperança. Que terá acontecido 

com ele, o educador, resta-lhe algum espa-
ço? Será que alguém lhe concede a palavra 
e lhe dá ouvidos? Merecerá sobreviver? Tem 
alguma função social ou econômica a de-
sempenhar? Pode ser que educadores sejam 
confundidos com professores, da mesma for-
ma como se pode dizer: jequitibá e eucalip-
tos não são tudo árvore, madeira? No final, 
não dá tudo no mesmo? (BRANCO, 2004).

 
Segundo BRANCO (2004), não dá tudo 

no mesmo, porque cada árvore é a revela-
ção de um “habitat”, cada uma delas tem ci-
dadania num mundo específico há árvores 
que tem personalidade diferente de todas, 
que sentiu coisas que ninguém mais sentiu.

Os educadores são como as velhas árvo-
res. Possui uma face, um nome, uma “estó-
ria” a ser contada. Habitam um mundo em 
o que vale é a relação que os ligam aos alu-
nos, sendo que cada aluno é uma “entidade” 
“sui generis”, portador de um nome, tam-
bém de uma “estória”, sofrendo tristezas e 
alimentando esperanças. (BRANCO, 2004).

Mas os professores são habitantes de um 
mundo diferente, onde o “educador” pouco 
importa, pois o que interessa é um “crédi-
to” cultural que o aluno adquire numa disci-
plina identificada por uma sigla, sendo que, 
para fins institucionais, nenhuma diferença 
faz aquele que a ministra. (BRANCO, 2004).

O educador constrói, habita um mundo em 
que a interioridade faz uma diferença, em que 
as pessoas se definem por suas visões, paixões, 
esperanças e horizontes utópicos. O profes-
sor ao contrário, é funcionário de um mun-
do dominado pelo Estado e pelas empresas.  
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É uma entidade gerenciada, administra-
da segundo a sua excelência funcional, ex-
celência essa que é sempre julgada a partir 
dos interesses do sistema. Frequentemente 
o educador é mau funcionário, porque o rit-
mo do mundo do educador não segue o ritmo 
do mundo da instituição. A educação ocorre 
colada ao imprevisível de uma experiência 
de vida não gerenciada. Para ser gerenciada 
a vida precisa ser racionalizada. É no espaço 
institucional entre a razão e a paixão que sur-
ge esta entidade contraditória - o professor 
- que recebe um salário, CIC, RG e outros nú-
meros, adquirem direitos, soma quinquênios, 
escrever relatórios, assina listas de presença 
e quantifica os estudantes (BRANCO, 2004).

De educadores para professores realizamos o 
salto de pessoa para funções.(BRANCO, 2004).

A transformação do professor em educador 
deve brotar da necessidade do primeiro mudar 
sua realidade social por meio de mudança da 
realidade sociocultural de seu próprio aluno.

O QUE É CAPACITAÇÃO?

Capacitação é o aperfeiçoamento de pes-
soal técnico para exercício de determina-
das atividades. No caso de capacitação em 
Educação Ambiental (EA), é o “aperfeiço-
amento de pessoal técnico para exercício 
de controle, preservação, conservação, fis-
calização e educação para o meio ambien-
te, como suporte às ações de educação 
formal e não formal”. (OLIVEIRA, 2000).

Mas o que vem a ser a edu-
cação formal e não formal?

Educação formal são “projetos volta-
dos para a inserção das questões am-
bientais nos currículos escolares de 
1° e 2° graus”. (OLIVEIRA, 2000).

Educação não formal são “proje-
tos voltados para trabalhos com ins-
tituições envolvendo a sociedade ci-
vil, em comunidade”. (OLIVEIRA, 2000).

Ou seja, sem esses dois tipos de educa-
ção teremos dificuldade de inserir a EA nas 
escolas. Como podemos verificar, sem o tra-
balho junto com a sociedade, não consegui-
mos alcançar a EA no seu todo, pois ela visa 
principalmente a participação dos mesmos.

A partir das mudanças que a capacita-
ção proporciona a cada indivíduo, ela pas-
sa a ser considerada “que na perspectiva 
de ações transformadoras, é fundamental o 
indivíduo conscientizar-se da necessidade 
de ocasionar mudanças, a educação deve 
comprometer-se em instrumentalizar pesso-
as para o exercício de seus direitos e deve-
res enquanto cidadãos”. (OLIVEIRA, 2000).

A partir desta capacitação o grupo passa a 
trabalhar no coletivo, visando o mesmo para 
os alunos e a comunidade, pois “Toda cole-
tividade busca organizar-se em seu habitat, 
seja casa, rua, bairro ou cidade. Apreender a 
lógica desses processos, na perspectiva de 
indivíduos, grupos ou classes sociais, bus-
cando entender a sua dinâmica e suas con-
tradições no processo de apropriação de 
recursos ambientais, observando os meios 
e recursos que sustentam a organização so-
cial em seu cotidiano, é o que estamos pro-
pondo como abordagem da educação sobre 
questões ambientais”. (OLIVEIRA, 2000).

Para que haja uma efetiva EA, na esco-
la ou fora dela, é necessária uma formação 
significativa daqueles que irão trabalhar 
com os temas ambientais. Pensar a EA para 
o século XXI exige a compreensão de que é 
preciso ter professores que se proponham 
a discutir o meio ambiente com uma visão 
segundo a qual as questões sócias históri-
cas estejam inter-relacionadas às naturais.
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Para que haja uma efetiva EA, é necessá-
ria uma formação significativa daqueles que 
irão trabalhar com os temas ambientais.

Por essa razão, pensar a EA para o séc. XXI 
exige uma compreensão maior: a de que é 
necessário ter professores que se propo-
nham a discutir o meio ambiente com uma 
visão segundo a qual as questões sócio his-
tóricas estejam inter-relacionadas às na-
turais. (BARZANO; SELLES, 2001/2002).

O debate dos temas de EA voltados para 
questões sócio históricas poderá contri-
buir para a construção da cidadania e tam-
bém para a melhoria da qualidade de vida 
de cada indivíduo inserido no projeto.

Como ocorreu a capacitação na Unidade 
Escolar? 

A capacitação ocorreu em dois momentos. 
No 1º momento, a capacitadora desenvolveu 
com os educadores um momento de reflexão 
sobre alguns conceitos como Meio Ambien-
te, Educação Ambiental, Posse Responsável, 
Ecologia, Sensibilização, Conscientização en-
tre outros, para saber o que eles entendiam 
com estes conceitos. Após este momento foi 
pedido a eles que desenhassem o Meio Am-
biente, também para se ter noção da visão 
que tinham sobre Meio Ambiente. Confor-
me eles iam desenvolvendo estas atividades, 
íamos discutindo o que cada um dizia, para 
saber se concordavam ou não com a ideia 
do colega, criando assim um debate. Num 2º 
momento, foi entregue a apostila elaborada 
pela capacitadora, tanto a de sua própria ca-
pacitação no Centro de Controle de Zoono-
ses, quanto uma elaborada com os conceitos 
que foram debatidos. Estes conceitos foram 
retirados da própria bibliografia do presen-
te trabalho. Nesta apostila a capacitadora 
propõe algumas atividades a serem execu-
tadas e solicitou outras para cada educador

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 
EMEF

Foram desenvolvidas algumas atividades 
que o Centro de Controle a Zoonoses (CCZ) 
sugeriu como: o filme Fulaninho, o cão que 
ninguém queria, sensibilizações a partir do 
filme, releitura de histórias como O Mun-
dinho, O Raio de Sol e outras histórias que 
tragam o meio ambiente como tema gerador 
de curiosidade e assuntos a serem tratados.

Os professores durante a capacitação 
que tiveram sugeriram algumas atividades 
como: visita de veterinários a escola, para 
falarem com as crianças sobre os cuidados 
que devemos ter com os nossos animais de 
estimação, produção de textos coletivos 
sobre determinado assunto que fosse de-
senvolvido na sala, podendo este ser um li-
vro, ou até mesmo um filme, desenhos so-
bre o que foi discutido durante a aula, ou 
sobre o que foi lido ou visto pelas crianças.

A Unidade Escolar (UE) tem como ideia 
estar proporcionando um dia em que a co-
munidade irá vir fazer cadastros dos seus 
animais na própria UE para que se possa 
fazer o Registro Geral do Animal (RGA), e 
sensibilizar a importância deste documen-
to para a segurança de nossos animais.

Durante uma aula do 2° ano, a professora 
estava conversando sobre os animais silves-
tres e domésticos, até que uma criança co-
mentou que os animais que ficam presos não 
são felizes. A professora aproveitou o gancho 
da ideia do aluno para conversarem sobre 
os animais livres e presos, e pediu para que 
cada um fizesse um desenho que mostrasse 
os animais livres ou presos. Após o desen-
volvimento da atividade, os alunos expuse-
ram seus desenhos aos seus colegas. Duran-
te a aula, os alunos se sensibilizaram quanto 
a liberdade que os animais tem por direito.
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A educadora do 3° ano resolveu conversar 
com seus alunos sobre a natureza. Discutiram 
sobre o assunto de preservação e os cuidados 
que devemos ter com a mesma. Fizeram a lei-
tura do livro “Raio de Sol” e a releitura por meio 
de desenho sobre o texto e tema abordado.

Quando a educadora do 2° ano C teve que 
faltar, a educadora, autora deste trabalho, as-
sumiu a sala, para desenvolver junto a turma 
atividades voltadas ao Meio Ambiente, pois a 
educadora titular da sala não quis participar 
do projeto. A conversa desenvolvida na sala foi 
sobre o nosso mundo, sobre os acontecimen-
tos que estão acontecendo com ele por causa 
do homem. Fizeram a leitura de “O Mundinho”, 
e logo após a releitura por meio de desenho. 
O mais interessante é que os alunos fizeram 
questão de mostrar para seus colegas de sala 
como era o mundinho que eles gostariam de 
ter, fazendo uma apresentação dos desenhos.

Durante o início de uma aula, um aluno do 
2° ano A comentou que havia sido picado 
por um mosquito, mostrando o machucado 
para seus colegas. A educadora da sala re-
solveu então ler o livro “Faniquito e Siricu-
tico no mosquito”. Conforme a educadora 
ia lendo as crianças prestavam atenção no 
desenrolar da história, que não tratava em 
si de um mosquito que gosta de picar os ou-
tros, mais sim de um mosquito mal educado 
que não sabia pedir licença, desculpas ou, 
por favor. Após o término da leitura do tex-
to, a educadora, conversou sobre os valores 
que temos que ter, como respeito, educação, 
cooperação entre outras. Depois da conver-
sa sobre o texto, os alunos desenharam so-
bre os acontecimentos da história, e passa-
ram a tratar melhor os seus colegas, pedindo 
desculpas, da licença, por favor, e obrigado. 

Com a chegada do mês de agosto muitas 
educadoras resolveram conversar com seus 
alunos sobre a vacinação e os cuidados que 
devemos ter com nossos animais (Posse Res-
ponsável) e com isso várias atividades foram 
desenvolvidas. A educadora Juliana, em sua 
sala desenvolveu um texto coletivo com seus 
alunos sobre a importância da vacinação.

Os filmes educativos doados as U.E. foram 
muito bem utilizados e os educadores tive-
ram a certeza de que eles são um grande 
auxílio dentro e fora da sala de aula. Depois 
de assistirem os filmes, os alunos represen-
tavam, desenhavam e faziam atividades di-
versas sobre o os acontecimentos do filme. 
Quando estive na sala do 3° ano A, resolvi 
passar o Filme Criando um Amigo. Foi mui-
to legal, pois as crianças se encantaram com 
o vídeo e pude perceber que muitas coi-
sas foram assimiladas e assim apreendidas.

As atividades desenvolvidas em sala de aula 
estão sendo muito produtivas e estão surtin-
do efeitos imediatos, mostrando que a Edu-
cação Ambiental ajuda na Educação e forma-
ção do indivíduo de forma rápida e constante.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

358

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se o levantamento biblio-
gráfico e a capacitação desenvolvida com 
os educadores da Escola Municipal para 
realização deste trabalho, conclui-se que:

A capacitação e formação dos educado-
res devem acontecer de forma constan-
te para que sempre haja uma reformulação 
de conceitos e a criação de novos, per-
mitindo instrução adequada aos alunos.

Sobre os projetos: “Meio Ambiente, Educação 
Ambiental e Para viver de bem com os bichos”, 
não ocorreu comprometimento de 3 educa-
dores, pois estes alegaram não ter tempo de 
participar da capacitação ou que este projeto 
iria atrapalhar o andamento do planejamento.

Os educadores que participaram do proje-
to, pois este não foi obrigatório para todos, 
estavam a todo o momento questionando 
o que mais poderiam fazer para envolver 
seus alunos com o meio ambiente. Propu-
seram vários trabalhos como visita de vete-
rinários, palestra com Ong’s e um dia de ca-
dastramento dos animais para a retirada do 
Registro Geral do Animal (RGA). Todos os 
projetos elaborados pelos educadores en-
volveram a Unidade Escolar e a comunida-
de, cujo acontecimento destes projetos está 
previsto para o segundo semestre de 2017.

Espera-se que mais cedo ou mais tardes todos 
os educadores estejam envolvidos com a EA, 
pois irão perceber que este tipo de educação é 
um fortíssimo veículo para se alcançar o desen-
volvimento social de cada indivíduo, utilizan-
do-o como patamar ou auxílio para desenvol-
ver os valores sociais que a sociedade impõe.  

Assim um dia a EA será utilizada por todas as 
escolas de forma correta, alcançando assim to-
dos os objetivos e finalidades que ela pretende.

CHRISTIANE CHAVES DE BRITO 
BAIONE PEREIRA

Graduação em Pedagogia pela UNINOVE; 
Extensão e Especialização em: Psicopeda-
gogia Institucional; Distúrbio de Aprendiza-
gem; Formação do Professor em Ambiente 
Alfabetizador; Alfabetização e Educação.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

359

REFERÊNCIAS 

 BAILÃO, C. A. G. Gestão e Educação Ambien-
tal: Relatos de experiências sobre a questão 
ambiental. Santo André: Semasa. 2001. Vol 2. 

BARZANO, M. A. L.; SELLES, S. E. Do 
natural ao social – nos limiares do con-
temporâneo. Pátio – Revista pedagógi-
ca. Porto Alegre: Artmed, Ano V nº 19 
novembro 2001/janeiro 2002. 44-47p

BRANCO, E. L. C. Professor e edu-
cador vivem em mundos diferentes?

Disponível na internet via WWW URL:  
http://www.eduquenet.net/professore-
ducador.htm Capturado em 11/05/2017 

CASCINO, F. Dez anos do Tratado de Educa-
ção Ambiental – Salve o Tratado! Pátio – Re-
vista pedagógica. Porto Alegre: Artmed, Ano V 
nº 19 novembro 2001/janeiro 2002. 52-53p

CASCINO, F.; JACOBI, P.; OLIVEIRA, J. F. 
Educação, Meio Ambiente e Cidadania. Secre-
taria do Meio Ambiente: 1998. São Paulo. ?p.

DIAS, G. F. Educação Ambiental – Princípios 
e práticas. 7 ed. São Paulo: Gaia, 2001. 551p.

FERREIRA, M. P.; CAUDURO, M. L. Professor 
ou Educador? – Estabelecendo diferenças de 
atuação na prática pedagógica. Revista do Pro-
fessor. Porto Alegre: CPOEC, 2001. 16 e 17 p.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FUN-
DAMENTAL. Parâmetros em ação: Meio 
Ambiente na escola – 5° a 8° série – Guia 
do formador –Meio Ambiente na Es-
cola. Módulo 4. Brasília 2001. 600p.

OLIVE, M. M.; RISTOW, F. Guia de Educa-
ção Ambiental para Pais e Professores. Co-
leção de mãos dadas com a natureza:. Rio 
de Janeiro: Salamandra, 1991. Vol 7. 35p.

OLIVEIRA, E. M. Educação Am-
biental: uma possível abordagem. 
2 ed. Brasília: UnB, 2000. 149p. 

OLIVEIRA, H. T. Educação Ambiental na 
formação inicial de professores [online] Dis-
ponível na internet via WWW URL: http://
www.educacaoonline.pro.br/educacao_am-
biental.asp Capturado em 14/03/2017 

REIGOTA, M. O que é Educação Am-
biental. Coleção primeiros passos.
São Paulo: Brasiliense, 2001. 63p.

TELLES, M. Q.; ROCHA, M. B.; PEDRO-
SO, M. L. Vivências integradas com o 
Meio Ambiente. Sá. 2002, São Paulo. ?p. 

TRISTÃO, M. Os contextos de signi-
ficação comuns sobre a educação am-
biental na perspectiva dos professores/
as [online] Disponível na internet via 
WWW URL: http://www.educacaoonline.
pro.br/os_contextos_de_significacao.asp

Capturado em 14/03/2017 
VIANNA, L. P. Meio ambiente na escola 

– A proposta do MEC. Pátio – Revista pe-
dagógica. Porto Alegre: Artmed, Ano V nº 
19 novembro 2001/janeiro 2002. 26-29p



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

360

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a prática do professor na Educação 
Infantil, onde o aprendizado, o desenvolvimento se dão através da importância do Brincar, 
sendo essa brincadeira livre ou dirigida. Buscando conhecer, compreender e adaptar a esse 
universo lúdico da qual a criança utiliza a sua criatividade, imaginação, para construir e também 
se comunicar, se expressar com sigo mesmo e com os outros. O brincar como experiência viva 
que promove suas próprias descobertas e soluções para os problemas que possam aparecer.

Sendo utilizadas diversas pesquisas bibliográficas, revistas, artigos, livros e pesquisa de campo. 
Percebe-se o quanto é importante e rico no desenvolvimento infantil propiciar ambientes, seja eles 
próprios ou não, para que as crianças possam brincar e vivenciar a vida através de suas brincadeiras.

Palavras-chave:   Educação Infantil; brincar; aprendizado; desenvolvimento infantil e soluções 
de problemas.
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INTRODUÇÃO 

É através da brincadeira que a criança 
apropria de forma lúdica ao mundo real, de 
forma simples, alegre, descontraída, desen-
volvendo suas emoções, afetividade, raiva, 
compreensão e sua coordenação motora.

A importância do brincar na educação infan-
til está ligada ao desenvolvimento da comuni-
cação, da criatividade, da interação com outras 
pessoas, ao aprendizado de relacionamentos, 
aceitação de regras, saber esperar, a frusta-
ção e ao aprendizado de resolver conflitos.

Podemos dizer que a brincadeira em grupo 
faz com que a criança se integra como indiví-
duo na sociedade, pois ela percebe que o dife-
rente existe e faz com que os outros também 
compreendam sua opinião. Nesses momen-
tos de brincadeira o adulto pode diagnosti-
car e auxiliar para prevenir futuros problemas 
de não aceitação a diversidade e respeito.

O que nós educadores podemos fazer 
para que a brincadeira na educação infan-
til seja considerada de suma importância 
para o ensino aprendizado das crianças?

Observamos que o brincar não é apenas 
um passatempo para criança, é um momento 
de motivação de expor sentimentos íntimos, 
desejos, problemas, ansiedades são também 
momentos de oportunidades de aprendi-
zagem, de descobertas e desenvolvimento.

Devemos também envolver as famí-
lias, os governantes e a sociedade cons-
cientizando o quanto é benéfico e enri-
quecedor para vida das crianças o brincar.

O BRINCAR COMO DIREITO DA 
CRIANÇA.

Primeiramente precisamos saber o que sig-
nifica de fato a palavra brincar: Brincar, se-
gundo o dicionário Aurélio (2003), é “divertir-
-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”, 
também pode ser “entreter-se com jogos in-
fantis”, ou seja, brincar é algo muito presente 
nas nossas vidas, ou pelo menos deveria ser.

Não tem como falar dos direitos das 
crianças sem antes entender como as 
crianças eram vistas ao longo do tempo.

A concepção de criança se alterou ao longo 
do tempo por interferência de várias culturas, 
podemos dizer que no início as crianças eram 
seres treinados para aprender apenas as fun-
ções que iriam executar quando se tornas-
sem adultos, ficando de fora da vida social, 
não se conversava nada na frente das crian-
ças, inclusive em alguns lares até as refeições 
eram separadas dos adultos, sendo assim o 
brincar era visto como tempo perdido, não 
se dava importância em nada que as crian-
ças faziam e o brincar era algo irrelevante.

Ao passar do tempo essa visão foi sendo mo-
dificada e a escola passou ter maior respon-
sabilidade na construção do mundo infantil, 
deixando de ser apenas local de cuidados pes-
soais para as crianças pequenas e a sociedade 
também passou a ter um olhar diferente, co-
meçou a enxergar as crianças como seres que 
pensam, sentem e que participam do mundo.

Tivemos grandes mobilizações e discus-
são a partir de 1986 para que houvesse mu-
danças nas condições de vida das crianças, 
amparada pela Constituição Federal que as-
segurava o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à cultura, com 
ênfase na dignidade e liberdade humana.
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No ano de 1996 a lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, nº 9394/96 foi apro-
vada, indicando: as propostas pedagógicas 
da Educação Infantil deverão considerar que 
a criança, centro do planejamento curricular, 
é sujeito histórico e de direitos que, nas in-
terações, nas relações e práticas cotidianas, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 
observa, experimenta, questiona, e cons-
trói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo Cultura. (BRASIL, 2013, p.97)

A Legislação brasileira passou a reconhecer 
claramente o direito de brincar, tanto na Cons-
tituição Federal (1988), artigo 227, quanto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
(1990), artigos 4º e 16, mas ainda não con-
cede as condições para que esse direito seja 
exercido inteiramente por todas as crianças. 
Outros direitos e princípios do ECA guardam 
direta relação com o brincar, dentre os quais 
destacamos, direito ao lazer (art. 4º), direito 
à liberdade e à participação (art. 16), peculiar 
condição de pessoa em desenvolvimento (art. 
71). (FLORES, Marilena, do IPA Brasil, 2015).

 A criança passou a ser o sujeito da situação, 
passou a ter um olhar especial e cuidadoso.

Podemos observar uma evolução nessa bre-
ve trajetória histórica na vida das crianças bra-
sileiras, sobre respeito, garantia de direitos e 
dando as nossas crianças uma melhor qualida-
de de vida. Sabemos que tais garantias só são 
possíveis pela condição social de cada família.

De acordo com (CINTRA, JESUINO, 2010, 
P.234) a criança era considerada “um adul-
to” em miniatura no período medieval, po-
demos dizer que nos tempos atuais as crian-
ças ainda reproduzem o mundo dos adultos 
influenciadas pela sociedade capitalistas, 
mas hoje há uma preocupação com a for-
mação e desenvolvimento das crianças.

Observamos que nos tempos atuais as 
crianças ainda não aproveitam seu direito de 
brincar como deveria, por diversos motivos 
como: falta de tempo dos pais, falta de se-
gurança nas ruas, locais desapropriados, brin-
quedos industrializados em demasia, muitas 
com o tempo todo tomados por diversas ati-
vidades extras voltados apenas para forma-
ção intelectual e tudo isso propicia torna-las 
adultas antes do tempo e pior uma geração 
acostumada com as facilidades sem fazer 
esforço, sem limites, sem aprender a ouvir 
o não e sem desenvolver sua parte criativa.

Conforme Levin (1997) o meio o qual 
a criança está inserida, fatores históri-
cos e culturais irão interferir na condição 
da infância e como consequência no seu 
brincar, podendo ter inclusive interferên-
cias no desempenho motor das crianças.

 
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO PRO-

CESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.
 
Sabemos que dentro do ambiente esco-

lar as atividades acabam sendo muitas ve-
zes sistematizadas, rígidas, com espaços 
limitados, esperando a realização de for-
ma igual, com tempos inadequados, apre-
sentados de uma única forma de realizar 
as atividades e até as maneiras de brincar.

Há dificuldade em deixar a própria criança em 
demostrar sua preferência, de desenvolver à 
sua maneira de brincar, de deixar que ela mesma 
manuseie e escolha os brinquedos e materiais.

Como menciona no PCNs na Educação 
infantil no ambiente escolar deve haver 
uma atmosfera de ordem e de harmonia.
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Algumas pesquisas revelam a imposição fei-
ta às crianças, em não poderem sair do ritmo 
dito como ideal, interferindo no desenvol-
vimento do ensino aprendizado da criança, 
acaba limitando-as e por sua vez passam a ter 
dificulta em pensar, desenvolver, construir, 
refletir e chegar as suas próprias conclusões. 

Como dizem a criança aprende com maior 
facilidade através da brincadeira, sem perce-
ber, sem ser imposto e com um maior signifi-
cado, pois é na brincadeira que ela vivencia e 
apresenta a realidade em que está inserida.

Como a Kischimoto (2002) afirma, ser ca-
racterística marcante na infância a gran-
de intensidade da imaginação, da fantasia 
e da atividade motora, pois é nessa fase e 
através da brincadeira que a crianças re-
conhece o mundo em que vive, aprende a 
si reconhecer e controla seu próprio cor-
po, ampliando cada vez mais as possibilida-
des de interação com o meio que a cerca.

Segundo Oliveira (2000) o brincar não sig-
nifica apenas recrear, é muito mais, caracteri-
zando-se como uma das formas mais comple-
xas que a criança tem de comunicar-se com 
ela mesma e com o mundo, o desenvolvimen-
to acontece através de trocas recíprocas que 
se estabelecem durante toda sua vida. Assim, 
através do brincar a criança pode desenvolver 
capacidades importantes como a atenção, a 
memória, a imitação, a imaginação, ainda pro-
piciando à criança o desenvolvimento de áreas 
da personalidade como afetividade, motrici-
dade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Desse modo, podemos afirmar que 
o brincar é a maior especialidade de 
uma criança, da qual ela é capaz de am-
pliar e apoderar de sua cultura e valores.

A responsabilidade do educador e da so-
ciedade é propiciar e organizar atividades 
que ajudem as crianças, principalmente as 
pequenas, em construir a e desenvolver 
suas qualidades, respeitando o tempo de 
cada criança, a particularidade de cada pe-
ríodo de vida, incentiva-la, elogia-la e enco-
rajando-a a se aventurar nas brincadeiras.

Como afirma Wajskop (1995), através do 
brincar a criança, apresenta um comporta-
mento além do dia a dia, ela se sente maior 
e mais importante do que realmente é pe-
rante outras crianças, além é claro, que nes-
te momento está se socializando de fato, 
pois desenvolve o respeito, o companhei-
rismo e demostra suas vontades. Vygot-
sky (1998) reforça dizendo que através do 
brincar a criança constrói sua individuali-
dade, sua personalidade e marca pessoal.

Vygotsky (1998), também ressalta que o ato 
de brincar, desenvolve o pensamento infan-
til, pois é brincando, jogando, que a criança 
revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, 
tátil, motor, seu modo de aprender e entrar 
em uma relação cognitiva com o mundo de 
eventos, pessoas, coisas e símbolos. Deixar 
com que a criança brinque nunca será perda 
de tempo porque quando ela está brincando 
desenvolve também o aspecto emocional, 
social, cognitivo e motores, em que a criança 
mostrará sua criatividade e imaginação. Assim 
vai melhorando cada dia mais sua autoestima.

Nicolau (1986) aponta que a criança atra-
vés da brincadeira libera e canaliza sua ener-
gia, sendo capaz de resolver conflitos difí-
ceis, enfrenta desafios, vence obstáculos, 
representa situações da sociedade e que 
vive, atribui valores e regras para objetos e 
situações diferentes que são estipuladas pelo 
contexto social, ou seja, a criança é o sujei-
to da situação, onde decide como, quando, 
há onde e o tempo que será a brincadeira. 
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Brincar sem finalidade e ao mesmo tempo 
aprende como lidar com seus medos, angús-
tias, anseios e vontades.

Existem várias maneiras de brincar, a crian-
ça pode brincar sozinha, em dupla ou em 
grupo, brincadeiras de disputa, por imitação, 
brincadeiras que resgatam as culturas ante-
riores, brincadeiras estimulando a fantasia e 
o faz de contas, as culturas de outros lugares, 
porém todas elas as crianças irão aprender 
e desenvolvem habilidades. Quando brinca 
a criança entra em um mundo de imagina-
ção, fantasia saindo da sua vida do dia a dia.

Os brinquedos de monta e monta, ou de blo-
co de montar também possibilita uma riqueza 
de construção, transformação e recomeço, 
expressando seus sentimentos, problemati-
zando situações e mais uma vez encontrando 
soluções e permitindo que o educador consiga 
identificar as dificuldades motoras e de racio-
cínio, ou seja, as necessidades de cada criança.

Sem dizer os brinquedos tecnológicos, po-
rém os educadores são unânimes em afirmar 
que o interesse por tais aparelhos, que pratica-
mente fazem tudo sozinhos, dura pouco, pois 
impedem as crianças em desenvolver suas ha-
bilidades, fantasias e impedem de criarem algo 
além. Claro que esses brinquedos despertam 
sim o interesse e atenção das crianças no pri-
meiro momento, mas logo perdem o interesse.

Percebemos que muitas vezes uma caixa 
vazia, ou um pote, ou uma tampa, desperta 
mais interesse e alegria do que um brinque-
do comprado pronto. Por que esses objetos 
podem se transformar em qualquer coisa que 
a criança deseja, como um castelo, um dinos-
sauro, um foguete e assim aprendem e desen-
volvem muito mais as crianças como ser so-
cial, pensante, capaz de refletir, experimentar, 
descobrir, aceitar, superar e surpreender-se.

 

O PAPAEL DO EDUCADOR COMO 
INCENTIVADOR DO BRINCAR.
 
Sabemos que o professor tem o papel de ser 

o mediador das informações e não simples-
mente a pessoa que repassa o conhecimento. 
Mostrar um caminho ou várias possibilidades 
para que a própria criança busque o conheci-
mento é mais importante, pois temos que gerar 
crianças capazes de terem suas próprias con-
clusões, crianças que saibam argumentar, re-
fletir para que não se tornem marionetes quan-
do adultas, isso só é possível quando temos 
conhecimento daquilo que estamos falando.

A partir do momento que criamos condições 
para que as crianças brinquem, e com isso 
desenvolvam a autonomia na construção, da 
solução de problemas, incentivando a criati-
vidade, a liderança, a organização, o trabalho 
em grupo, perguntando-as sobre o que estão 
brincando e ouvindo-as, percebesse o quanto 
ela é capaz de sociabilizar e interagir com o 
mundo mais tarde, pois demos a oportunida-
de para a criança se auto reconhecer e traba-
lhar sua emoção, tudo isso através do brincar.

Como o próprio Referencial Curricular Na-
cional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 
30): o professor é mediador entre as crianças 
e os objetos de conhecimento, organizando 
e propiciando espaços e situações de apren-
dizagens que articulem os recursos e capaci-
dades afetivas, emocionais, sociais e cogniti-
vas de cada criança aos seus conhecimentos 
prévios e aos conteúdos referentes aos di-
ferentes campos de conhecimento humano.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

365

Na própria Pedagogia Waldorf, que é ba-
seada na filosofia da educação do filósofo 
austríaco Rudolf Steiner, fundador da antro-
posofia, mostra que a criança incentivada por 
meios de contos, lendas, mitos e a brincarem 
em um ambiente que não precisa ser neces-
sariamente pronto, com objetos comprados 
e acabados, e que mesmo assim é capaz de 
criar muito melhor do que um ambiente mon-
tado, visando integrar de maneira holística o 
desenvolvimento físico, espiritual, intelectual 
e artístico dos alunos. O objetivo é desenvol-
ver indivíduos livres, integrados, socialmen-
te competentes e moralmente responsáveis.

Pode-se observar que o mais importante 
é ter um educador incentivador, mostrando 
para a criança que ele é sim capaz de cons-
truir algo e resolver os problemas que vão 
surgindo. O professor não deve resolver to-
dos os conflitos que surge e sim dar espaço 
para que as crianças resolvam por si só, pois 
dessa forma o professor faz com que os alu-
nos pensem e reflitam para solucionarem.

Montar espaços com vários cantinhos dife-
rentes de brinquedos ou materiais, mostrar as 
diversidades que existem é fundamental para o 
desenvolvimento motor, cognitiva e emocional.

Vale ressaltar que o educador deve estimu-
lar sempre de forma lúdica a criança, incenti-
vando, desafiando a pensar, sem que a crian-
ça se sinta pressionada e acabe se fechando 
para a brincadeira, dessa forma ela mesma irá 
resolver os conflitos, não intervindo a todo 
o momento, deixar que a própria criança te-
nha autonomia, sinta-se segura e confiante, 
em resolver as questões que irão surgindo.

O Educador deve sempre rever suas ações 
pedagógicas, na Educação infantil, para que 
o tempo não seja algo inalterado, para que 
a criança tenha a possibilidade de ter acesso 
há vários materiais, espaços, objetos, mos-
trarem a elas várias maneiras de brincar, as 
brincadeiras de outros povos outras culturas. 
Não esquecendo que o principal objetivo da 
brincadeira é divertir, mas também de pro-
piciar a criança a construção da autoestima, 
o desenvolvimento no grupo de atitudes de 
respeito, confiança, cooperação e tolerância.

Na hora da brincadeira o educador deve estar 
atendo para ouvir os relatos das crianças, pois 
será nesses momentos que poderá observar as 
dificuldades, as evoluções, levantar problemas 
e incentivar as crianças na busca de soluções.

O educador também precisa se dispor 
e entrar na brincadeira, entrar no mun-
do de faz de contas dos pequenos, precisa 
também ter conhecimento teórico e prá-
tico sobre o quanto é importante o brin-
car de forma lúdica na vida da criança.

Podemos dizer que o foco maior na Edu-
cação Infantil, além da criança é claro, é o 
brincar, pois através da brincadeira as crian-
ças demostras realmente o que gostam 
suas preferências, suas emoções mais ínti-
mas, suas necessidades, suas dificuldades, 
seus valores em fim se revela ao mundo.

Ter um bom planejamento com ideias que en-
volvem o aprendizado da leitura, dos números, 
lateralidade, cuidados pessoais, respeito ao 
próximo, lógica, ordenação, classificação e com 
um rico embasamento teórico e prático fará 
diferença na hora de entender se deve ou não 
parar uma brincadeira. Manter um olhar e uma 
escuta atenta também fará toda a diferença, 
pois será através da observação que o profes-
sor terá material suficiente para rever suas prá-
ticas pedagógicas e todo o seu planejamento.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, E DA 
SOCIEDADE NO BRINCAR.
 
Tanto a família quanto a sociedade têm 

que saber que a brincadeira é coisa sé-
ria e necessária na vida das crianças, que 
o brincar ajuda a formar e a transfor-
mam vida de uma criança fazendo com 
que se torne um adulto bem resolvido. 

Ocupar as crianças por horas em celulares, 
vídeo games, tablets ou até mesmo em au-
las extras curriculares não ajudará as crianças 
se tornarem adultos tolerantes e que saibam 
convivem bem em sociedade, muito pelo con-
trário se tornaram adultos egoístas, egocên-
tricos, competitivos e incapazes de dividir o 
mesmo espaço e a respeitar as outras pessoas.

A família, a sociedade, as instituições de 
ensino, os governantes, ou seja, todos nós 
somos responsáveis em oferecer ótimas con-
dições e espaços para que as crianças brin-
quem de forma afetiva, que convivam com 
outras crianças, que convivam com a diversi-
dade, com grupos e idades diferentes, intera-
gindo e relacionando com as demais pessoas.

É dever de todos nós preservar e ensinar 
as nossas crianças a cuidarem dos locais pú-
blicos, como parques, praças, clubes e tam-
bém devemos lutar para que mais espaços 
destinados a brincadeiras sejam criados e 
que neles existam brinquedos disponíveis 
e que traga diversão e aprendizado para 
as crianças e porque não há toda a família.

Sabemos que as condições financeiras e as 
políticas atuais não propiciam uma demanda 
adequada de tempo para que as famílias se 
dediquem como se deve as nossas crianças.

Nos tempos de atuais, o tempo dedicados 
as nossas crianças estão cada vez mais com-
prometidos, pela falta de tempo e paciência 
dos pais que muitas vezes preferem alienar 
seus filhos em aparelhos eletrônicos com jo-
guinhos, vídeos, muitos deles inapropriados, 
internet, etc e acabam por interferir na saúde 
e qualidade de vida das crianças. As famílias 
devem se conscientizar do grande mal que 
fazem não dedicando um tempo saudável 
para as conversas, brincadeiras, brincadeiras 
ao ar livre, jogos e incentivo às práticas es-
portivas, ou seja, a atenção de verdade para 
que as crianças mostrem aos seus familiares 
através das brincadeiras toda a sua afetivi-
dade, raiva, dificuldades, necessidades, suas 
dúvidas em fim a oportunidade para que as 
famílias conheçam suas crianças e assim 
poder colocar no eixo algo que esteja fora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com toda a nossa pesquisa e estudo, ficou claro que o brincar é essen-
cial para o desenvolvimento da criança e devemos priorizar o aprendiza-
do na Educação infantil através das brincadeiras, seja ela livre ou dirigidas.

É através do brincar que a criança se reconhece como um ser inserido na sociedade, permitindo 
o conhecimento e o controle do seu corpo, desenvolve e amplia as possibilidades motoras, cog-
nitivas, afetivas e sociais. Além de estimular outras formas de aprendizagens e o autocontrole.

Segundo Kischimoto, a fantasia é algo marcante nas crianças pequenas. Quando o edu-
cador propicia as brincadeiras, jogos, brinquedos e espaço adequados, amplia o co-
nhecimento de forma lúdica, prazerosa fazendo com que as crianças desenvolvam e 
aprendam sem perceber, sem ser algo imposto e árduo. Dessa forma as crianças se apro-
priam do mundo de forma alegre, descontraída e simples, capaz de pensar, refletir, re-
solver os conflitos, de respeitar o próximo e de aceitar melhor as regras da sociedade.

Percebemos também o quanto a arte do brincar se modificou e ganhou força ao longo do 
tempo, ao ponto de virar um direito garantido por lei, seja ela na Constituição Federal, no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e tantos outros.

O professor também passa a ter uma responsabilidade ainda maior que é o dever em ofe-
recer, organizar espaços e situações de aprendizagem para que as crianças se apoderem do 
brincar e assim se desenvolvam, tornando-as seres críticos, reflexivos, sensíveis e cidadãos.

Lembrando que essa responsabilidade de propiciar as brincadeiras e en-
cara-las como algo sério e necessário é estendida também para as famí-
lias, governantes e sociedade. A família com uma interação maior, incentivado-
ra e os governantes e a sociedade propiciando momentos de recreação e lazer.

Podemos concluir que o Brincar na Educação infantil é a principal ferramenta de ensi-
no aprendizagem, com um olhar atendo e afetivo do professor, com ações planejadas, re-
pensadas que respeite cada criança e oferecendo um ambiente adequado e rico, com 
brincadeiras desafiadoras, motivadoras e reflexivas de forma lúdica e que alcance todas 
as crianças com certeza é muito mais eficaz e produtivo do que os tradicionais métodos.
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A VISÃO GESTORA CONTRA A INDISCIPLINA NA ESCOLA

RESUMO: Questionando-se sobre quem são os responsáveis pela educação escolar? 
Objetivou-se mostrar que a escola deve ser organizada e planejada para receber aos alunos, ter 
uma rotina estabelecida para que os alunos não tenham situações de ociosidade que possam 
causar indisciplina e violência. Dentro dessa organização vemos a importância dos gestores, 
que devem manter a ordem com a participação de todos. Acredita-se que o clima da aula 
deve ser de liberdade e de tolerância, de modo a permitir que os alunos tomem consciência 
dos seus valores e ajam em sintonia com eles. A autonomia conduz à autodisciplina, não 
significando, no entanto, que o professor tenha uma atitude de indiferença, ou de apatia 
perante os alunos. Nos últimos anos a indisciplina dos alunos tem causado preocupações 
consideráveis aos professores, pais e educadores em geral. Preocupação esta que se estende 
por toda a sociedade. A cada dia esse tema desestabiliza o processo de ensino aprendizagem, 
gerando conflitos no âmbito escolar. Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e 
teses argumentou-se que essa questão transforma-se em um problema para os professores e 
principalmente para os gestores das escolas.

Palavras-Chave: Indisciplina, Violência, Limites na Educação.
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INTRODUÇÃO

Visando o campo de atuação pedagógico pesquisou-se sobre a indisciplina es-
colar colocando em foco o papel da equipe gestora, incluindo diretor, coordena-
dor pedagógico e professores. Abordou-se a atuação frente à questão da violên-
cia e indisciplina, pois, a eles cabe entre outras funções gerenciar conflitos.

   
Quem são os responsáveis pela educação escolar? Com os alunos indo cada vez mais cedo 

para a escola, alguns pais transferem toda a responsabilidade em educar para as institui-
ções de ensino, na verdade aos professores, esquecendo que é em casa que a criança ini-
cia seu aprendizado, conhecendo normas, regras e valores que levarão para a vida adulta.

   

Objetivou-se mostrar que a escola deve ser organizada e planejada para receber aos 
alunos, ter uma rotina estabelecida para que os alunos não tenham situações de ocio-
sidade que possam causar indisciplina e violência. Dentro dessa organização vemos a 
importância dos gestores, que devem manter a ordem com a participação de todos.

 

Professores e comunidade têm papel importante nessa demanda e é com a participação deles que 
a equipe gestora consegue descobrir soluções para várias situações que surgirão durante seu tra-
balho. As dificuldades presentes na rotina desses profissionais são muitas, sendo o objetivo deste 
trabalho é auxiliar e mostrar meios para manter o apoio da comunidade, interna e externa. Muitas 
vezes falta interesse, capacitação e mesmo estrutura física e pessoal preparado em suas equipes.
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OS EFEITOS DA INDISCIPLINA NA 
ESCOLA

Nos últimos anos, a violência nas esco-
las tem se tornado comum, principalmen-
te nos grandes centros urbanos. O que 
era apenas exceção parece tornar-se re-
gra quase instantaneamente, fixam-se no 
imaginário social mais um motivo engano-
so para que a educação seja tomada como 
uma profissão prejudicada pelo entorno so-
cial, uma profissão à beira do impossível.

   
Com essa visão e por meio da revi-

são bibliográfica utilizaram-se como refe-
rencial teórico, além de La Taille (2010), 
Nunes (2011), Sayão e Aquino (2016) Parrat-

Dayan (2012) que afirma ser “missão da es-
cola ensinar alguma coisa aos alunos e fazer 
todo o possível para que tenham sucesso”.

La Taille (2010) reflete sobre o conceito 
de limite, abordando o tema de três formas 
diferentes e complementares, sendo a pri-
meira: pensar os limites como fronteiras a 
serem transpostas, tanto para a maturida-
de quanto para a excelência, especialmen-
te as virtudes morais. A segunda: pensá-los 
como fronteiras a serem respeitadas, por-
tanto não transpostas, questão central para 
a moralidade. A terceira: pensar os limites 
como fronteiras que a criança deve construir 
para proteger sua intimidade e privacidade.

Já Nunes (2011) diz que a discipli-
na é algo construído a partir da educação 
nos lares, nos meios sociais, nas escolas.

Sayão e Aquino (2016) por sua vez dizem 
que atualmente na educação, presencia-
mos um “vale-tudo” no qual cada profissio-
nal escolhe um modelo, estabelece algumas 
regras e não se importa com o resto e com 
ninguém, temos “docências” e isso cau-
sa um desgaste e agonia nos profissionais.

Dissertou-se sobre a indisciplina e seus 
efeitos sobre o professor, sintetizando as 
causas e consequências geradas pela mesma 
na escola e para o profissional da educação.

A escola não é mais o que era antes, to-
davia, a autoridade continua a ser neces-
sária em qualquer grupo social estrutu-
rado e as relações entre os que detêm 
essa autoridade e os que a ela estão sub-
metidos mudaram consideravelmente.

O aluno espera ser considerado como 
pessoa, capaz de ser ouvido, de compreen-
der e de assumir as suas responsabilidades. 
Se até há pouco tempo à superioridade e a 
autoridade do professor se baseava no do-
mínio do conhecimento científico, isso ten-
de a desaparecer, dada a capacidade e fa-
cilidade que os alunos têm de acesso às 
novas tecnologias de informação, o que 
exige uma nova dimensão do Professor que 
terá de partir do conhecimento de si próprio.
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A indisciplina nas escolas se constitui na 
pior forma de violência escolar, que precisa 
ser tratada de forma interdisciplinar, por psi-
cólogos, psicanalistas, pedagogos, sociólogos, 
professores, alunos e pais de aluno. Outra 
gravíssima causa é quando a escola passa a 
focar na família boa parte do seu trabalho, 
tentando compreender e analisar os proble-
mas dos alunos ocorrendo assim, consequ-
ências sérias no campo pedagógico “tempo e 
energia gastos pelos professores sem ser com 
seu aluno” (SAYÃO, 2016, p. 62). Para o au-
tor, “ a escola acredita que pode se estrutu-
rar, para seus alunos, de forma que compense 
a falta da família. Como se isso fosse possí-
vel... Não é, ponto final. A pior consequência 
desse rumo que a escola tomou é que des-
se modo, os alunos ficam carentes de família 
e de escola também” (SAYÃO, 2016, p. 62).

Conforme Sayão (2016, p. 79) assumir 
o lugar de autoridade educativa em re-
lação às novas gerações mostra o grau 
de amor que temos pela humanidade.

Devemos valorizar a ética e o diálo-
go “por meio de uma intervenção segu-
ra e precisa, apontando as possibilidades 
e os limites, orientando os alunos para 
que aprendam a se responsabilizar por 
sua participação” (SAYÃO, 2004, p. 89).

Já Parrat-Dayan (2012) entende ha-
ver por trás do ato indisciplinar a urgen-
te necessidade de repensar a relação do 
professor com o aluno e os problemas 
pedagógicos que são decorrentes dela.

Observa-se a indisciplina como sendo uma 
resposta à autoridade do professor, podendo 
ser caracterizada como ato ou omissão que 
contraria os princípios e regras básicas estabe-
lecidas pela escola, professor ou comunidade.

Acredita-se, que agindo diretamente na 
relação professor aluno, a escola consegui-
rá para si a responsabilidade de debater o 
comportamento inadequado ao invés de tra-
tá-los apenas como interferências externas.

Disciplina não significa possuir comporta-
mento rígido e passivo acerca das normas 
estabelecidas, mas sim, desenvolver ações, 
segundo a regra fundamental de comuni-
cação, no sentido de conhecê-las melhor, 
aperfeiçoá-las ou até mudá-las, adaptando-
-as ao progresso da humanidade, ao bem-es-
tar social e à construção da cultura da paz.

A indisciplina e a violência transitam in-
distintamente nas escolas públicas e priva-
das. Não é um problema específico da es-
cola pública, oriundo da questão econômica 
ou social. Na verdade, torna-se mais visível 
aí, dada a relação existente com o aluno.
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Analisando-se a linha de raciocínio de Par-
rat-Dayan (2012), observa-se que com a mu-
dança social e também do público frequen-
ta a escola, houve uma resistência quanto 
ao modelo tradicional de organização e de 
relacionamento interpessoal. Com isso, a 
indisciplina escolar nada mais é do que o 
confronto entre a cultura escolar e a cultura 
dos alunos, onde uma não conhece ou com-
preende a outra e, ambas tentam agir a sua 
maneira. Estes aspectos negativos atingem, 
sobretudo, os professores menos experien-
tes e menos preparados pedagogicamente.

Para La Taille (2010, p. 120), “se des-
de cedo à criança aprende que existem li-
mites a serem respeitados, aos poucos 
ela própria vai compreendendo que as re-
gras são como contratos estipulados para 
que todas as partes sejam beneficiadas”.

Os atos indisciplinares manifestando-se em 
diferentes formas, tornando-se tanto para 
professores quanto para alunos desagradá-
veis, pois, estes estão preocupados com a 
aprendizagem. (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 21).

A conquista da cidadania e de uma es-
cola de qualidade é projeto comum, sendo 
que no seu caminho, haverá tanto proble-
mas de indisciplina como de ato infracional. 
Enfrentá-los e superá-los é o nosso gran-
de desafio A organização escola está lon-
ge de ser um modelo de virtudes. Funciona 
em geral de modo pouco eficaz e eficiente.

Acredita-se que a excessiva dependência 
do Ministério da Educação tende a reduzir 
os que nela trabalham a meros executantes, 
sem capacidade de resposta para a multiplici-
dade problemas que enfrentam. Observa-se 
que a violência é definida de várias formas. 

Os tipos de violência que mais receberam 
a atenção dos pais foram: a violência física, 
com as agressões físicas, roubos e vandalis-
mos como as mais mencionadas e a violência 
não física, com ênfase nas agressões verbais.

Boa parte dos educadores diz que indisci-
plina é um comportamento anormal que al-
gumas crianças, jovens e adolescentes apre-
sentam em suas vidas. Deve-se tomar muito 
cuidado de não excluir alunos que pareçam 
desenvolver situações angustiantes em sala 
de aula sem concreto diagnóstico de sua 
condição, uma vez que a escola pode ser a 
última esperança de esse aluno ser aceito.

Para tanto os educadores devem a cada 
dia buscar conhecimentos para sentirem-
-se aptos diante dos desafios que a socie-
dade escolar vem proporcionando. A indis-
ciplina existe e precisa ser vista como algo 
positivo, para um ponto de aproximação do 
professor para com o aluno, é algo que o 
ser humano se revela, para chamar atenção.

A indisciplina é um problema sério, não ten-
do formas segue diferentes caminhos: falar, 
jogar papeizinhos, não estudar, não escutar 
etc. o problema do professor é dar forma 
àquilo que não tem direcionamento a dis-
ciplina para alguma coisa que faça sentido, 
para algum objetivo ou projeto. A indiscipli-
na pode se transformar em disciplina intelec-
tual e moral (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 16).

  Os professores precisam compreender 
que muitas vezes eles próprios contribuem 
para isso, principalmente quando não são ca-
pazes de preparar aulas significativas e con-
dizentes com a realidade dos alunos, desres-
peitando assim a individualidade de cada um.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS E 
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 
DISCIPLINAR

Sabe-se que a solução de conflitos disci-
plinares não é tarefa nada fácil. Dessa forma 
acredita-se que o combate a indisciplina na 
escola por meio da responsabilização de pro-
fessores, alunos e pais; e a melhoria da co-
municação professor e aluno é fundamental; 
os pais devem unir-se aos professores nesta 
tarefa; a escola deve promover atividades for-
mativas aos alunos, tanto nas aulas como nos 
tempos livres; fazendo com que os conteú-
dos programáticos adaptem-se, tanto quanto 
possível, aos interesses dos alunos; os pro-
fessores deverão procurar perceber as razões 
dos comportamentos desviantes dos alunos.

 Contudo a indisciplina pode ser reduzi-
da havendo boa capacidade relacional com 
os alunos, maior organização e eficácia dos 
professores durante as aulas, bem como se 
tiverem uma boa formação científica peda-
gógica. Refletindo sobre o conceito de limi-
te, La Taille (2010), aborda o tema de três 
formas diferentes e complementares: a pri-
meira: pensar os limites como fronteiras a 
serem transpostas, tanto para a maturidade 
quanto para a excelência, especialmente as

virtudes morais. A segunda: pensá-los 
como fronteiras a serem respeitadas, por-
tanto não transpostas, questão central para 
a moralidade. A terceira: pensar os limites 
como fronteiras que a criança deve construir 
para proteger sua intimidade e privacidade.

Observa-se que a não colocação de limites 
pode tanto ser prova de humildade como de 
descompromisso em relação aos filhos, aos 
alunos e ao futuro do mundo. Muitos jovens 
acabam se queixando da posição de seus 
pais e educadores, na falta de imposição de 
limites, interpretando suas atitudes como au-
sência, como falta de preocupação e afeto.

A solução para o problema de alunos in-
disciplinados faz necessária a escola cha-
mar a família para conversar sobre os 
problemas de seus filhos. Nesse sentido 
pode-se compreender a indisciplina do alu-
no como uma espécie de termômetro da 
própria relação do professor com seu cam-
po de trabalho, seu papel e suas funções.

Os conflitos em sala de aula caracteri-
zam-se pelo descumprimento de normas 
e regras, além da falta de limites como, por 
exemplo: falar durante as aulas o tempo 
todo, não levar material necessário, ficar em 
pé, interromper o professor, gritar, andar 
pela sala, jogar papeizinhos nos colegas e 
no professor, dentre outras atitudes que im-
pedem os docentes de ministrar aulas mais 
qualidade (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 21).
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A criação de estruturas informais de me-
diação, constituídas por elementos escolhi-
dos dentro da comunidade educativa poderá 
ser uma experiência positiva a se organizar e 
considerar na resolução de conflitos dentro 
da escola. O que dizer então das justificativas 
corriqueiras para o fracasso de uma enorme 
parcela dos estudantes? E da desincumbência 
profissional quando os encaminhamos para 
fora das salas de aula e, no limite, para outras 
escolas? O debate sobre a indisciplina escolar 
deve levar todos os profissionais da educação 
a abdicar do hábito de se portarem como víti-
mas de uma sociedade inadequada, e a aten-
tar para seu compromisso com a construção 
de uma escola verdadeiramente inclusiva e 
de qualidade. O educador tem por obriga-
ção colocar em discussão valores e princípios 
para que se possam formar cidadãos cientes 
da sua função na sociedade. É por isso que 
primeiro o educador tem que dar o exem-
plo para que os pequenos possam segui-los.

Se entendermos por disciplina comporta-
mentos regidos por um conjunto de normas, 
a indisciplina poderá se traduzir de duas for-
mas: 1) a revolta contra estas normas; 2) o 
desconhecimento delas. No primeiro caso, 
a indisciplina traduz-se por uma forma de 
desobediência insolente; no segundo, pelo 
caos dos comportamentos, pela desorgani-
zação das relações (LA TAILLE, 2010, p. 23).

A procura para melhorar o ambiente es-
colar deve ser uma constante. Os profissio-
nais da educação têm uma responsabilida-
de muito grande na formação dos nossos 
futuros cidadãos. O que a escola não pode 
fazer é deixar os alunos continuem a de-
riva, sem noção do que é ou não permiti-
do dentro de uma sociedade estabelecida.

MEDIAÇÃO ESCOLAR PARA 
SOLUÇÃO DISCIPLINAR

A solução para o problema da indisciplina 
não será encontrada em nenhuma fórmu-
la pré-estabelecida. O trabalho pedagógico 
deve ser sistemático no intuito de amenizar 
o problema. Muitas crianças chegam à es-
cola sem a mínima noção das regras que são 
estabelecidas pela organização educacional.

As práticas restaurativas na escola ajudam a 
desenvolver um conjunto de valores e habili-
dades baseadas no respeito, na igualdade e na 
dignidade de todas as pessoas desenvolvem 
no indivíduo pensamento crítico, as habilida-
des para solucionar problemas, as assertivas 
e a empatia pelo outro (NUNES, 2011, p. 10).

De maneira geral é na escola que as 
crianças dão início ao processo de socia-
lização, por isso cabe a escola realizar de 
forma democrática, efetiva e humaniza-
da esse primeiro convívio social, para que 
as crianças passem a entender a escola.

Conforme Parrat-Dayan (2012, p. 54) a 
escola deve aceitar o desafio de se aliar 
com o novo seja audiovisual ou tecnológi-
co, utilizando esses recursos para dar mais

qualidade às aulas tornando-as mais atrati-
vas, bem como outros recursos metodológicos 
que sejam atraentes e aceitos pelos alunos.
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Ao dar início a esse trabalho, o importante é 
trazer a família para participar da vida escolar 
de seus filhos. Esse envolvimento familiar só 
faz melhorar o processo ensino aprendizagem 
e, por conseguinte o comportamento des-
se aluno vai melhorar, pois ele passará a en-
tender o valor da escola e sua função social.

As causas da indisciplina podem ter ori-
gem externa e interna à escola. As causas 
externas podem ser vistas na relativa influ-
ência dos meios de comunicação, na vio-
lência social e também no ambiente fami-
liar. O divórcio, a droga, o desemprego, a 
pobreza, a moradia inadequada, a ausência 
de valores, a anomia familiar, a desistência 
por parte de alguns pais de educar seus fi-
lhos, a permissividade sem limites, a violên-
cia doméstica e agressividade de alguns pais 
com os professores podem estar na raiz do 
problema (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 55).

Cabe à equipe gestora manter um relacio-
namento informal com os alunos, de forma 
constante, estando presente nos espaços es-
colares, mostrando interesse nas atividades 
que são desenvolvidas e criando novos espa-
ços educativos interessantes para as crianças.

   Além de estarem presentes nos espaços 
educativos, os gestores precisam ultrapassar 
os muros da escola. Manter um diálogo cons-
tante com os familiares, visitando-os se ne-
cessário, conhecendo a realidade do aluno e 
o entorno da escola, participando da associa-
ção de bairro, procurar parcerias e trazê-los 
para dentro da escola, fazendo com que eles 
conheçam o trabalho desenvolvido, reconhe-
cendo dessa forma que a escola é um espa-
ço para o desenvolvimento social de todos.

 

Deve também envolver toda equipe escolar 
nesse trabalho de integração com a comuni-
dade. Com uma gestão participativa fica muito 
mais fácil administrar os conflitos que a indis-
ciplina ocasiona. O grupo gestor precisa estar 
atento ao bom andamento da rotina escolar, 
para detectar o porquê da indisciplina, muitas 
vezes o problema está no fazer pedagógico.

Um professor mal preparado, desmo-
tivado, faltoso e desinteressado, vai de-
sencadear a revolta dos alunos em sala 
de aula. Desse modo o professor per-
de sua autoridade perante o aluno, que 
se sente desinteressado com aulas pouco

criativas e ou motivadoras, onde a partici-
pação dele é inexistente, sendo que ele preci-
sa fazer parte de forma ativa nesse processo.

O professor como figura principal no pro-
cesso educativo deve, sempre através de 
cursos de formação continuada, se qualificar 
para que aconteçam inovações educacionais, 
como projetos de trabalho de forma coletiva, 
que envolva os alunos, pais e comunidade 
local, estimulando dessa forma a constru-
ção de conhecimentos significativos.O aluno 
que não consegue um bom rendimento es-
colar vai se manifestar com comportamen-
tos inadequados como forma de extravasar 
suas decepções. A disciplina é extremamen-
te importante, pois ensinar envolve todos 
os aspectos morais e éticos de cidadania.

A escola precisa ensinar para a vida, e isso 
pressupõe preparar as crianças e jovens 
com um conjunto de habilidades sociais e 
de instrumentos necessários para que pos-
sam desenvolver uma equilibrada autoes-
tima, tomar decisões responsáveis, rela-
cionar-se adequadamente com os demais, 
resolver conflitos de forma positiva e ade-
quada, entre outros (NUNES, 2011, p. 33).
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O educador exerce um papel essencial na 
educação das futuras gerações, sua missão 
se agiganta dia após dia, na tarefa de socia-
lização primária e secundária. O professor 
deve se apoiar em métodos que respaldam 
e dê um equilíbrio, as circunstâncias de de-
sequilíbrio em classe, traduzidos nas formas 
de indisciplina e violência (SILVA, 1988).

Para combater a indisciplina, a escola terá 
que se transformar numa organização para 
cultura da paz que busque a educação de 
qualidade para promoção da equidade social 
e da cidadania plena (PEREIRA, 2008, p. 05).

Nunes (2011, p. 45) é quem afirma que as 
práticas restaurativas são genericamente di-
versos tipos de encontros pelos quais por 
meio da comunicação não violenta, os atores 
escolares refletem e discutem sobre o que 
motivou o conflito e quais foram as consequ-
ências na vida deles. Nas escolas na qual se 
busca a gestão democrática, numa co-parti-
cipação dos envolvidos nos processos deci-
sórios, os professores e os alunos serão mais

responsáveis pelas políticas e práticas que 
nelas são criadas (PEREIRA, 2008, p. 06). 

A essência pedagógica que produz a qua-
lidade e quantidade de conhecimento, do 
saber, precisa de norma e de um conjun-
to de parâmetros para produzir resultados:

As condições internas podem ser vistas no 
ambiente escolar e nas condições de ensino 
aprendizagem, na relação professor/aluno, no 
perfil dos alunos e na capacidade que eles têm 
de se adaptar aos esquemas da escola. A falta 
de motivação do aluno, a ausência de regras 
que permitam uma distribuição equitativa da 
comunicação, a falta de consideração com os 
ritmos biológicos das crianças e a falta de au-
toridade do professor são todas elas, causas 
de indisciplina (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 56).

Observam-se a indisciplina como sendo uma 
desculpa utilizada por quem não quer ou não 
consegue aprender. Dessa forma os teóricos 
da educação precisam saber que o professor só 
pode transmitir o seu saber a quem quer saber.

Não se pode ensinar a quem não quer apren-
der, pois, devem-se respeitar o livre arbítrio do 
indisciplinado, que não quer aprender. O que 
não se pode fazer é deixar o indisciplinado 
prejudicar, atrapalhar a aprendizagem dos que 
querem ter conhecimento, por meio de sua in-
disciplina, como ocorre na maioria das escolas 
de hoje. Na linha de pensamento de Nunes 
(2011) pode-se dizer que a disciplina é algo 
construído a partir da educação nos lares, nos 
meios sociais, nas escolas. Ela é básica para o 
ato pedagógico. Ser disciplinado significa ter 
certo domínio sobre si mesmo, no sentido de 
dominar a pulsão negativa, os impulsos trans-
gressores das normas e da ordem vigente.

Conforme Pereira (2008) a indisciplina pos-
sui um largo impacto negativo sobre o proces-
so de ensino e aprendizagem e nas práticas 
sociais em geral. O termo disciplina vem de 
disco, do latim, com o significado de aprender.

A sociedade está cansada de violência e 
demanda cidadãos construtores da paz. As 
escolas precisam de atualização no seu pro-
cesso pedagógico, de acordo com a nova 
demanda social, mas que estão com muitas 
dificuldades, por não possuírem em mãos os 
meios eficazes de combate à indisciplina no 
efeito, por meio de leis e professores enérgi-
cos, e, nem na causa, por uma pedagogia ho-
lística, para erradicação dos elementos ego-
ísticos dos alunos (PEREIRA, 2008, p. 2008).



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

379

  No cotidiano escolar, contextualizado pela 
violência, segundo Pereira (2008) os educa-
dores, atônitos, estressantemente buscam, 
uma maneira precisa, uma explicação, para 
a existência da indisciplina escolar. Por falta 
de clareza de consciência, por desconheci-
mento da verdadeira causa da violência, se 
equivocam aqueles educadores que acham 
que a indisciplina é um sinal dos tempos 
modernos. Da mesma forma erram aqueles 
saudosistas que buscam a prática escolar do 
passado, sem levar em consideração que a 
disciplina, a obediência cega às regras e leis 
e não contestação de que a autoridade dos 
pais e dos professores, outrora, era conse-
guida por intermédio de práticas despóti-
cas e corretivas do autoritarismo ignorante.

 Na instrução da disciplina do educando 
a escola precisa ter um cotidiano dinâmico 
vivo ao invés de estático, apático, repetiti-
vo; acabar com o mecanismo de dominação, 
de resistência, incentivar a contestação, jun-
tamente a re-elaboração de conhecimen-
to, embasados em atitudes, crenças e vi-
sões de um novo mundo de perfil holístico.

Não se pode mais avançar pedagogicamen-
te, nas escolas de hoje, nos campos das artes, 
das línguas e das ciências, sem que avancemos 
no processo de disciplinarização da massa de 
alunos sem limite, buscando sempre novas 
formas de transmissão de conhecimento, tor-
nando a indisciplina como ponto de partida da 
teoria pedagógica e tratando-a didaticamen-
te de forma criativa (PEREIRA, 2008, p. 13).

Na atualidade, portanto, compreende-se 
que a indisciplina quer dizer não aprendo. 
Em alguns dicionários encontraremos o ter-
mo disciplina como conjunto de prescrições 
ou regras destinadas a manter a boa ordem. 
O termo é utilizado ainda como modo orde-
nado de vida, na qual a ordem e a hierarquia 
significam modo de vida. Entende-se as-

sim a disciplina como área de conhecimen-
to e como procedimento, comportamento.

mais eficaz se aproximar calmamente 
de um aluno e pedir para retomar seu tra-
balho que chamar a sua atenção em voz 
alta na frente de todos. [...]. A forma como 
se estabelece a relação professor-alu-
no é a base para o enfrentamento dessas 
questões (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 64).

Para Parrat-Dayan (2012) “a missão da es-
cola é ensinar alguma coisa aos alunos e fazer 
todo o possível para que tenham sucesso”. 
Neste sentido, é necessário que haja respeito 
entre as partes onde o professor é peça fun-
damental no momento em que consegue um 
bom relacionamento com seus educandos.

Como bem diz Nunes (2011), por meio 
da comunicação não violenta, os ato-
res escolares refletem e discutem so-
bre o que motivou o conflito e quais fo-
ram as consequências na vida deles.

É fundamental haver um elo entre comu-
nidade e escola, com pais e ou responsáveis 
discutindo os problemas pertinentes à educa-
ção dos seus filhos, sendo informados sobre 
os problemas e objetivos da escola e assim 
co-responsabilizando-se pela indisciplina na 
sala de aula (PARRAT-DAYAN, 2012, p. 69).

   Esse processo “busca restaurar as relações 
abaladas por algum problema. Ele evita que o 
conflito permaneça entre as partes e gere mais 
problemas no futuro” (NUNES, 2011, p. 91).

É preciso ficar claro na escola que o pro-
blema da disciplina não é apenas do pro-
fessor, mas de toda a equipe escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se discutir qual o peso da indis-
ciplina no fracasso e dificuldades sentidas 
não só pelos alunos, mas também por toda 
a comunidade escolar não sendo necessá-
rio achar um culpado, mas mostrar as cau-
sas, para que possamos pensar em soluções.

 Sendo a escola a responsável pela for-
mação de cidadãos conscientes, deve 
iniciar desde os anos iniciais a preocu-
pação para com o ensino, com a forma-
ção de sujeitos críticos e participativos.

A formação de gestores e professores 
também deve ser repensada, pois, obser-
va-se faltar a eles um estudo amplo da re-
alidade atual, além de investimentos em 
capacitações para que a aprendizagem 
não termine com o curso de graduação.

Durante a leitura das bibliografias pesqui-
sadas observou-se que a questão discipli-
nar não está relacionada apenas a realida-
de escolar, mas sim com toda a sociedade 
e em todas as estruturas de vários países.

O título indisciplina abrange várias formas 
de manifestação, pois, percebemos que me-
rece melhor aprofundamento para encontrar-
mos soluções e desenvolvermos novas formas 
para que todos enriqueçam seus relaciona-
mentos de modo que possam ser respeitados.

Apesar das limitações, a elaboração dessa 
pesquisa se tornou proveitosa, uma vez que 
instigou-nos a conhecer aspectos novos so-
bre o tema voltado a disciplina e indisciplina 
na escola, pois, a escola deixou de ter um pa-
pel integrador dos alunos, embora seja um es-
paço onde estes passam grande parte do seu 
tempo, nem sempre chegam a perceber quais 
são os seus valores e regras de funcionamento.

Na verdade as escolas sejam públicas ou 
privadas, de maneira geral estão mal pre-
parados para enfrentarem a complexidade 
dos problemas atuais, nomeadamente os 
que se prendem com as tensões internas, 
devido a crescente participação de alunos, 
pais, entidades públicas e privadas nas de-
cisões tomadas nas escolas tornando-se 
uma fonte de conflitos, que não raro aca-
bam por gerar climas propícios à indisciplina.

Conclui-se que o tratamento do tema “in-
disciplina na escola” proporcionou-nos um 
amplo espaço reflexivo sobre as questões 
disciplinares e indisciplinares, favorecendo li-
gações que podem vir a ser proveitosas nas 
atitudes a tomar como educadora. Muitos 
dos conflitos que hoje se manifestam nas 
nossas escolas ocorrem devido à persistência 
de ensinarmos a muitos como se fosse um só.

O professor tem dificuldade em controlar 
a heterogeneidade dos alunos, respeitan-
do suas diferenças e praticando um ensino 
individualizado. Quanto à disciplina, a es-
cola terá que ser um espaço onde se tra-
balhe a cidadania de forma humanitária.
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O LÚDICO NO PROCESSO DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO – O 
PAPEL DO EDUCADOR

RESUMO: O Lúdico vem se expandindo nas instituições de ensino de todo país, porém, 
não somente no ciclo I – Ensino Infantil, mas também no Ciclo II - ensino fundamental, 
adequando estratégias que rompem com a alfabetização tradicional, que muitas vezes torna 
a aprendizagem totalmente mecanizada e desestimuladora. É ressaltado que um dos grandes 
paradigmas do processo de alfabetização dos docentes é conseguir romper com o método 
de práticas da atualidade e resignificar novas maneiras de ensino, de forma prazerosa, pois 
assim a criança aprenderá a ler e a escrever brincando. Para que a aula se torne significativa, o 
lúdico é de extrema importância, pois o professor além de ensinar, aprende o que o seu aluno 
construiu até o momento, condição necessária para as próximas aprendizagens. A tendência é 
de superação, desde que o ambiente seja fecundo à aprendizagem e que o mestre tenha noção 
da responsabilidade que esta busca exige. Estuda-se o passado, vive-se o presente, busca-
se o futuro. Através da ludicidade podemos fazer novas perguntas para velhas respostas. 
O papel do professor é fazer a mediação na leitura para que o aluno construa o sentido do 
texto. Para formar bons leitores, os professores precisam também ser o modelo. Se houver 
o desenvolvimento da habilidade de leitura nas séries iniciais, ela se estenderá para os níveis 
superiores de educação, sendo da responsabilidade não só dos professores de português 
desenvolver essas habilidades de leitura, mas também de todas as outras disciplinas.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Lúdic.
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INTRODUÇÃO

O lúdico na educação atual tem sido um dos 
instrumentos que fomentam um aprendizado 
de qualidade para a criança, a partir das téc-
nicas que promovem o desenvolvimento das 
habilidades fundamentais nesse processo.

O brincar é encarado como uma situação co-
tidiana e um direito das crianças. Por meio do 
brincar, elas se apropriam dos elementos da 
realidade e dão a eles novos significados, po-
rém ainda está longe de ser uma simples brin-
cadeira ou passatempo, pois é uma atividade 
muito importante a criança que leva o ser hu-
mano ao encontro do conhecimento, da socia-
lização e do desenvolvimento do seu caráter. 

O lúdico como ferramenta para a alfabeti-
zação, tem sido uma das estratégias mais bem 
sucedidas no que concerne à estimulação do 
desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem 
de uma criança. Essa atividade é significativa 
porque desenvolvem as capacidades de aten-
ção, memória, percepção, sensação e todos os 
aspectos básicos referentes à aprendizagem.

 
A escola e o educador precisam estar uni-

dos e estejam em parceria a fim de dire-
cionar as atividades com o intuito de des-
montar a brincadeira de uma ideia livre e 
focar em um aspecto pedagógico, de modo 
que estimulem a interação social entre as 
crianças e desenvolva habilidades intelec-
tivas essenciais para a vida escolar e social.

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE 
NO ESPAÇO ESCOLAR

O lúdico está presente no cotidiano de 
qualquer educando, por isso, é necessário 
ressaltar e explorar este recurso, para po-
dermos incorporá-lo em nossas práticas 
pedagógicas de uma forma criativa e es-
sencial para que as crianças criem ferramen-
tas para aprenderem brincando e propor-
cionar aprendizagem e prazer aos alunos. 

O termo lúdico vem sendo amplamen-
te utilizado em bibliografias que se re-
ferem à jogos, brinquedos e brincadei-
ras, mas dificilmente se observa uma 
definição de cada um desses termos. 

Muitas instituições de ensino pelo Bra-
sil vem incorporando o Lúdico nas sa-
las de aula, segundo Roloff (2012)

A palavra Lúdico vem do latim Ludus, que 
significa jogo, divertimento, gracejo, escola. 
Este brincar também se relaciona à condu-
ta daquele que joga, que brinca e se diver-
te. Por sua vez, a função educativa do jogo 
oportuniza a aprendizagem do indivíduo: seu 
saber, seu conhecimento e sua compreensão 
de mundo. Na história de nosso desenvolvi-
mento, sabemos que o ser humano tem re-
cebido inúmeras designações: Homo Sapiens, 
porque possui como função o raciocínio para 
aprender e conhecer o mundo; Homo Fa-
ber, porque fábrica objetos e utensílios; e, 
Homo Ludens porque é capaz de dedicar-se 
às atividades lúdicas, ou seja, ao jogo. Po-
de-se dizer que o ato de jogar é tão antigo 
quanto à própria humanidade. Jogar é uma 
atividade natural do ser humano. Através do 
jogo e do brinquedo, o mesmo reproduz e 
recria o mundo a sua volta (ROLOFF, 2012).
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Há  um leque de competências e habilidades 
no lúdico, mas para que esta prática seja viá-
vel é preciso que o educador tenha um foco 
centrado,  para conseguir promover ativida-
des que favoreçam uma aprendizagem signi-
ficativa e integral aos seus alunos, para isso 
é preciso demonstrar a importância e a ver-
dadeira função do uso desta ferramenta na 
aprendizagem, considerando o planejamento 
do professor, bem como seu verdadeiro pa-
pel no desempenho de sua ação cotidiana 
para que o lúdico realmente contribua para 
o desenvolvimento pleno da criança. A análi-
se das falas de alguns profissionais da educa-
ção, que atuam tanto nas séries iniciais quan-
to na educação infantil, atentando para seu 
entendimento sobre o assunto em questão.

O lúdico pode trazer à aula um momento 
de felicidade, seja qual for a etapa de nos-
sas vidas, ressaltando leveza à rotina da 
unidade escolar e fazendo com que o alu-
no registre melhor os ensinamentos que lhe 
chegam, de forma mais significativa, pois na 
educação infantil, no ensino fundamental, 
em qualquer espaço, sempre cabe uma brin-
cadeira lúdica, um intervalo, para esquecer 
a seriedade e aliviar a tensão, antes de co-
meçar uma nova jornada. Não é apenas na 
infância que podemos brincar de ser feliz.

No início do século XX, com o surgimen-
to  da pedagogia moderna, a educação pas-
sa por mudanças  de conceitos e estruturais 
significativas para o educando, este passou 
a ser considerado como centro do proces-
so ensino-aprendizagem e não mais uma 
criança que deve aprender mecanicamente, 
em que apenas o professor é o dono do sa-
ber, mas sim uma realidade em que tanto o 
professor quanto o aluno aprendem com as 
vivencias do dia a dia, na qual trocam infor-
mações importantes, e os próprios educan-
dos criam seus conhecimentos essenciais 
para a aprendizagem tanto em sala de aula.

 O processo pedagógico está atrelado a 
novas propostas curriculares. Assim a di-
dática escolar fundamentou-se em ativi-
dades lúdicas através de jogos e materiais 
concretos, os quais passaram a ser consi-
derado um instrumento importante à prá-
tica docente e um elemento facilitador 
da aprendizagem na esfera educacional.

Propiciar a ludicidade como instrumento de 
aprendizagem deveria ser tarefa inerente de 
todo educador, pois, segundo Dorneles (1998) 
a criança compreende a realidade e “vê o mun-
do” através do brinquedo e é recriando seu 
mundo e o mundo que vê pela televisão, ruas, 
passeios, que ela se constitui como sujeito.

A atividade lúdica é um instrumento que 
possibilita as crianças à aprenderem relacio-
nar-se com outros, promove maior desenvol-
vimento cognitivo, motor, social e afetivo. Por 
meio do brincar, a criança experimenta, des-
cobre, inventa, adquire habilidades, além de 
estimular a criatividade, autoconfiança, curio-
sidade, autonomia, proporciona o desenvol-
vimento da linguagem, do pensamento e da 
concentração devido a situação de alguns jo-
gos e brincadeiras, consequentemente geran-
do uma maturação de novos conhecimentos.

Para que a aula se torne significativa, a 
ludicidade é de suma importância, pois o 
educador além de ensinar, aprende o que o 
discente construiu até o momento, condi-
ção necessária para as próximas aprendi-
zagens. A tendência é de superação, desde 
que o ambiente seja fecundo à aprendiza-
gem e que o mestre tenha noção da respon-
sabilidade que esta busca exige. Estuda-se 
o passado, vive-se o presente, busca-se o 
futuro. Através da ludicidade podemos fa-
zer novas perguntas para velhas respostas.
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Maranhão ressalta que o brincar pode ser 
visto como um recurso mediador no pro-
cesso de ensino aprendizagem, tornando-
-o mais fácil. O brincar enriquece a dinâ-
mica das relações sociais na sala de aula. 
Possibilita um fortalecimento da relação 
entre o ser que ensina e o ser que apren-
de, pois as crianças aprendem por meio das 
brincadeiras realizadas em sala de aula, tor-
nando algo significativo para o educando. 

As  aulas  devem  ser bem elaboradas, seguin-
do todo um planejamento e sequências didá-
ticas, tendo como objetivo aprendizado dos 
alunos, para que eles mesmos possam ter fer-
ramentas para construir conhecimentos e solu-
ções por meio das brincadeiras e jogos em sala 
de aula, ou seja adquirir as habilidades e com-
petências necessárias, segundo Roloff (2012)

As aulas lúdicas devem ser bem elabora-
das, com orientações definidas e objetivos 
específicos. Se o professor apenas “brincar” 
com estes alunos, não transmitirá conteúdo e 
possivelmente perderá o rumo da aula. A ati-
vidade intelectual não pode ser separada do 
funcionamento total do organismo. O corpo 
e o aprendizado intelectual fazem parte de 
um todo, através do qual o aluno irá compre-
ender o meio, trocar informações e adquirir 
experiências. As brincadeiras em sala de aula 
devem servir como orientação para posturas 
comportamentais, por exemplo. Brinca-se 
ensinando valores e, após, usa-se este mo-
mento mais tranquilo para explicar o conte-
údo que estudaremos nesta aula e a relação 
disto com a brincadeira anterior. O aluno 
vai relacionando, montando esquemas, for-
mando seus próprios arquivos, que à medida 
que se desenvolvem, tornam-se mais gene-
ralizados e mais maduros (ROLOFF,  2012).

A brincadeira torna-se  uma necessida-
de importante para o aluno, pois é por meio 
dela que começa a compreender o adulto 
e o mundo a sua volta, é um impulso natu-
ral da criança, que aliado à aprendizagem 
torna-se mais fácil à obtenção do apren-
der devido à espontaneidade das brincadei-
ras através de uma forma intensa e total. 

Os jogos estimulam a socialização, porque 
podem ser trabalhados em pequenos e grandes 
grupos; através do lúdico os alunos são desa-
fiados e estimulados a pensar, desenvolvendo 
aspectos emocionais, afetivos e cognitivos; as 
crianças passam a serem cooperativas e res-
ponsáveis; aprendem a perseguir objetivo, a 
agir de acordo com as regras; seu raciocínio 
fica mais ágil, e sua criatividade se desenvolve. 

É na infância que inicia-se o fantasiar, fa-
zendo um paralelo do mundo real com o 
imaginário. Devido à realidade ser difícil em 
ser assimilada e aceita, a criança cria seu 
próprio universo, onde encontra-se reso-
luções para tudo, através de seus persona-
gens imaginários, super-heróis, princesas, 
fadas, monstros, bruxas, entre outros, atri-
buindo seus próprios sentimentos nos brin-
quedos e histórias. Por exemplo, é a bone-
ca que está com raiva porque a mãe brigou 
com ela, ou o urso que está chorando por-
que o pai foi trabalhar, enfim, as crianças 
dão vida e sentimentos aos objetos inanima-
dos como se fossem pessoas de verdades.
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Têm-se até hoje a opinião de que a ima-
ginação da criança é mais rica do que a do 
adulto. A infância é considerada a idade de 
maior desenvolvimento da fantasia e segun-
do essa opinião, à medida que a criança vai 
crescendo, diminuem a sua imaginação e a 
força de sua fantasia. [...] Goethe dizia que 
as crianças podem fazer tudo de tudo, e essa 
falta de pretensões e exigências da fantasia 
infantil, que já não está livre na pessoa adul-
ta, foi interpretada frequentemente como 
liberdade ou riqueza da imaginação infantil 
(...). Tudo isso junto serviu de base para afir-
mar que a fantasia funciona na infância com 
maior riqueza e variedade do que na ida-
de madura. A imaginação da criança [...] não 
é mais rica, é mais pobre do que a do adul-
to; durante o desenvolvimento da criança, 
a imaginação também evolui e só alcança 
a sua maturidade quando homem é adulto 
(VYGOTSKY apud ELKONIN 1998, p.124).

O jogo simbólico caracteriza-se pela repre-
sentação da realidade, por uma tendência 
imitativa e imaginativa.

Os grupos de crianças que se formam em 
sala de aula, mediante a utilização de uma 
proposta lúdica, são sempre heterogêneos 
quanto aos conhecimentos já adquiridos nas 
diversas áreas, mesmo quando uma avança 
sozinha ela contribui para o desenvolvimento 
das outras. Assim como o professor ela tam-
bém servirá de mediadora entre o sujeito e o 
objeto. O professor não será passivo e nem 
o centro do ensino, mas sim, um mediador. 

Levando este aspecto em consideração, sa-
lientamos que a criança é curiosa e precisa ex-
plorar o que vê e está ao seu redor. Participar de 
brincadeiras é um meio de criar oportunidades 
para que ela passe por experiências que aju-
darão no seu amadurecimento e socialização. 

A educação por meio do lúdico possibilita 
um favorável crescimento da criança, inves-
tindo numa elaboração íntegra do conhe-
cimento infantil. Enquanto joga e brinca, 
podem ser recriados conceitos cotidianos, 
compreendendo, encenando, reelaborando a 
realidade, contribuindo assim para uma ma-
neira melhor de se relacionar com o outro e 
desenvolvendo sua identidade e autonomia.

O lúdico como método pedagógico prio-
riza a liberdade de expressão e criação. Por 
meio dessa ferramenta, a criança aprende 
de uma forma menos rígida, mais tranquila e 
prazerosa, possibilitando o alcance dos mais 
diversos níveis do desenvolvimento. Cabe 
assim, uma estimulação por parte do adul-
to/professor para a criação de ambiente que 
favoreça a propagação do desenvolvimento 
do educando, por intermédio da ludicidade.

A atividade lúdica fornece uma evolução 
nas funções das habilidades psíquicas, da per-
sonalidade e da educação. Por meio dos jogos 
e brincadeiras a criança aprende a controlar 
os seus impulsos, a esperar, respeitar regras, 
aumenta sua autoestima e independência, 
servindo também para aliviar tensões e di-
minuir frustrações, pois através do brincar a 
criança reproduz situações vividas no seu ha-
bitual, reelaborando através dos faz de conta.

A utilização de jogos e brincadeiras no meio 
educacional propicia as crianças o aprimora-
mento de diversos conhecimentos de forma 
lúdica. Aos educadores, estes além de esta-
rem motivados também com o lúdico, é pre-
ciso um conhecimento mais elaborado acerca 
do tema, para poder intervir nas brincadei-
ras de crianças. Contudo, faz-se necessário 
auxiliar a criança, de maneira sutil, para que 
brinque com diversos tipos de brinquedos.
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ATRIBUIÇÕES DO EDUCADOR 
ALFABETIZADOR NA INSERÇÃO DA 
LUDICIDADE

A ludicidade é uma necessidade do ser hu-
mano em qualquer idade e não pode ser vista 
apenas como diversão. O desenvolvimento 
do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
colabora para uma boa saúde mental, pre-
para para um estado interior fértil, facilita 
os processos de socialização, comunicação, 
expressão e construção do conhecimento. 

O profissional envolvido com jogos e brin-
cadeiras no ambiente escolar, de acordo com 
Negrine (1994, p. 13) deve estar preparado 
não apenas para atuar como animador, mas 
também como observador e investigador das 
relações e acontecimentos que ocorrem na 
escola. Para uma tarefa desta dimensão social, 
o indivíduo necessita de uma formação sóli-
da, fundamentada em três pilares: “formação 
teórica, pedagógica e pessoal”. Deste modo, 
é preciso que o educador, além da prática te-
nha também uma base teórica para que pos-
sa se sustentar na aplicação do lúdico pois na 
prática pedagógica é sempre importante uti-
lizar um recurso didático com uma explicação 
científica comprovando sua eficácia empírica. 
Segundo Nóvoa (1991, p. 34), o sentido de 
formação profissional implica em “entender a 
aprendizagem numa perspectiva interdiscipli-
nar e como um processo contínuo que requer 
uma análise cuidadosa desse aprender em 
suas etapas, evoluções, avanços e concreti-
zações”. Requer também redimensionamento 
dos conceitos que alicerçam tal possibilidade 
de busca na compreensão de novas ideias e 
valores. A formação lúdica de professores é, 
hoje, uma preocupação constante para aque-
les que acreditam na necessidade de trans-
formar o quadro educacional presente, pois 
da forma como ele se apresenta fica eviden-
te que não condiz com as reais necessidades  

 
 
 
 
dos que procuram a escola com o intuito de 
aprender o saber, para que, de posse dele, te-
nham condição de reivindicar seus direitos e 
cumprir seus deveres na sociedade. O profes-
sor é a peça chave desse processo, e deve ser 
encarado como um elemento essencial e fun-
damental. Quanto maior e mais rica for sua 
história de vida profissional, maiores serão as 
possibilidades de ele desempenhar uma prá-
tica educacional consistente e significativa. 
Desse modo, Nóvoa (1991, p. 34) evidência:

 
Não é possível construir um conhecimen-

to pedagógico para além dos professores, 
isto é, que ignore as dimensões pessoais e 
profissionais do trabalho docente. Não quer 
dizer, com isso, que o professor seja o úni-
co responsável pelo sucesso ou insucesso 
do processo educativo. No entanto, é de 
suma importância sua ação como pessoa e 
como profissional (NÓVOA, 1991, p. 34).

 
Assim, ao incluir no planejamento uma 

atividade lúdica, o professor deve antes 
adequar o tipo de jogo ao seu público e ao 
conteúdo a ser trabalhado, para que os re-
sultados venham ser satisfatórios e os ob-
jetivos alcançados. Outras considerações 
são enfatizadas por Fortuna (2003, p.10) 
ao trabalho lúdico do professor como: 

 
• O professor deve se preocupar em 

construir uma relação democrática e res-
peitosa com as crianças em todas as situ-
ações, principalmente no que diz respei-
to à conservação dos jogos e brinquedos.
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 • Os jogos devem ser elaborados, junto com 
as crianças, os combinados e as regras de uti-
lização e manutenção dos materiais, como por 
exemplo: “quem brincou guarda” ou “no final 
da brincadeira todos devem guardar “os mate-
riais” e até a localização dos jogos nas estantes”.

 
 • Cabe ao educador oferecer materiais 

variados e interessantes e que, principal-
mente, estimulem a imaginação infantil. 

 
• Além dos jogos e brinquedos estrutu-

rados (fabricados), sugere-se que o edu-
cador incremente este acesso através da 
contribuição de novos jogos, utilizando-se 
basicamente de sucatas. Estes materiais (que 
normalmente são descartados como lixo) 
apresentam uma infinita variedade de co-
res, formas, texturas e tamanhos e possibi-
litam que as crianças montem, desmontem, 
construam (castelos, cabanas, comidinha 
para o doente, um navio, etc.) e brinquem.

 
• O espaço da sala ocupada pelas crian-

ças é outro ponto que deve ser observado 
com atenção. É interessante que elas te-
nham área livre para brincar, assim como 
opções de mexer no mobiliário, montar casi-
nhas, vendinhas, cabanas, tendas, circo etc. 

 
• A rotina diária e o tempo que as crian-

ças têm à disposição para brincar também 
devem ser considerados. Deve-se procurar 
dar tempo suficiente para que as brincadei-
ras surjam se desenvolvam e se encerrem. 

 
• O educador não deve ser um mero es-

pectador que apenas intervém em casos de 
acidentes, brigas e choros. Nem tampouco 
ter sempre a iniciativa de propor e coorde-
nar as brincadeiras. É necessária certa dose 
de sensibilidade para saber distinguir em que 
momentos sua presença mais ativa é funda-
mental (como, por exemplo, para estimular 
a participação de determinadas crianças ou 

propor novas brincadeiras) e as ocasiões em 
que é preferível deixar que as próprias crian-
ças interajam, organizem e reinventem as 
brincadeiras. Desta forma, o educador que 
deseja usar o jogo como ferramenta educa-
cional usará estas observações, aplicando jo-
gos que suscitam diferentes formas de coo-
peração entre os alunos, mesclando times e 
elementos, trabalhando com as lideranças, in-
centivando desafios e criando situações que 
façam florescer as habilidades e competên-
cias dos alunos. De acordo com as pesquisas 
de Santos (2000), para que o relacionamen-
to entre os alunos na hora do jogo ocorra de 
forma efetiva é preciso que o educador es-
teja atento, variando os objetivos de forma 
a requisitar ao máximo o feixe de habilidade 
de cada um dos alunos, estimulando novas 
combinações de “forças”, novas combinações 
de habilidades. Uma vez que o objetivo pro-
posto é diferente, a vitória também caberá a 
pessoas e times diferentes, o que colabora 
com o autoconhecimento e a formação da 
autoestima de todos. Ficará clara a situação 
que cada um tem o seu papel e que cada pa-
pel tem a sua importância e o seu momento.
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METODOLOGIA
 
Esta pesquisa define-se como bibliográfica 

que segundo Lakatos e Markoni (1993, p. 19 
66): trata-se do levantamento, seleção e do-
cumentação de toda bibliografia já publicada 
sobre o assunto que está sendo pesquisado, 
em livros, revistas, jornais, boletins, monogra-
fias, teses, dissertações (...), com o objetivo de 
colocar o pesquisador em contato direto com 
todo material já escrito sobre o mesmo. Sen-
do assim, neste trabalho procurou-se analisar 
materiais cientificamente já publicados por 
outros pesquisadores, tendo como método de 
abordagem o hipotético-dedutivo que de acor-
do com Silva e Silveira (2007, p. 146) trata-se 
de uma pesquisa onde se utiliza o: “raciocínio 
lógico ponderado por hipóteses”. Portanto, os 
dados foram coletados por meio de literatu-
ras especializadas que viabilizaram o levanta-
mento bibliográfico e análise dos dados para 
possível alcance dos objetivos deste estudo.

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Este artigo teve como objetivo analisar 

as contribuições do lúdico no trabalho com 
a alfabetização e o letramento sob a luz da 
psicologia educacional. A relevância do lúdi-
co no desenvolvimento da criança tem sido 
demonstrada por inúmeros autores que ates-
tam a sua importância já que proporciona 
muitas maneiras de levar a criança a apren-
der de forma motivada e significativa. Tendo 
como base uma pesquisa bibliográfica, onde 
autores como: Piaget (1978), Vygotsky (1984) 
e Antunes (1998) entre outros que apresen-
tam estudos importantes sobre esta temática, 
este trabalho proporciona uma leitura signi-
ficativa sobre a utilização dos lúdico no pro-
cesso de alfabetização e letramento. Em seu 
teor é possível fazer uma breve caminhada 
histórica sobre a inclusão do lúdico educacio-
nal, além de saber sobre algumas contribui-
ções científicas deste recurso imprescindível  

 
 
no campo da alfabetização. Os resultados 
evidenciam o lúdico, o jogo e a brincadeira, 
pois fazem parte do processo de formação 
do ser humano, e, portanto, não podem ser 
excluídos como instrumentos didáticos no 
campo escolar, principalmente no período de 
alfabetização. Enfatiza também a necessida-
de do professor ter competência para utilizar 
a ludicidade, onde o planejamento e a base 
teórica não podem faltar ao utilizar o lúdi-
co como recurso de ensino e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O lúdico viabiliza uma série de aprimoramentos em diversos âmbitos dos desenvolvimentos, 
cognitivo, motor, social e afetivo. Através do brincar a criança inventa, descobre, experimen-
ta, adquire habilidades, desenvolve a criatividade, autoconfiança, autonomia, expande o de-
senvolvimento da linguagem, pensamento, proporcionando além de situações prazerosas, o 
surgimento de comportamentos e assimilação de regras sociais. Ajuda a desenvolver seu inte-
lecto, tornando claras suas emoções, angústias, ansiedades, reconhecendo suas dificuldades, 
proporcionando assim soluções e promovendo um enriquecimento na vida interior da criança.

O educando demonstra seus desejos, assim como nos sonhos, fantasias por meio 
dos jogos e brincadeiras, principalmente naquelas de faz de conta, onde seus senti-
mentos são expostos através do simbólico. Por meio do brincar, à apreensão da rea-
lidade é mais fácil, o brinquedo vai muito mais além de um simples produto, torna-se 
um processo pelo qual é de fundamental importância no desenvolvimento da infância.

Para ensinar a ler e a escrever é preciso que o profissional da área da educação seja esse 
tipo de modelo, consequentemente será mais fácil ter um aluno leitor e produtor eficiente.  

Os responsáveis pela educação básica no Brasil devem se preocupar com a formação daque-
les que preparam os futuros leitores, porque se na base houver o interesse e a habilidade na 
leitura, quando adulto, esta habilidade tenderá a estender nos níveis superiores da educação.

Portanto nas instituições de ensino é fundamental que usem o lúdico em sala de 
aula para conseguir alfabetizar os alunos, pois assim aprendem por prazer, e todas as in-
formações transmitidas tornará em aprendizagem, pois por meio das brincadeiras, o 
educando encontra apoio para superar suas dificuldades de aprendizagem, e conse-
gue viabilizar uma maneira de achar soluções, e superá-las, e não apenas memorizar.
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A ARTE

RESUMO: A história da arte está relacionada à cultura dos mais variados povos existentes. 
Ela atravessa os tempos, criando e contando o passado e recriando o presente. A arte está 
presente a nossa volta e com ela compomos a história de uma sociedade. Cada objeto 
artístico apresenta uma finalidade. Desde a pré-história, o homem sempre criou elementos 
que o ajudassem a superar as suas necessidades e a vencer desafios. Existem objetos do 
homem que representam os seus sentimentos, algo que a utilidade pública muitas vezes não 
consegue questionar, somente considera a sua beleza. Eles são conhecidos como obras de 
arte. Elas fazem parte da cultura do povo e são capazes de ilustrar situações sociais ou não. O 
trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada 
acerca do tema.

Palavras-chave: História; Arte; Cultura.
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INTRODUÇÃO

 
A  Arte para o homem sempre foi algo importante, como maneira de se expres-

sar, isso é comprovado ao observarmos os homens da caverna, no período pré-
-histórico. Tendo sido este o período mais fascinante da história da arte, diante 
do fato de não ter nenhum registro dessa época, pois ocorreu anteriormente a 
escrita, e tudo o que foi constatado foi através de pesquisas de antropólogos, 
historiadores e dos estudos da moderna ciência arqueológica (TEBOLA, 2000).

Diante dos estudos de Saldanha (1999), a era pré-histórica foi iniciada 
com o: Paleolítico, Idade da Pedra Lascada; nesse período o artista dese-
nhava um animal, por exemplo, do jeito que ele a via, normalmente nas 
paredes das cavernas em que habitavam, representando o animal captu-
rado e abatido; hoje essa representação é justificada como um ritual, uma 
espécie de magia para que o caçador-artista conseguisse êxito na sua 
caça, acreditando ele que ao desenhá-lo conseguiria, com isso dominá-lo.

No período Paleolítico Inferior que ocorreu aproximadamente, 5.000.000 
a 25.000 a. C., onde surgiram os primeiros hominídeos, os quais pra-
ticavam a caça e a coleta de alimentos, o controle do fogo, e dos ins-
trumentos de pedra lascada, madeira e ossos: facas, machados, etc. 

Enquanto que no Paleolítico Superior, há um desenvolvimento na con-
fecção dos instrumentos que, além da madeira, também eram utilizados o 
marfim, ossos, madeira na confecção de machados, arco e flecha, lançador 
de dardos, anzol e linha. Aqui nota-se o avanço da pintura e da escultura.

A Arte é uma ação intrínseca ao humano, das mais antigas, sem-
pre ligada a uma percepção, ideia ou emoção, estimulando tan-
to a consciência do criador da obra quanto dos que a apreciam, po-
dendo cada uma dessas obras ser considerada única e diferente.

Remonta dos mais primitivos tempos podemos encontrar a essência do pen-
samento humano expressa das mais diversas formas, desde pinturas rupes-
tres e esculturas a construções arquitetônicas que extrapolavam as comuns. 
Arte, religião e ciência sempre andaram juntas através dos tempos, sendo ela 
o principal produto de ligação do homem com o intelecto (TEBOLA, 2000).
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UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A 
ARTE

Duarte (2005) define, que há di-
versas classificações, para as mani-
festações sobre as artes; costuma-se 
visualizar, dividi-las em categorias, 
como as artes visuais, por exem-
plo; que inclui a pintura e a es-
cultura, ou também as dividir por 
técnicas, através dos materiais uti-
lizados na expressão (aquarela, óleo 
e guache são técnicas da pintura).

Tebola (2000), afirma que arte, em 
toda sua trajetória histórica, pode 
ser identificada, nas áreas do co-
nhecimento, como fator resultan-
te das vivências de um povo e sua 
cultura; onde a humanidade utili-
zava o desenho para se comunicar, 
como forma de linguagem. Já na 
pré-história, nas cavernas, os pri-
matas faziam desenhos de suas ca-
çadas como, e a quantidade de pes-
soas que moravam nas cavernas. 

O ser humano sempre foi criati-
vo, tendo nascido com essa habili-
dade, desenvolvida, mediante seu 
habitat, independente da cultura e 
do desenvolvimento interno de seu 
ser, assim explorando e estimulando 
sua criatividade sua maneira de ser e 
de estar no mundo (PILLAR, 2003).

 

O homem ao nascer adquire espe-
cificidades culturais, psicológicas e 
sociais, o lhe permite fazer ligações 
com a natureza e com o mundo. Sen-
do a arte, parte integrante desse 
movimento, possibilitando a repre-
sentação e interpretação da própria 
vida, onde são desenvolvidas habili-
dades de seleção, classificação, iden-
tificação, etc. indispensáveis para or-
ganização humana (PILLAR, 2003). 
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Segundo Morin (2006), sobre suas 
teorias da reforma do pensamento, a 
prática em educar, também apresenta 
características genuínas em determi-
nados períodos, tendo suas evoluções 
de acordo com as transformações 
sócio culturais. Sendo assim, pode-
mos mencionar algumas tendências; 
a escola tradicional, onde o desenho 
relacionava-se com a preparação do 
aluno para o trabalho, enfatizando a 
linha, o contorno e a reprodução de 
modelos propostos pelo professor. 

A escola nova, onde a arte defen-
de a livre expressão e a expressão 
espontânea. A escola libertadora, 
onde a arte segue ações interdisci-
plinares. A escola crítico-social dos 
conteúdos, onde o professor deve 
ter domínio sobre o assunto saben-
do ensinar a arte ou ser professor 
de Arte. A escola construtivista, na 
qual a arte é obrigatória nas insti-
tuições de ensino (PILLAR, 2003). 

Na área educacional, a arte é origi-
nada de uma longa trajetória, sendo 
amparada pela lei só depois da dé-
cada de 70, através da Lei 5692, de 
11 de agosto de 1971, que a tornou 
obrigatória, disciplina de Educação 
Artística nos estabelecimentos de 
1º e 2º graus. De acordo com o en-
tendimento desta lei, a arte era ape-
nas uma atividade educativa, não de 
fato, uma disciplina (BRASIL, 2005).

Mencionando Strickland (1999), 
afirma-se que, importância da arte 
para a história humana está exata-
mente, na sua relação direta com o 
momento histórico e cultural, refle-
tindo aquilo que acontece em de-
terminado momento e sendo traba-
lhada de forma artesanal. Pode-se 
dividir a história da arte em grandes 
períodos: Arte Pré-Histórica (perí-
odo anterior a 3000 a.C.), Arte An-
tiga (de 3000 a.C. até 1000 a.C.), 
Arte Clássica (de 1000 a.C. a 300 
d.C.), Arte Medieval (de 300 a 1350), 
Arte Moderna (1350 a 1850) e, fi-
nalmente, Arte Contemporânea (de 
1850 aos dias atuais) (MEIRA, 2007).

Estudar a história da arte, é fun-
damental para se entender a histó-
ria da evolução humana, olhando 
através dos movimentos artísticos, 
as modificações ocorridas em cada 
época. Em cada um dos períodos 
estudados, a arte se interliga às ou-
tras ciências, auxiliando a enten-
der as trajetórias epistemológicas, 
como a arqueologia, a paleografia, 
a própria literatura que também é 
uma manifestação artística, e diver-
sas outras (STRICKLAND, 1999).
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É possível dividir a história da arte, 
sem fragmentá-la, pela sua manifes-
tação globalizada, como a arte primi-
tiva ou arte pré-histórica, pela regio-
nalização; observando a arte grega, 
a arte romana, a arte moçambicana, 
a arte indiana, assim, torna-se viável 
a compreensão do processo evolu-
tivo e cultural de cada uma de suas 
ramificações (STRICKLAND, 1999).

 

Segundo Pillar (2003), os artistas, 
ao invés de limitar-se a copiar a na-
tureza e a realidade, passaram a criar 
novos estilos, rompendo as regras na 
busca de uma melhor expressão da 
vida moderna. Assim, caracterizou-
-se que, o objetivo da arte não era 
apenas a representação do visível, 
mas a expressão emocional e sensível 
do que estava na mente do artista. 

Suas variações encontraram, final-
mente, até mesmo em designers e 
arquitetos, uma funcionalidade para 
o cotidiano.  É comum, atualmente, a 
procura por móveis feitos por desig-
ners, que sejam mais adaptados ao 
estilo e forma de ver a vida, ou mesmo 
de buscar nos arquitetos soluções ar-
tísticas que nos possam trazer o pra-
zer de viver, em um projeto original, 
de acordo com as tendências e estilos

Para Pillar (2003), os tipos, estilos 
e variações de arte hoje estão clas-
sificadas como arte contemporâ-
nea, quando novos desafios se im-
põem aos artistas para projetar suas 
ideias. Proporcionando aos modelos 
e práticas de ensino em artes visu-
ais socialmente sustentáveis e res-
ponsabilidade ecológica, conscien-
te em vários contextos culturais; 
e proporcionar liderança e envol-
vimento com organizações cultu-
rais e profissionais das artes visuais 
locais, nacionais e internacionais.

 

O eixo que norteia a contribui-
ção das Artes Visuais na Educação, 
como afirma Morin (2006) é a in-
vestigação das práticas, realizações, 
teorias e metodologias da educação 
visual e suas tecnologias na socie-
dade contemporânea. As pesquisas 
realizadas ressaltam a movimenta-
ção, em relação aos conhecimentos 
adquiridos, nos questionamentos 
da arte atrelada à educação ao pro-
mover a interatividade de institui-
ções, saberes e práticas da leitura 
das imagens e nas práticas visuais. 
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Esta promoção se reflete na am-
pliação desta área de conhecimento, 
para uma grande variedade de con-
textualização de atividades, incluin-
do escolas, museus, instituições cul-
turais, organizações comunitárias de 
base, e configurações alternativas. 
A linha é um espaço de convergên-
cia que agrega pesquisadores, pro-
fessores e praticantes de campos 
interdisciplinares (FERREIRA, 2001).

Buoro (2001), ressalta que a inten-
ção de se aplicar as artes visuais nas 
aulas práticas, dentro das escolas e 
universidades se dá de acordo com 
as demandas de inspirar, engajar; 
provocando educadores em artes 
visuais a compreender e investigar 
grades curriculares e uma extensão 
de possibilidades pedagógicas, apro-
fundando envolvimento das artes 
visuais, na cultura, e na sociedade.

 

A Educação em Arte Visuais se pro-
põe a: estimular e conduzir ações den-
tro de uma comunidade colaboradora, 
que foque em metodologias e conte-
údos relevantes para as artes visuais. 
Realizando pesquisas e contribuindo 
para a literatura em Educação em Ar-
tes Visuais; apurando as informações 
sobre a preparação dos professo-
res de maneira geral (MEIRA, 2007).

Para Strickland (1999), as principais 
preocupações de instituições esco-
lares e de educadores da linha são 
preparar os alunos para: ensinar em 
programas de Educação em Artes Vi-
suais em instituições de ensino supe-
rior, as definições artísticas da educa-
ção voltada para a cultura das artes.

Teoricamente, na área da Educação 
em Artes Visuais, contemporâneas, 
as práticas, revigoram o processo 
de ensino-aprendizagem, tornan-
do a compreensão da mesma, em 
algo personalizado, por meio de re-
presentações visuais e através das 
atividades realizadas pelos educan-
dos, em seus diferentes momentos 
de aprendizagens (BUORO, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversos pesquisadores buscam, ao longo do tempo, elucidar as ori-
gens da humanidade, isto é, as raízes da passagem do mero hominídeo primiti-
vo ao homem. A despeito das conclusões dessas pesquisas, uma coisa perma-
nece como fato: ao aparecimento do homem (entenda-se: da humanidade) está 
diretamente associado o aparecimento das formas simbólicas, especialmente à relação à arte.

A história de cada uma dessas formas simbólicas, sobretudo a história da arte, consis-
te em um conjunto de depoimentos sobre a própria origem e evolução do ser humano 
– uma coisa não se dissocia da outra. É por isso que a história da arte geralmente é or-
ganizada em períodos que acompanham o próprio desenvolvimento das civilizações.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

RESUMO: A temática acerca do lúdico no processo de ensino-aprendizagem tem sido objeto 
de estudo de muitos pesquisadores e autores que publicam acerca do tema com foco no 
desenvolvimento humano, tendo um entendimento sobre o processo de socialização da 
criança na era das relações virtuais e, também, o papel do lúdico no processo de aprendizagem. 
O lúdico, portanto se constitui como a porta de entrada no mundo da criança, no entanto, 
a criança precisará permitir a entrada do professor em seu mundo no processo de ensino-
aprendizagem. A relação entre professor e aluno é favorecida pelo lúcido e seu mediar 
no desenvolvimento infantil. O desafio hoje é fazer o uso da tecnologia como meio para 
desenvolver par ampliar a capacidade de aquisição de conhecimento. No entanto, o lúdico 
não pode e não deve ser deixado de lado no processo de ensino-aprendizagem para o bem de 
nossas crianças e sua realização plena.

Palavras-chave: Lúdico; Ensino; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO
 
Parece óbvio iniciarmos nossa reflexão de cunho bibliográfico respondendo à ques-

tão sobre o que significa brincar e qual a importância disso? O brincar é a primei-
ra linguagem da criança e é por meio do brincar que a criança vai expressar suas 
necessidades, suas dificuldades, suas alegrias, seus contentamentos, suas descober-
tas, suas frustrações, enfim, o brincar é uma forma de expressão de toda criança.

 
O brincar é uma atividade constitutiva da criança, faz parte do emocional des-

ta criança. Então, da mesma forma que o adulto trabalha e o trabalho é muito im-
portante para o adulto por diversas razões, o brincar é a ocupação mais importan-
te e de extrema relevância para a vida da criança e para o seu desenvolvimento pleno.

 Todas as pessoas: profissionais, educadores e pais e/ou responsáveis precisam 
compreender sobre a importância do brincar. Por exemplo, o professor em sala de aula 
pode introduzir o lúdico como um recurso facilitador de aprendizado para as crianças. 

 
É fato que aquilo que a criança adquire por meio do lúdico é melhor memori-

zado, essa criança levará essa experiência ao longo de sua vida, então, o lúdico 
para o professor em sala de aula se constitui em um recurso facilitador para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem das crianças em processo de desenvolvimento.

 
Por meio do ato de brincar a criança terá oportunidade de vivenciar papéis funda-

mentais para sua vida: pai, mãe, professor, irmão, irmã, médico, enfim. É por intermé-
dio do brincar que a criança vai organizar psiquicamente o ato lúdico, ou seja, suas ações. 

A criança hoje é super antenada, esperta, antenada, descolada, plugada, inter-
ligada, conectada. A preocupação diante da dificuldade de aprendizagem é reali-
zar um diagnóstico, uma sondagem para compreensão e entendimento da exten-
são da dificuldade no aprendizado da criança e qual a melhor forma de sanar, resolver, 
intervir para que seja resolvida de forma satisfatória no processo de ensino da criança.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
 
O professor é por excelência o profissio-

nal que tem um diamante nas mãos, so-
bretudo o professor de alfabetização dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse 
diamante vai ser lapidado e precisa re-
lacionar o brincar com a aprendizagem.

 
Portanto, a aprendizagem está conti-

da no brincar e o brincar pode estar conti-
go na aprendizagem, o brincar além de ser 
uma expressão cultural contém em si uma 
troca de saberes que pressupõe uma cons-
trução que estimulará o desenvolvimento 
físico, cognitivo, afetivo, social na criança. 

O brincar possibilita a crianças lidar me-
lhor com limites, regras, frustrações e com 
conflitos. O brincar proporciona tudo isso, 
seja o brincar ao ar livre, o brincar com ou-
tras crianças ou o brincar em sala de aula.

Muitas crianças com dificuldade de aprendi-
zagem também lutam com comportamentos 
que complicam suas dificuldades na escola. A 
mais saliente dessas é a hiperatividade, uma 
inquietação extrema que afeta 15 a 20% das 
crianças com dificuldades de aprendizagem. 
Alguns outros comportamentos problemáti-
cos em geral observados em pessoas jovens 
com dificuldade de aprendizagem são os se-
guintes: fraco alcance, dificuldade para seguir 
instruções, imaturidade social, dificuldade 
com a conversação, inflexibilidade, fraco pla-
nejamento e habilidades organizacionais, dis-
tração, falta de destreza e falta de controle dos 
impulsos (SMITH & STRINCK, 2001, p. 15).

Com muita tristeza vislumbramos nos úl-
timos anos um esvaziamento do brincar no 
processo de aprendizagem. Na Educação In-
fantil ainda se mantém a prática do brincar 
e nos anos iniciais há uma perda, um esva-
ziamento dessa prática do brincar no pro-
cesso de ensino-aprendizagem das crianças.

O brincar vai embora e deixa crianças desam-
paradas, desiludidas, frustradas, e isso é per-
ceptível sobretudo nas crianças mais criativas, 
mais inventivas, então, há quase que um pro-
testo neste movimento ao deixar de lado o lúdi-
co, o brincar no processo de ensino-aprendiza-
gem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O brincar tem sido deixado de lado na for-
mação acadêmica, há que se dar uma ênfase 
maior no recurso do lúdico para que as crian-
ças possam saborear e absorver todos os 
estágios que isso possibilita no processo de 
aprendizagem e nas descobertas que vão sen-
do feitas de forma experiencial pelas crianças.

Muitas vezes a criança tem dificuldade de 
aprendizagem por conta do mundo tecnológi-
co que tem em sua casa e que muitas vezes não 
pode ser inserido na Escola, ou seja, não pode 
ser trazido para o contexto de aprendizagem. 

As dificuldades de aprendizagem estariam 
relacionadas à dificuldade dos alunos para 
colocar em prática, rotinas de planejamen-
to e controle dos processos cognitivos, en-
volvidos na realização de uma dada tarefa. 
Essas dificuldades são consideradas como 
níveis de menor realização, decorrentes do 
uso inapropriado dos mecanismos do proces-
samento da informação; e não proveniente 
de deficiências de capacidade ou inteligên-
cia (MARTIN & MARCHESI, 1996, p. 41).
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Na maioria das vezes a criança não se desco-
nectou do mundo virtual, do mundo tecnoló-
gico e sua atenção e concentração estão pela 
metade e não inteira para a aprendizagem. 
Esse fato já compromete a aquisição de conhe-
cimento e seu aprendizado estará seriamente 
comprometido frente a uma criança que teve 
uma noite de sono profundo com todas as 
etapas do sono contempladas, por exemplo.

Há muitos erros em se pensar “possíveis” 
diagnósticos como problema de aprendiza-
gem quando na verdade o que ocorre é ou-
tro problema que não está ligado ou que não 
afeta o problema de aprendizagem da crian-
ça. Por exemplo, a criança irritada terá outro 
problema que não o de aprendizagem, mas 
de disciplina em que a criança não irá obe-
decer a regra acordada com os alunos e o 
professor para o bom convívio de todos no 
espaço da sala de aula que é o local onde se 
experiência e se vivencia o aprendizado. Os 
desdobramentos que a falta de atenção gera 
em torno do que parece ser um problema de 
aprendizagem que na maioria das vezes não é.

[...] a aprendizagem será tanto mais rápida 
quanto maior seja a necessidade do sujeito, 
pois a urgência da compensação dará mais re-
levância ao recurso encontrado para superá-
-la. Mas, salvo quando se trata de aprendiza-
gens práticas e instrumentais, é difícil que se 
dê na aprendizagem humana uma necessida-
de primária reconhecida interoceptivamente. 
Frequentemente apela-se para as motiva-
ções, primarias ou secundarias. No primeiro 
ligado as motivações são ligadas à satisfação 
proveniente do próprio exercício dou do pra-
zer proporcionado pela equilibração em si. 
No segundo caso as gratificações provém do 
aplauso social, da evitação de um castigo, ou 
do afeto do professor (PAÍN, 1992, p. 23).

Na sociedade moderna vários autores afir-
mam que as crianças brincam cada vez me-
nos e que vivenciam cada vez mais o mun-
do virtual a vida adulta antes da hora, de 
maneira precoce em que a infância está 
sendo encurtada ou interrompida antes da 
hora. Isso é claro ao vermos crianças sen-
do pintadas antes dos dez anos para vive-
rem suas vidas como se fossem adultas.

O exemplo clássico que penso que ajuda 
em nossa reflexão foi o que aconteceu e que 
gerou uma polêmica enorme por conta da 
exposição de crianças no Programa do SBT 
– Sistema Brasileiro de Televisão em que o 
apresentador Silvio Santos perfilou crianças 
para participarem de uma espécie de “Con-
curso de Beleza”, com diversos trajes, inclu-
sive maiô para serem julgadas pela plateia e 
pelos jurados. O apresentador Silvio Santos 
afirmou: “Vocês, do auditório, vão ver quem 
tem as pernas mais bonitas, o colo mais bo-
nito, o rosto mais bonito e o conjunto mais 
bonito”. As meninas foram avalizadas por 
meio de um esquema de pontuação. Me-
ninas desfilaram, inclusive de biquíni. con-
forme Fotos: SBT - Reprodução que consta 
no site da emissora (Meninas desfilaram, in-
clusive de biquíni. Foto: SBT - Reprodução).

 
A criança aos dez anos de idade ou de me-

nos idade, está vivendo o mundo do adulto 
e isso mais tarde, na adolescência vai trans-
formá-la em um adulto que não vivenciou 
as etapas como deveria e no tempo certo. 

 
A criança ainda não está organizada 

quanto ao seu sistema psíquico com to-
das as emoções e papéis ficam pela me-
tade, são coisas que vão se perdendo ao 
longo do caminho, ou seja, ainda se tinha 
ciclos para serem cumpridos em seu mo-
mento próprio no desenvolvimento humano.
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Um exemplo desse processo é o que acon-
tece na África com crianças que não brincam. 
Não existem brinquedos suficientes e o que se 
percebe é que as crianças se concentram nas 
praças, correndo muito. Será que é por isso que 
temos na África excelentes corredores e ma-
ratonistas? A criança africana na sala de aula 
não apresenta uma criatividade adequada ao 
nível do desenvolvimento que se encontram.

 
O brincar estimula a criatividade e se 

constitui em elemento primordial no pro-
cesso de ensino-aprendizagem uma vez 
que se a criança não desenvolver sua ima-
ginação, seus tempos, seus espaços como 
é que vai ser um adulto inventivo, criativo?

 
Criatividade e brincar andam juntos e as 

habilidades da criança em jogar um jogui-
nho no tablet ou decifrar aquela determi-
nada tecnologia de como funciona o tablet, 
como funciona o celular, ou sejam ela deci-
fra o código que está sendo solicitado. O 
brincar é muito mais complexo, o brincar, o 
trocar é muito, mas muito mais complexo e 
requer da criança muitos outros recursos.

A BRINCADEIRA HOJE
 
Temos visto o que chamamos de encurta-

mento da infância, ou seja, as nossas crianças 
têm brincado menos, claro que isso é uma re-
ferência de maneira geral. Nós temos exce-
ções, temos famílias que não abrem mão da 
brincadeira e do brincar. Por exemplo, temos 
crianças de nove, dez, onze anos que não sa-
bem andar de bicicleta ou não conseguem. 

A simples brincadeira de aprender a andar 
de bicicleta é muito importante uma vez que 
possibilita segurança, equilíbrio, autoconfian-
ça. Então, tem crianças que não sabem andar 
de bicicleta e perdem a oportunidade de tra-
balhar todas essas questões de ter um progra-
ma em família porque é muito legal sair para 
andar de bicicleta em família, viver ao ar livre.

Pesquisas apontam para o encurtamento 
da infância, nossas crianças hoje, estão brin-
cando menos, às vezes você encontra uma 
criança de dez anos que não brinca mais com 
brinquedos estruturados ou com brincadei-
ras ao ar livre que demandam a participação 
de outras crianças na mesma faixa etária.

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 im-
plica que aquele que brinca tenha o domínio 
da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é 
preciso haver consciência da diferença exis-
tente entre brincadeira e a realidade imediata 
que lhe forneceu conteúdo para realizar se. 
Nesse sentido, para brincar é preciso apro-
priar-se de elementos da realidade imediata 
de tal forma a atribuir-lhes novos significa-
dos. Essa peculiaridade da brincadeira ocor-
re por meio da articulação e a imitação da 
realidade. Toda brincadeira é uma imitação 
transformada, no plano das emoções e das 
ideias, de uma realidade anteriormente vi-
venciada. [...] A brincadeira favorece a auto-
estima das crianças, auxiliando-as a superar 
progressivamente suas aquisições de forma 
criativa. Brincar contribui, assim, para a in-
teriorização de determinados modelos de 
adulto, no âmbito de grupos sociais diver-
sos. Essas significações atribuídas ao brincar 
transformam-no em um espaço singular de 
constituição infantil (BRASIL, 2002, p. 27).
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Se é por meio do brincar que a criança 
vai internalizar papéis, isso vai trazer maior 
criatividade se tornando uma criança mais 
inventiva, desenvolve a personalidade, tra-
balha a autoestima, a autoconfiança, a dis-
ciplina isso tudo tem ficado a desejar, es-
sas crianças tem trabalhado menos isso.

É muito importante que os pais se dispo-
nham a brincar com as crianças, seus filhos. 
O brincar traz muitos benefícios para as 
nossas crianças. Existem cinco bons moti-
vos para parar o que se está fazendo para 
brincar com seus filhos, nossas crianças:

Brincar estimula o Desenvolvimen-
to – As brincadeiras estimulam não só a 
motricidade como andar, correr, subir e 
descer como também a comunicação, a 
linguagem, a imaginação e o raciocínio.

As Crianças aprendem com a Repetição – 
Não se deve ficar incomodado em ter que 
repetir brincadeiras. Ao repetir um gesto ou 
uma brincadeira a criança não só se diverte 
como compreender melhor aquela atividade.

Brincar estimula o Desenvolvimento – Na 
brincadeira as crianças aprendem valor e regras 
e boa convivência como dizer obrigado e com-
partilhar seus brinquedos com outras crianças.

Brincar é uma Forma de Comunicação – En-
quanto brinca a criança expressa seus sentimen-
tos, demonstra sua percepção do mundo e com-
preender os fatos que acontecem à sua volta.

Brincar ensinar por Imitação – Ao brin-
car com um adulto a criança tentará imi-
tá-lo e assim vai construindo seu reper-
tório de experiências e aprendizados

“Me dá que o brinquedo é meu.” “Não, 
eu vou ser a mamãe.” “Não, eu vou ser o 
papai.” “Eu quero ser este.” “Eu quero ser 
aquele.” “Eu não quero esse jogo, eu que-
ro aquele jogo”. A resolução de confli-
tos que a criança vai ter diante do brincar.

É importante enfatizar que o modo pró-
prio de comunicar do brincar não se refere a 
um pensamento ilógico, mas a um discurso 
organizado com lógica e características pró-
prias, o qual permite que as crianças trans-
ponham espaços e tempos e transitem en-
tre os planos da imaginação e da fantasia 
explorando suas contradições e possibili-
dades. Assim, o plano informal das brinca-
deiras possibilita a construção e a amplia-
ção de competências e conhecimentos nos 
planos da cognição e das interações sociais, 
o que certamente tem consequências na 
aquisição de conhecimentos nos planos da 
aprendizagem formal (BORBA, 2006, p. 38).

 
As brincadeiras só tem sentido quando 

são concretizadas na coletividade, pratica-
das por crianças. Atualmente temos os brin-
quedos eletrônicos e o brincar na era virtu-
al se aprofunda e cria uma distância muito 
grande entre o real e o virtual. Veremos 
isso no próximo capítulo de nossa reflexão.
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O BRINCAR NA ERA VIRTUAL
 
Vivemos a era do virtual e se privilegia por 

conta de acontecer dentro de casa de forma 
“segura”, a criança fica “segura” dentro de 
sua casa, no seu quarto, na sala, na área, na 
cama, no quarto e de certa forma se sente 
protegida, será que só isso é bom para ela?

 
É preciso fazer uma observação de extrema 

importância para nossa reflexão que é a de que 
brincar é diferente de jogar. No brincar exis-
te uma troca com o outro, ou seja com quem 
aquela criança está brincando, lembrando 
sempre que criança se socializa com criança. 

Atualmente a interação com os jogos ele-
trônicos permitem as pessoas a descober-
ta de novas formas de conhecimento que 
ocorrem por meio de simulação de novos 
mundos. Tem se assim um novo conceito de 
cultura como sistema semiótico, que envol-
ve textos, imagem, luz, cores, formas e ges-
tos. Essa cultura é caracterizada por formas 
de pensamento não linear (ALVES, 2004).

É fundamental para o processo de socializa-
ção e para que a criança se torne um ser mais 
sociável o brincar. No brincar existe essa troca 
com o outro. Existe um laço, existe um vínculo.

No virtual não existe esse laço, esse víncu-
lo, isso fica a desejar, não existe essa cons-
trução que é fundamental para o psiquismo 
do ser humano. Quem está presente no vir-
tual? Quem que responde? Quem Quer en-
trar em conflito? No virtual não existe troca.

No virtual a criança tem literalmente o con-
trole nas mãos. Que é o outro na relação vir-
tual? Essa é uma questão de extrema urgên-
cia e importância que precisa ser respondida.

Existem alguns pesquisadores se debru-
çando sobre esta temática, a psicanalista 
Julieta Jerusalinsky, nos apresenta o con-
ceito de intoxicações tecnológicas onde 
aborda o impacto da tecnologia na vida dos 
adultos que lidam com crianças e os efei-
tos que isso tem na relação com os peque-
nos. Baptista & Jerusalinsky (2017) chama 
esse processo de intoxicações eletrônicas.

As crianças têm jogado mais do que brin-
cando. Essa intoxicação eletrônica é quan-
do passa do limite, é quando vai além, é 
quando não sobra espaço para mais nada. 

Os computadores possibilitam represen-
tar e testar ideias ou hipóteses, que levam à 
criação de um mundo abstrato e simbólico, ao 
mesmo tempo que introduzem diferentes for-
mas de atuação e de interação entre as pesso-
as. Essas novas relações, além de envolverem 
a racionalidade técnico-operatória e lógico-
-formal, ampliam a compreensão sobre as-
pectos sócio afetivos e tornam evidentes fa-
tores pedagógicos, psicológicos, sociológicos 
e epistemológicos (ALMEIDA, 2000, p. 12).

Hoje se fala da saturação neuronal que 
é o estudo que aponta o excesso do vir-
tual, ou seja, o excesso do virtual deixa 
a criança em termos neuronais extrema-
mente excitada, é muito intenso esse bom-
bardeio sensorial que a criança recebe.

A Sociedade Americana de Pediatria pre-
coniza que a criança saia, desligue o vir-
tual pelo menos de uma hora a uma hora e 
meia antes de dormir porque esse é o tem-
po que o cérebro precisa para desconectar 
porque a criança desliga o game e o seu cé-
rebro continuam extremamente excitado.
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Os pais não deixam a criança interagir, brin-
car em espaços e ambientes que fogem do 
alcance de sua visão e do seu controle, por 
exemplo no pátio do prédio, na rua, no parque. 

Poderíamos imaginar que a Rede Virtual é 
uma grande praça pública. Numa praça pública 
se vê de tudo: a vó brincando com neto, a mãe 
brincando com o filho, a babá brincando com 
a criança que cuida, o casal de namorados, o 
pipoqueiro, o moço do algodão doce, pessoas 
conversando, no entanto, temos também o 
batedor de carteiras, pessoas fazendo o uso 
de substâncias ilícitas, bandido anônimo. En-
tão, a Rede é uma grande praça pública onde 
se tem um monte de coisas muito legais, mas 
há também, muitas coisas perigosas na Rede.

Quando os pais não deixam seus filhos sa-
írem de casa porque está com o tablet, o no-
tebook, o celular navegando, interagindo as 
crianças estão literalmente com o mundo em 
suas mãos e esse mundo é tão perigoso quan-
to o real, ou seja, a Rede Virtual traz perigos 
que nos afetam que precisamos ter certos 
cuidados na interação e no contato que es-
tabelecemos com os outros na própria Rede 
que precisarão de orientação e supervisão.

“Homo web: o fascínio da lógica eletrônica”, 
título em que insiste a dimensão do fascínio. 
Baptista & Jerusalinsky (2017) resgatam a im-
portância do equívoco na subjetividade: é no 
vacilar da enunciação que o significante se abre 
às múltiplas significações, marca do humano 
na linguagem – os humanos, nós nos equivo-
camos, mas “a máquina nunca se equivoca: 
iPad, tablet, laptop, governados pelas lingua-
gens eletrônicas, repetem seus textos sempre 
de forma idêntica e, por acréscimo, carecem 
de ideal porque eles mesmo o encarnam” 
(BAPTISTA & JERUSALINSKY, 2017, p. 61).

Em meio às questões exploradas está a 
forma como a tecnologia preencher integral-
mente o nosso tempo com informações e res-
postas imediatas. Isso frequentemente leva 
à impossibilidade elaborar soluções e criar 
caminhos a partir do contato com a criança. 

Tudo precisa ser resolvido de imediato e 
não sobra tempo para que os impasses te-
nham desfechos criativos que se constru-
am com base nas situações particulares 
de encontro entre e o adulto e a criança.

As relações passam a ser constantemente 
interrompidas pelas inúmeras notificações e 
pela sucessão de filmagens e fotografias que 
se apoderam dos momentos de estar junto. 
Essa invasão frequente leva a uma convi-
vência que pode não resultar num real com-
partilhamento; na presença de qualidade. 

Muitas vezes o adulto só comparece com 
o corpo, enquanto que sua atenção está vol-
tada para outras preocupações. Percebe-se, 
assim, o quanto a lógica de fazer tudo ao 
mesmo tempo, característica da tecnologia, 
permeia os cuidados com as nossas crianças.

Todos os escritos nos lembram a afirmação 
de Jacques Lacan no seminário sobre a ética 
da Psicanálise: “A única coisa da qual se pode 
ser culpado é de ter cedido de seu desejo” (LA-
CAN, 2008, p. 376). Ou, em bom lacanês abra-
sileirado, parece que o livro organizado por 
Baptista e Jerusalinsky (2017) insistem sobre a 
importância ética de – já que estamos falando 
da web – não “arredamos pé” de nosso desejo.
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Impedir a criança “de” não significa que 
se está protegendo “a” outros perigos, tal-
vez esse enquadramento, esse encurtamen-
to, essa limitação de mundo e de território 
poderá ocasionar danos que precisarão se-
rem tratados mais tarde por profissionais 
especializados para que essa criança pos-
sa ter sua saúde mental restabelecida.

O virtual é muito legal, é muito bom, muito 
bacana, estimula o raciocínio lógico-matemá-
tico, mas há que se colocar algumas regras na 
definição de tempo e frequência para que a 
criança possa utilizar compartilhando com o 
ato do brincar que precisa acontecer no tem-
po real e na interação com outras pessoas.

Me parece que o problema se consta-
ta quando há o excesso do virtual e quan-
do é só isso e não se vislumbrar outros ho-
rizontes para essa criança que começa a 
ter interesse e motivação só para o virtual.

O BRINCAR NA ESCOLA
 
Os pais não estão tendo tempo para brin-

car e é complicado pensar a terceirização do 
ato de brincar. As crianças estão brincando 
menos. A criança ao ter contato com o brin-
quedo vai desenvolver habilidades para se re-
lacionar com o brinquedo e o lúdico vai cum-
prir o papel no desenvolvimento da criança.

 
O que não pode de jeito nenhum é o fato 

da criança só brincar no momento em que 
está na brinquedoteca. A criança precisa 
brincar em casa, brincar na Escola que é de 
fundamental importância para o desenvol-
vimento cognitivo. É triste entrarmos em 
uma Escola do Ensino Fundamental e não 
nos depararmos com uma Brinquedoteca.

 

O brincar tem uma contribuição muito 
grande para a saúde da criança. Hoje exis-
tem muitas empresas que no processo sele-
tivo estão contratando profissionais a par-
tir de atividades colaborativas por meio de 
brincadeiras dirigidas para avaliar as múl-
tiplas competências, a concentração, a so-
cialização, a criatividade e assim por diante.

[...] os profissionais da educação precisam, 
pois, urgentemente, adquirir um nível satis-
fatório de reflexão a respeito da informatiza-
ção da sociedade e, mais especificamente da 
educação. Se isso não ocorrer, pode-se cami-
nhar para uma situação que reforça o já exis-
tente descompasso entre o que a sociedade 
exige e o que a escola ensina. Esse descom-
passo cria obstáculos ao uso do computador 
e compromete a compreensão de sua fun-
ção apresentando- apenas como instrumen-
to que desumaniza e não como um possível 
construtor de informações para um desenvol-
vimento intelectual, cognitivo e moral mais 
apurado do ser social (GITAHY, 2002, p. 70).

 
O brincar é um processo que está presen-

te ao longo da vida dos seres humanos. Es-
tamos nos referindo do adulto lúdico que foi 
uma criança lúdica. A criança que não brin-
ca hoje dificilmente será um adulto lúdico.

 
Winnicott (1975), afirma que “brincar aci-

ma de tudo é um sinal de psiquismo sau-
dável”. Um dos indicadores para desco-
brir se a criança é saudável é o brincar. 
Essa criança brinca? Como é o brincar da 
criança? Os pais brincam com a criança? 

 
Portanto, esse adulto lúdico que está 

sendo requisitado, foi uma criança que 
brincou e viveu todas as etapas do seu 
desenvolvimento na infância, na Esco-
la, na adolescência e na sua fase adulta.
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Há hoje na sociedade pós-moder-
na um não incentivo, um não estímu-
lo à criatividade e se percebe que algu-
mas escolas tem se trabalhado menos essa 
criatividade ou estão impedindo que essa cria-
tividade flua no processo de aprendizagem. 

Por exemplo, um professor que irá trabalhar 
um determinado conteúdo e pode trabalhar 
esse determinado conteúdo com as crian-
ças dos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal com fantoches, por exemplo, contando 
uma história. No entanto, esses fantoches 
podem ser confeccionados pelas crianças 
em sala de aula que faz toda a diferença.

 
A brinquedoteca precisa estar presente no 

horizonte da prática educativa até o momen-
to do ato do brincar pelas crianças em sua 
companhia. O professor precisaria ter saber 
com se organiza a Brinquedoteca, porque de 
cada brinquedo, como vai funcionar aquele 
espaço para as brincadeiras com as crianças.

 
O brincar na escola auxilia na socialização, 

habilidades corporais e motiva as crianças du-
rante a primeira infância na aquisição de co-
nhecimento. Por exemplo, um giz, uma folha 
de papel e uma caixa de papelão, o que para o 
adulto são simples objetos aos olhos da criança 
podem se transformar em jogos emocionantes, 
amigos imaginários e aventuras pelo espaço.

 
É brincando que a criança em seu proces-

so de aprendizagem aprende a dar sentido ao 
mundo e, pode não parecer, mas brincar é uma 
coisa muito séria. Enquanto se diverte a crian-
ça exercita o corpo, a imaginação e interage 
com o universo que a cerca transformando 
quaisquer objetos em brinquedos fantásticos.

 

Outro exemplo está na bola. Uma simples 
bola... Motiva, atrai, socializa, trabalha a co-
ordenação motora, as habilidades corporais e 
os movimentos. O importante é ter brinque-
dos caros ou em grande número, mas sim, 
brinquedos adequados que proporcionem 
um grande número de experiências lúdicas.

 
As brincadeiras também trabalham a mo-

tricidade com andar, correr, subir e descer 
e estimulam os cinco sentidos: tato, olfa-
to, audição, visão e paladar enriquecendo 
as descobertas que as crianças vão concre-
tizando de forma empírica com seus cole-
gas de forma colaborativa e cooperativa.

Olhar, conversar, cantar e contar histó-
rias são algumas formas de interagir com 
a criança estimulando o seu desenvol-
vimento. Quando uma criança gosta de 
uma brincadeira vai querer repeti-la vá-
rias vezes e que não deve ser reprimido. 

Logo, o tempo que as crianças se conectam 
as brincadeiras também deve ser respeitado e 
levado em conta, apesar de coisa séria, brin-
car não precisa ter a interferência constan-
te de gente grande, do adulto, do mediador.

Pais, professores e outros adultos pre-
cisa estar presentes e participar por meio 
do afeto, mas as crianças devem e podem 
brincar livremente, sozinhas ou entre si, 
assim, as crianças podem curtir esse mo-
mento tão espontâneo e alegre ao mes-
mo tempo em que se desenvolvem plena-
mente tanto física como emocionalmente.

Por serem tão importantes, esses momen-
tos das crianças precisam ser valorizados por 
todos. A sociedade deve se empenhar para ter 
um maior número de espaços lúdicos possí-
veis garantindo a toda criança o seu direito de 
brincar em ambientes adequados e seguros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

É preciso voltar a brincar. Em qualquer idade o brincar é bem-vindo. Quan-
do os pais, os professores, os adultos conseguem brincar com a criança não é só 
a criança que ganha. Portanto, o brincar em qualquer momento é de fundamen-
tal importância para inovação do brincar em todos os setores da existência humana.

 

É de fundamental importância se estimular o brincar na vida da criança. É muito bom 
e os professore precisam levar o lúdico para a sala de aula e para o processo de ensino-
-aprendizagem que se constituirá em um recurso extremamente facilitador. Quando tudo 
está chato, cansativo, a inserção do lúdico se torna em um momento mágico na sala de aula.

 É preciso ter um cuidado maior com a primeira infância. Não há porque se encurtar a 
infância de nossas crianças porque isso é muito triste e com certeza se formará a produção 
de adultos em um futuro distante tristes, problemáticos e com sequelas tristes e deprimidos.

Nos últimos anos o brincar passou por uma transformação tecnológica e a televi-
são, computador, videogame, celular, passou a se fazer presente em todos os lares, ocu-
pando o lugar do brincar tradicional. Não tem como não aderirmos a tecnologia dentro 
da escola o desafio está no fato de criarmos recursos pedagógicos que estimule o gos-
to e o desejo pela aprendizagem na busca e na descoberta de novos conhecimentos.

 

Portanto, o brincar é o trabalho da criança, ou seja, é a principal ocupação da criança que nos afeta, 
nos transforma e nos faz acreditar que ainda é possível termos adultos saudáveis, criativos, críticos 
em que o lúdico no processo de ensino-aprendizagem potencializa o viver e faz com que todos 
possamos ser plenos da leveza de termos e sermos felizes com o brincar presente em nossas vidas.
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LEI 10.639/03, REFLEXÕES E DESAFIOS SOBRE A PRÁTICA DOCENTE E O 
RACISMO INSTITUCIONAL

Resumo: Com a homologação da lei 10.639/03, que estabelece obrigatoriamente o ensino de 
história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares em todas as redes de ensino, sejam 
elas públicas ou privadas, essa lei sintetiza uma discussão nacional e visa direcionar as unidades 
educacionais para a proposição de atividades relevantes em relação aos conhecimentos de 
diversas culturas e povos africanos e da diáspora , suas origens e contribuições para o nosso 
cotidiano e história, numa constante construção e redimensionamento do currículo e da ação 
educativa, salientando a importância do contexto e da sua diversidade cultural.

Palavras-chave: Diversidade Etnico-Racial; Arteducação; Educação; Africa; Diáspora.
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INTRODUÇÃO

Para institucionalizar a demanda da temá-
tica étnico-racial afro-brasileira, o Estado, via 
Ministério da Educação – MEC, desenvolveu 
diversas estratégias para lidar com as políticas 
de promoção da igualdade racial, incluindo 
criação de instituições específicas para regu-
lar esse tipo de política. Dentre essas estraté-
gias, houve a construção de dispositivos que 
orientam e fundamentam a implementação da 
lei 10.639/03, fortalecendo o marco regula-
tório da política curricular. Esses dispositivos 
são as “Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana”, que e sistematiza o modo como o 
qual os currículos escolares devem abordar a 
temática étnico-racial afro-brasileira e, o do-
cumento “Plano Nacional de Implementação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana”, que propõe estratégias de ação para 
inclusão das orientações curriculares para o 
ensino de história e cultura afro-brasileira.

Neste contexto os negros resistiam de di-
versas formas ao trabalho escravo e aos cas-
tigos impostos e que não foram poucos e que 
hoje são consubstanciados de outras formas. 
Esse movimento de resistência individual e 
coletiva, são hoje reconhecidos como Mo-
vimento Negros organizados que lutam por 
condições melhores para população negra, 
sejam na promoção de políticas, públicas, 
sociais, culturais, políticas e educacionais. 

Esta intensa mobilização trouxe um cenário 
de articulação e instauração de medidas que 
assegurassem atitudes mais sérias de comba-
te a práticas discriminadoras e preconceituo-
sas que ainda emerge na sociedade brasilei-
ra. Entre as medidas de combate ao racismo, 
destacamos as políticas de ações afirmati-
vas com cotas em Universidades e empre-
sas, O Estatuto da Igualdade Racial e princi-
palmente a promulgação da Lei 10.639/03.

Com a homologação da lei 10.639/03, que 
estabelece obrigatoriamente o ensino de his-
tória e cultura afro-brasileira nos currículos 
escolares em todas as redes de ensino, sejam 
elas públicas ou privadas, essa lei sintetiza uma 
discussão nacional e visa direcionar as unida-
des educacionais para a proposição de ativi-
dades relevantes em relação aos conhecimen-
tos de diversas culturas e povos africanos e da 
diáspora , suas origens e contribuições para 
o nosso cotidiano e história, numa constante 
construção e redimensionamento do currículo 
e da ação educativa, salientando a importân-
cia do contexto e da sua diversidade cultural.

Essa lei, aprovada somente após vários anos 
de demanda e luta dos movimentos negros 
brasileiros, aponta para um novo momento 
das relações do Estado com os movimen-
tos sociais e a educação, constituindo uma 
das principais iniciativas de ação afirmati-
va adotada no Brasil e que contribui para a 
disseminação dos estudos no campo de His-
tória e cultura africana, movimentos de luta 
e da presença negra na formação do Brasil. 
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A lei 10.639/03 sinaliza um modelo edu-
cacional que prioriza a diversidade cultural 
presente na sociedade brasileira e na sala 
de aula, de modo que as ideias sobre reco-
nhecimento, respeito a pluralidade cultural, 
democracia e cidadania prevaleçam em to-
das as relações que envolvem a educação e 
a comunidade escolar, desde o processo da 
formulação de políticas educacionais, elabo-
ração do currículo, do projeto pedagógico, 
da formação dos educadores, o acolhimen-
to dos alunos e as atividades pedagógicas. 

A proposta dessa lei é que os conceitos se-
jam trabalhados de forma abrangente, sem 
perder a dimensão da perspectiva histórica 
e da contribuição desses vários povos para 
o que somos hoje como nação, justificando 
nossas condutas e padrões, vislumbrando a 
erradicação do preconceito e discriminação 
política, econômica e social a que estamos 
sujeitos, mesmo que veladamente. O MEC 
considera que o reconhecimento da diver-
sidade requer a adoção de políticas educa-
cionais e estratégias pedagógicas com o ob-
jetivo de valorizar a diversidade, de maneira 
para superar as desigualdades raciais presen-
tes na educação a lei inaugura a possibilida-
de de desconstrução de um modelo educa-
cional ancorado em práticas eurocêntricas, 
violentas, elitistas e excludentes, onde é de-
monstrado altos índices de evasão, reprova-
ção e casos de violência física e psicológica.

Nesse contexto, a cidadania corre risco. 
Historicamente, parte desse risco deve-se a 
falta de referências positivas sobre o passado 
e o presente em relação a contribuição das 
populações negras na construção do País. 
Médicos, advogados, engenheiros, jornalis-
tas, escritores, políticos, lideranças comu-
nitárias e religiosas negras também fizeram 
e fazem parte ativamente da construção da 
consciência crítica e intelectual brasileira. 

Conhecer o passado e aumentar a ente atra-
vés do conhecimento que referencia não só 
os afro-brasileiros e sim todos os brasileiros. 

O sucesso da aplicação dessa lei não depen-
de exclusivamente da escola já que o enfren-
tamento do racismo e suas consequências 
não deve ser tarefa exclusiva da escola, e sim 
da combinação escola e sociedade civil estan-
do engajadas em processos que resultam no 
modelo das relações entre os mais diversos 
grupos étnicos e raciais, portanto o que se 
reflete no ambiente educacional é produto 
da sociedade. A educação deve contemplar 
discussões temáticas complexas como iden-
tidade racial, sexual, de gênero, a fim de afir-
mar a autoestima das crianças Negras como 
resistência da comunidade negra brasileira a 
modo de retransmitir as culturas africanas.

Assim, a adoção da lei 10.639/03 pressu-
põe a capacitação de educadores para a cor-
reção de injustiças e práticas de valores ex-
cludentes no espaço escolar e a inclusão, de 
forma pedagógica e didática, de temáticas 
relacionadas as questões raciais nas várias 
áreas do conhecimento, como matemática, 
história, artes e língua portuguesa. Nesse 
desafio, espera-se dos educadores que haja 
respeito das identidades culturais e religiosas 
transmitidas aos educandos pelas famílias e 
pelo meio na qual está inserido. Nesse caso 
a lei reforça o respeito a diversidade, sen-
do esse um exercício democrático e de ci-
dadania em que a escola, enquanto espaço 
de socialização de conhecimentos, inaugura 
um novo caminho, já que a educação plu-
ral implica repensar o ensino-aprendizagem.
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Devemos também repensar o papel da es-
cola como instituição democrática transfor-
madora de valores que alimentam relações 
de poder e privilégios sociais, tornando im-
portante as discussões temáticas nas forma-
ções de educadores, já que ideias como de-
mocracia racial e de gênero deve ser revista 
no processo educacional. Portanto tratar de 
identidade racial implica no respeito a diver-
sidade cultural na sala de aula e no cotidiano 
escolar, logo os conteúdos devem contemplar 
essa pluralidade de maneira a interferir posi-
tivamente na auto estima de todos os grupos 
raciais, trabalhando questões voltadas a po-
sitivar o passado de pessoas negras, africa-
nas ou da diáspora, focando no processo de 
resistência , por meio do sincretismo religio-
so, a libertação das pessoas escravizadas, os 
movimentos de formação dos quilombos, etc.

UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A LEI 
10.639/03

A lei 10.639/03 aborda uma discussão na-
cional sobre a obrigatoriedade de ensino de 
história da África e cultura afro-brasileira e 
africanas nos currículos escolares, essa lei 
sintetiza uma discussão e traz um direciona-
mento as unidades educacionais para a pro-
posição de atividades relevantes em relação 
aos conhecimentos das diversas populações 
africanas, as origens e contribuições para o 
nosso cotidiano e história, em um movimento 
de construção e redimensionamento curri-
cular e ação educativa, salientando a impor-
tância do contexto e sua diversidade cultural.

A aprovação dessa lei decorre de uma série 
de demandas colocadas pelos movimentos 
sociais negros que apontam para uma nova 
etapa na relação do Estado com os movimen-
tos sociais e a Educação. Essa lei se impõe 
como uma das principais iniciativas e ações 
afirmativas adotadas no Brasil e tem contri-
buído para a disseminação de estudo da his-

tória da África, dos africanos e da diáspora, 
da luta das pessoas negras no Brasil e da sua 
presença na formação da nação brasileira.

A lei nos dá uma alternativa para um modelo 
educacional que prioriza a diversidade cultu-
ral presente na sociedade brasileira, portanto 
na sala de aula, de modo que as ideias sobre 
reconhecimento, respeito a pluralidade cul-
tural, democracia e cidadania prevaleçam em 
todas as relações que envolvem a Educação 
e a comunidade escolar, desde o processo de 
formulação de políticas educacionais, de ela-
boração de currículos escolares e de formação 
de docentes até as atividades pedagógicas, 
metodológicas e de acolhimento aos alunos.

A proposta é que os conceitos sejam traba-
lhados de forma abrangente, mas sem perder 
a dimensão de perspectiva histórica e da con-
tribuição desses vários povos para o que so-
mos hoje como nação e cidadão brasileiros, 
justificando nossas condutas e padrões e vis-
lumbrando a erradicação do preconceito e dis-
criminação política, econômica e social a que es-
tamos sujeitos, mesmo que seja veladamente. 

O MEC considera que o reconhecimento da 
diversidade necessita da adoção de políticas 
educacionais e de estratégias pedagógicas de 
valorização da diversidade de maneira que 
supere as desigualdades raciais tão presen-
tes na educação brasileira nos mais diversos 
níveis da educação formal. A lei 10.639/03 
abre o precedente para a possibilidade 
de desconstrução do modelo educacional 
existente, apoiado em práticas eurocêntri-
cas, violentas e excludentes, que demons-
tram sinais de falência com altos níveis de 
reprovação, evasão escolar e violências. 
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Porém o sucesso da aplicação da lei não 
depende exclusivamente do processo edu-
cativo, já que o enfrentamento do racismo e 
das desigualdades não é uma tarefa que com-
pete somente a escola, mas sim, a integra-
ção da sociedade civil e as instituições edu-
cacionais em processos de conscientização 
e modificação do modelo das relações entre 
os diversos grupos étnicos e raciais no país.

Devemos, como educadores cultivar uma 
escola que seja uma instituição democrática e 
transformadora de valores, que não alimente 
as relações de poder e privilégios sociais ine-
rentes ao capitalismo, onde se trate de iden-
tidades raciais e de gêneros com respeito as 
diversidades, sejam elas culturais, familiares 
ou religiosas, onde o currículo escolar respei-
te e inclua essas diversidades no dia a dia da 
educação formal, de modo que interfira posi-
tivamente na autoestima de todos os grupos.

É papel do educador abrir e manter o de-
bate sobre essas discussões temáticas, onde 
obrigatoriamente esses educadores devem 
revisar o sistema educacional repensando os 
acertos e falhas, criando assim um ambiente 
mais democrático. Positivar o passado dos 
negros escravizados, positiva toda uma cultu-
ra da diáspora, que sofre com a inferiorização, 
exemplificar a resistência negra, a formação 
de quilombos etc. Esse processo de descons-
trução e reconstrução só pode ocorrer após 
um processo de reaprendizagem dos educa-
dores sobre os valores típicos da cultura ne-
gra, como a visão e o modo de conceber o 
mundo, a visão estética, a cultura, arte, en-
tre outros. O tratamento da identidade ne-
gra é complexo, supera as questões de colo-
rismos e contribui para reflexões em outras 
áreas da diversidade por enfatizar o respeito.

Devemos refletir sobre conceitos como 
racismo, raça, autoestima, cidadania, ações 
afirmativas, identidade étnico-racial, religio-
sidade, oralidade, ancestralidade para pen-
sarmos em uma escola cidadão e inclusiva, 
pois dentro do território escolar formamos 
pessoas, cidadãos ativos que desempenha-
rão os mais diferentes papeis na sociedade. 
O racismo é uma ideologia de manutenção 
das relações d poder que se baseia na ex-
clusão e na superioridade de determinados 
grupos e na inferiorização de outros, legiti-
mando assim a manutenção do status quo.

Dentro do currículo escolar o racismo se 
manifesta quando a comunidade escolar, 
professore, direção, educadores, cuidadores 
etc. demonstram preconceitos e discrimi-
nações por ordem racial, ridicularizando as 
identidades pessoais, estéticas e religiosas 
que diferem das que são estabelecidas como 
“normais” ou “aceitáveis”. A falta de história 
e cultura afro-brasileira nos currículos, cria 
uma invisibilidade, reforça o racismo e gra-
vou uma percepção discriminatória com as 
pessoas negras, aflorou o desinteresse pe-
las aulas assim, estimulando a evasão esco-
lar e a repetência e dificultou a pesquisa e 
acesso a outros conteúdos que não tives-
se uma visão eurocêntrica da cultura negra.

Com essa lei objetivamos uma nova pers-
pectiva na educação, onde o tema diversi-
dade é incluso e discutido de maneira inter-
disciplinar, com o objetivo de enfrentar as 
relações de poder tão presentes na educação. 
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Segundo DALLARI (1998), a cidadania é ex-
pressa por um conjunto de direitos que pos-
sibilitam as pessoas a participar ativamente 
da vida e do governo de seu povo e quem 
não tem cidadania esta marginalizado, exclu-
ído da vida social e da tomada de decisões, 
assim, ficando em uma posição de inferiori-
dade dentro do grupo social. Isso se dá em 
grupos segmentados por recortes de “raça” 
e gênero, podemos observar que tanto mu-
lheres como negros se encontram privados 
de seus direitos, portanto são dois pontos 
principais que devemos, como educadores, 
nos atentar durante a criação de projetos e 
currículos escolares, para assim criarmos 
um projeto educacional plural e cidadão.

Trabalhando com a democratização esco-
lar, abrimos um leque maios do que os con-
ceitos de gênero e “raça”, percebemos outras 
lacunas no atual programa educacional “de-
mocrático” como as áreas de sexualidade e 
identidade de gênero, logo podemos visuali-
zar um campo maior de questões associadas 
a lei 10.639/03 e que exigem a participação 
da escola para o enfrentamento dessas con-
dições. Como por exemplo o machismo que 
resulta na inferiorização e sub-representação 
das mulheres negras em cargos de autorida-
de, sofrendo uma condição de subalterniza-
ção que interfere negativamente a autor-es-
tima e o imaginário construído socialmente 
delas. Esse cenário pode e deve ser comba-
tido por meio da educação, cabendo a esco-
la a desconstrução desses estereótipos e a 
elevação da autoestima das meninas negras.

Em síntese, a implementação da Lei 
10.639/03 é um processo complexo, lon-
go e se funde com uma extensa teia de te-
mas que necessitam da formatação de um 
novo modelo educacional que tenha como 
base princípios democráticos e inclusi-
vos de respeito as diversidades, aos direi-
tos humanos e as liberdades individuais.

A importância do ensino africano e afro-
-brasileiro na sala de aula: silêncios, omissões 
e reparações

A revisão educacional que a lei 10.639/03 
propõe, nos traz a necessidade de reformular 
não só os conteúdos didáticos, mas como as 
práticas pedagógicas eliminando o precon-
ceito velado, a discriminação, marginalização 
e a criminalização imposta ao africano e ao 
afro-brasileiro. Esses fenômenos se consoli-
dam, principalmente, pelo desconhecimento, 
silenciamento, invisibilidade e a estamenta-
ção sociocultural e política formal e informal, 
impostas pela cultura colonizadora eurocên-
trica. Os educadores são parte integrantes 
desses processos de educação da população 
e das comunidades que a integram, enquanto 
sujeitos sociais, culturais, políticos e econômi-
cos, sendo assim, podemos embasar as ideias 
de educadores como Paulo Freire onde não 
se nega as práticas educativas das entidades 
negras e sim conduz uma práxis formada pelo 
saber-fazer, o saber-ver, saber-ouvir e falar, 
como instrumentos pedagógicos principais de 
transmissão do conhecimento, essa proposta 
é pautada pela experiencia, pela memória e 
pela história silenciada de homens e mulheres.

A ausência de escrita não impediu que 
os africanos e afro-brasileiros se recor-
dassem do passado, elaborassem suas 
memorias e transmitissem pelas gera-
ções por meio da oralidade, sou seja, da 
tradição milenar e ancestral africana. 

A abordagem do iletrado, não o trata como 
alguém que não possui conhecimento, de 
consciência ou de ciência, muito pelo contrá-
rio, o que o iletrado não domina é a escrita 
como técnica de armazenamento e trans-
missão de informações, portanto o professor 
pode embarcar na proposta de descoberta-en-
sino-aprendizagem, para que possa arquitetar 
os desafios e os desdobramentos como uma 
experiência social histórica de suma impor-
tância para o país e para os educandos, inde-
pendentemente de sua origem étnico-racial.
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Devemos reconhecer o mérito, o valor do 
outro e a riqueza de cada indivíduo e grupo 
social para a convivência em sociedade, a 
escola não pode, e não deve se eximir des-
se processo de construção da cidadania, da 
democracia e da vida política sem visuali-
zar potencial de diálogo, pratica e discurso 
que promova a igualdade. A África se mante 
como um continente desconhecido para a 
maior parte da população brasileira, incluin-
do os docentes, em nossas escolas não se 
aborda o passado nem o presente africano, 
apesar desse passado enraizado no nosso 
cotidiano por meio de palavras, cultura, re-
ligiões, instituições, economia, entre outros.

São imensos os desconhecimentos e o si-
lencio sobre o passado dos mais diversos pa-
íses africanos nos cursos superiores das mais 
diferentes áreas, esse desconhecimento e si-
lencio tem sido opções políticas e arbitrárias 
dos nossos educadores, docentes e lideran-
ças educacionais, econômicas e políticas. As 
mais diversas diásporas africanas propiciaram 
a construção do velho e do novo mundo por 
meio do processo escravagista, dessa manei-
ra o africano colonizou o Brasil e deu as bases 
para a Europa se desenvolver, realizar a acu-
mulação primaria de capital, tão importante 
para o sistema capitalista atual, pós revoluções 
burguesas, e a revolução industrial inglesa.

O imaginário europeu e judaico-cristão re-
vela, inconscientemente, o poder dos africa-
nos pela sua presença que se traduz em for-
ça, ousadia, sabedoria, astucia, criatividade, 
engenhosidade, inteligência e autenticidade, 
podemos ver essas qualidades na peça Otelo 
de Shakespeare, no livro de Humberto Eco O 
nome da rosa, O pequeno príncipe de Sain-
t-Exupéry e Vita brevis de Jostein Gaarder. 
A África faz parte do imaginário cultural das 
sociedades do presente e do passado, marca 
a existência de grupos humanos com o surgi-
mento dos primeiros hominídeos e o primeiro 

Homo sapiens. O Egito negro e africano que 
suas civilização e império marcaram a his-
tória da humanidade, suas pirâmides e seus 
mistérios inspiraram e inspiram vários filmes 
produzidos pelos estudos de Hollywood, 
onde turistas ocidentais fazem deste país 
africano um dos mais visitados do mundo 
pelo seu valor histórico, cultural, social, psí-
quico e tecnológico que mostra a força da 
cultura egípcia dentro da sociedade ociden-
tal-europeia desde a Grécia e Roma antigas.

Essas informações que inundam o ima-
ginário dos grupos hegemônicos e de seg-
mentos populares da Europa, nos Estados 
Unidos e no Brasil, propiciando uma apro-
ximação, um fetiche apaixonado sobre os 
africanos e sobre a África, mas que acar-
reta um afastamento e uma repugnância 
a esse mundo desconhecido e diferente.

Como educadores devemos instituir o 
conhecimento das culturas e as histórias 
africanas e afro-brasileiras, propiciando 
um contato mais rápido e mais intenso en-
tre essas culturas, além disso, possibilitan-
do que o Brasil se reconheça como um país 
conquistado por brancos, porem coloniza-
do e civilizado culturalmente por negros. 

Para alguns, isto é algo positivo e valo-
rativo, para outros essa condição é demo-
nizada, satanizada já que a indiferença e o 
silencio não são mais opções, assim a iden-
tidade negra se fortifica e se torna revista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O racismo se manifesta quando a comunidade escolar, o currículo e até mesmo o educador demons-
tram preconceito ou desconhecimento de questões de ordem racial, ou desqualificam e ridiculari-
zam identidades e estéticas diferentes das que são estabelecidas socialmente como ideias. A ausên-
cia nos currículos escolares da história e cultura afro-brasileira e africanas reforçou o racismo, incutiu 
a percepção discriminatória nas crianças brancas em relação as pessoas negras, inibiu a autoestima 
das crianças negras, estimulou a evasão e a repetência escolares e impossibilitou o acesso a outros 
conteúdos e conhecimentos produzidos pela humanidade, objetivando assim uma nova perspectiva 
educacional, onde o tema identidade deve ser discutido de forma inter e transdisciplinar, de forma a 
enfrentar as exclusões com proposições democráticas, cidadãs e de respeito as identidades religiosas.

Os marcos legais e estratégias de efetivação da lei 10.639/03 esbarram na política estru-
turante, essa, por sua vez, ainda permanece tímida quanto ao aspecto étnico-racial, na indu-
ção de metas claras e estratégias concretas para assegurar a educação de reconhecimento e 
valorização da história, cultura e identidade afro-brasileira. Cabe ao MEC reorganizar o Pla-
no Nacional de Educação, incorporando uma meta clara de efetivação da educação para a di-
versidade. Contudo, tal trabalho não cabe só ao MEC, mas também depende da colabora-
ção de um conjunto de instituições federativas, agentes, movimentos sociais e sociedade civil, 
que possam participar, pressionar e dialogar um plano educacional coerente com as deman-
das atuais do compromisso de consolidação de uma educação verdadeiramente democrática.

Como educadores devemos sempre atuar de forma que busque a construção de uma so-
ciedade mais justa e democrática, é nosso papel tocar na questão do racismo e preconceito ra-
cial que é velado no Brasil, quando propomos um recorte racial devemos levar em consideração 
que a nossa cultura é plural, diversa, confirma traços de matrizes europeias, africanas e indíge-
nas, onde todas essas partes devem ser tratadas como parte integrante da cultura brasileira.

Na educação, como base devemos ter o propósito de criar um ambiente de igualdade a todos com o 
reconhecimento de todas as etnias como sujeitos responsáveis pela formação da sociedade brasileira, 
devemos nos importar com a valorização da história e cultura de cada povo. É importante articular os 
projetos pedagógicos e curriculares com a lei 10,639/03 que tenham como prioridade o continente 
africano e sua contemporaneidade e importância geopolítica no mundo em especial no Brasil, devemos 
analisar a realidade desintegrada e desigual, desconstruir o mito da democracia racial desencadeando 
ações que busquem a afirmação de identidade e suas contribuições para a formação da cultura brasileira.

Não se desenvolve autoconceito sem reapropriação de mentalidades, isso se consegue me-
diante um trabalho positivo de reconstrução de valores, estudos e apropriação de conhe-
cimentos. Assim a formação do professor se faz imprescindível na busca por transforma-
ções. Trata-se de romper paradigmas na forma de educar, ver o outro na diferença e não 
como defeito, entendendo suas particularidades, suas especificidades e propondo um en-
sino com oportunidades iguais para todos, enlaçando as relações étnico raciais como pon-
to central para elencar práticas pedagógicas longe de processo conceitual ideológico de poder.

 
Para desenvolver um bom trabalho como educador é de suma importância descobrir quais são os 

interesses dos alunos, suas vivências, linguagens, o que conhecem sobre a cultura africana e quais são 
suas práticas de vida social e cultural, assim as ações pedagógicas que poderão mobilizar transforma-
ções em suas vidas, tornando-se, assim, um desafiante e dinâmico caminho na direção conhecimento.
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ENSINO DE MÚSICA NO BRASIL E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 
MÚSICA: UM SINTOMA DA ESTRUTURA SOCIAL.

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

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



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

428

INTRODUÇÃO

O ensino na Educação Básica, bem como as práticas e metodologias nela utilizadas, re-
flete o contexto histórico e social da nação em que se situa, ao longo da história. Assim 
como temos uma França que, após a sua revolução liberal, reconhece o direito ao aces-
so igualitário do ensino primário no século XIX, no Brasil, o ensino de Música, junto com 
as suas práticas e metodologias, refletirá, toda a variada dinâmica política, econômica e 
social pela qual o país passou desde o momento da institucionalização de um ensino na-
cional: a educação primária, por mais de meio século, foi exclusiva da pequena elite pa-
triarcal – masculina -, sendo proibida aos negros escravos, aos índios e às mulheres; o 
ensino fundamental, apenas é reconhecido como direito a partir de 1934, sendo reconhe-
cido como direito público subjetivo desde 1988 (CURY, 2000, p. 258, 259.); já a Música 
passa a ser institucionalizada, conforme se verá adiante, a partir da década de 30, a pre-
texto de uma valorização ufanista – e, portanto, não pela constituição de sua linguagem. 

Como se não bastasse a demora pela sua institucionalização, o ensino de Músi-
ca teve – e ainda tem que trilhar – por caminhos muito tortuosos, sendo submeti-
do e reproduzindo os valores ideológicos da política da situação, perdendo em siste-
maticidade e pelo tratamento metodológico que demandaria, enquanto linguagem. 

Assim, se justifica a breve descrição de como se constituiu as práticas do ensino da discipli-
na, com o intuito de demonstrar o que fora acima defendido, para se chegar ao que se dese-
jaria ser o currículo do ensino de música século XXI: fundamentando pedagogicamente, que 
compreenda aspectos filosóficos, psicológicos e musicais que constituem o próprio compor-
tamento musical, conjugando-se aprendizagem técnica que repercute numa alteração cogni-
tiva no aluno, ao permitir-lhe uma articulação entre a sua vivência intelectual com a afetiva. 

Neste percurso, chegando-se a atualidade, patente é a necessidade de um questionamento 
crítico a pretexto da educação musical, já que a Música Brasileira ainda sofre depreciação em 
decorrência de uma visão eurocêntrica, demandando um esforço acadêmico para a consolida-
ção e valorização das qualidades musicais e, consequentemente, de uma identidade nacional.
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BREVE PANORAMA HISTÓRICO.
 

Mateiro (2006) sugere uma divisão cronoló-
gica do desenvolvimento da educação musi-
cal no Brasil, a pretexto de demonstrar como 
a mesma vem sendo praticada atualmente. 
Podemos extrair os seguintes momentos:

- A institucionalização do ensino de música 
nas escolas primárias e secundárias na déca-
da de 30, como forma de propagar os valores 
ideológicos do novo regime, a saber, “coletivi-
dade”, “disciplina” e “patriotismo” – portanto, 
não como uma forma de expressão estética.

- A deflagração do movimento da “Música 
Viva”, após a 2ª Guerra, que defendia uma 
repaginação total no tratamento da educa-
ção musical, privilegiando a “criação musi-
cal”, a “contemporaneidade” e a renovação e 
“substituição do individualismo e do exclu-
sivismo pelo coletivismo em música”, valori-
zando o “canto orfeônico e conjunto instru-
mental”, como “formas coletivas de ensino”. 
Pretendia, desse modo, combater o ensino 
fundamentado em preconceitos dogmáti-
cos, para dar lugar às inovações técnicas.

- Nos anos 60 deu-se vasão ao desenvol-
vimento da “sensibilidade”, “criação” e “im-
provisação” no ensino de música, deslocando 
o foco para a realização estética individual.

- Antagonicamente, na década de 70, com 
a institucionalização de um currículo tecni-
cista após o Golpe Militar de 64, que visava 
o preparo em série de mão-de-obra apenas, 
a educação musical perde o seu estatuto de 
valor social, dissolvendo-se sob a disciplina 
generalizante de “Educação Artística”, redu-
zindo-se a sua obrigatoriedade ao ensino se-
cundário. Decididamente, tal fato significou 
o empobrecimento nos métodos de ensino, 
reduzidas a reproduções descontextualiza-
das, inadequadas e repetitivas, “isentas de 
dimensão estética e musical”. (SANTIAGO, 
1999, p.10 apud MATEIRO, 2006, p.122). 

- Por outro lado, além dessa referida ver-
tente “tradicional”, a “Educação Artística” 
defendeu um método “alternativo” de edu-
cação musical, “centrada na iniciativa e inte-
resses dos alunos”, acompanhada da “amplia-
ção do universo sonoro, expressão musical 
através da vivência e da experimentação li-
vre, liberação das emoções, valorização do 
folclore da música nacional” (FOTERRADA, 
1993, p.10 apud MATEIRO, 2006, p 123), 
que parece derivar dos métodos “progres-
sista” e “multicultural” praticados na Ingla-
terra, como detectou Swanwick em 1988. 

Patente é, portanto, a falta de uma sistema-
tização pedagógica do ensino de música no 
Brasil, por meio de um programa curricular 
que esteja afinado com as mais novas teorias 
(como a psicológica “Teoria Espiral de De-
senvolvimento Musical de Keith Swanwick” 
(MATEIRO, p. 128), por exemplo), às novas 
tendências musicais, uma reivindicação de 
sua obrigatoriedade na educação básica, bem 
como sobre a formação deficitária do professor.
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CURRÍCULO TECNICISTA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS 
PARA O ENSINO DE MÚSICA.

O currículo tecnicista foi decretado na Lei 
5.692 de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, de 1971, conforme o ideal da Ditadura 
Militar de privilegiar a cultura de massas, evi-
denciando a influência norte-americana sobre 
o regime. Logicamente, o discurso dominan-
te ideologicamente se pautou nos ideais do 
Liberalismo Econômico, no qual as relações 
sociais se estabelecem a títulos quantitativos 
e, consequentemente, a formação humanís-
tica, na qual se estabelece uma importância 
especial ao Ensino de Música, foi rebaixada, 
o que se deixa transparecer nas profundas 
transformações ocorridas no Brasil neste pe-
ríodo: além da instauração do regime militar 
em 1968, a difusão dos meios de comunica-
ção de massa, que ditará a mudança do pa-
drão de vida para a cultura do consumismo; 
a expansão escolar em relação inversamente 
proporcional à oferta de formação superior 
de Música (que aliás, fora substituída na Edu-
cação Básica a pretexto da “Educação Artís-
tica”, conforme já fora apontado). Além de 
dar suporte ao estabelecimento deste novo 
estilo de vida, o currículo deveria se adaptar 
à nova clientela oriunda da expansão escolar, 
pois assim se capacitaria uma mão-de-obra 
para ser absorvida na crescente industriali-
zação embalada pelo “milagre econômico”.

A apreciação de tais dados nos permite per-
ceber sobre a influência da classe social do-
minadora, na determinação do currículo e da 
metodologia de ensino a ser seguido na esco-
la. Em outras palavras, podemos inferir que, ao 
longo da história, coube às instituições (neste 
caso, a escolar) reproduzirem e regularem uma 
visão de mundo que permitisse a manutenção 
das relações de poder vigentes: é através da 
difusão de deste discurso, que a “ideologia” 
da classe dominadora se impõe – ou seja, a 
sua visão de mundo. No nosso caso, conforme 
colocado acima, a influência da elite burguesa 
se fez sentir desde o Golpe Militar, o que ain-
da perdura até os dias de hoje, seja pela não 
obrigatoriedade do Ensino de Música na Edu-
cação Básica, seja pela consequente escassez 
de oferta de cursos superiores nesta área.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

431

O DISCURSO TRADICIONAL DA 
ESFERA ARTÍSTICA MUSICAL: 
A IMPOSIÇÃO DA VISÃO 
EUROCÊNTRICA.

Para aprofundar ainda mais o problema do 
Ensino de Música no país, é necessário le-
varmos em conta o fato dessa expressão ar-
tística provir de uma esfera acadêmica con-
servadora, que se chancela pela antiguidade 
de seu capital europeu, e que reproduz uma 
concepção igualmente tradicional do ensino 
de música, advinda de uma formação dis-
cursiva cuja visão de mundo se fundamenta 
na marginalização e esmagamento de ou-
tras vozes, como condição para a manuten-
ção do seu poder. Sintomático disso é o que 
aponta Freire (1994), a pretexto da aborda-
gem metodológica da História de Música:

 

A História, tradicionalmente, tem abordado 
o “tempo da narração ordenada” (...). A His-
tória da Música não tem sido diferente: ela 
tem estruturado seu relato nessa perspecti-
va de tempo, e tem tido como objeto de es-
tudo não a música, mas os artistas, as obras, 
os estilos, as estruturas, as conjunturas etc. 
A História – relato do Homem sobre o Ho-
mem – não se faz numa abordagem indivi-
dualística: artistas, indivíduos, só significam 
na História quando imersos no social-histó-
rico a que pertencem. (FREIRE, 1994, p. 54).

Somado a isso, ainda há a ausência de uma 
“filosofia pedagógica” que justifique a teoria 
metodológica utilizada no ensino de tal ex-
pressão artística. A consequência é a mera 
importação e reprodução mecânica de mé-
todos europeus, descolados de nossa rea-
lidade histórico-cultural, o que redunda na 
marginalização das variadas expressões mu-
sicais nacionais, não obstante a sua riqueza. 

As consequências dessa prática é a imposi-
ção de uma falta de confiança, de legitimidade 
para se construir um caminho metodológico 
próprio, pois assim se desvaloriza as expres-
sões musicais ditas “populares”, a despeito do 
“multiculturalismo” característico dos discur-
sos atuais. É o estigma da posição histórica de 
“colônia” europeia que se faz ainda prevalecer.

Isso tudo, somada a ausência de uma forma-
ção consistente de nossas universidades, re-
sultante da conjunta e contraditória dominân-
cia desse discurso clássico com o Liberalista, 
resulta numa prática de educação musical va-
zia, pois não se detém sequer na compreen-
são acerca dos princípios e metas que tal ensi-
no deve atingir, restringindo-se a “prescrições 
pedagógicas que viram senso comum” (LIB 
NEO, 1987, apud MATEIRO, 2006, p.122).
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É necessário, portanto, se repaginar a con-
cepção filosófica por trás do ensino musical 
desenvolvido no Brasil. No entanto, confor-
me verificado, a suposta falta de um “capi-
tal” que o legitime como uma “tradição” nos 
moldes eruditos, aliada a posição periférica 
caudatária de uma visão eurocêntrica difi-
culta tal processo, uma vez que se desvia o 
olhar sobre o nosso riquíssimo e sincrético 
capital brasileiro, advindo da miscigenação 
entre as culturas populares, o que força a 
uma reprodução mecanicista e desprovida 
de sentido estético e conceitual, o que se 
dá a pretexto do uso do livro didático como 
“tecnologia educativa”. Tanto é que a partir 
do decreto do currículo tecnicista liberalista,

Foi imediata a adoção de séries de exercí-
cios com o fim de facilitar a aprendizagem de 
elementos expressivos da linguagem musical 
(embora desligados de um fazer próprio do 
grupo, da forma de organização da lingua-
gem no novo contexto sociocultural), exer-
cícios esses isentos de dimensão estética e 
musical, que fragmentam a experiência artís-
tica destituindo-a de unidade e sentido. (...) 
Pouca ou nenhuma reflexão ocorreu sobre os 
pressupostos filosóficos e psicológicos des-
ses métodos, as bases socioculturais sobre 
as quais foram construídas ou sua abrangên-
cia como experiência pedagógica (SANTOS, 
1994, p.10 apud MATEIRO, 2006, p.122).

Felizmente, há pesquisadores que se de-
bruçam sobre essa necessidade de se pos-
tular, filosoficamente, princípios para uma 
metodologia de ensino de música renovada, 
afinada com o momento atual, bem como 
com a necessidade individual do aluno. 

FUNDAMENTOS PARA UMA 
METODOLOGIA ABRANGENTE: 
“COMPOSIÇÃO”, “APRECIAÇÃO” E 
“PERFORMANCE”.

França e Swanwick (2002) opõem à educa-
ção musical tradicional uma abrangente, ao 
desenvolver o Modelo C(L)A(S)P (FRANÇA & 
SWANWICK, p.17), que compreende aspec-
tos filosóficos, psicológicos e musicais, suge-
rindo uma interdependência holística entre 
as três modalidades que determinam o com-
portamento musical e de seu envolvimento 
os quais, por sua vez, são fundamentais para 
o desenvolvimento criativo, esteticamente 
significativo do pensamento musical, a sa-
ber, a “composição”, “apreciação” e “perfor-
mance”. Isto, pois são determinantes para o 
desenvolvimento da compreensão, sensibili-
dade e pensamento musical significativo, ri-
camente diversificado e criativo, tudo o que 
é podado numa abordagem tradicional, que 
se detém apenas na performance instrumen-
tal. Tais seriam os fundamentos, “filosóficos” 
portanto, para uma “educação musical abran-
gente”, constituindo-se numa abordagem fi-
losófica, mas de consequências cognitivas e 
psicológicas (FRANÇA & SWANWICK, p.18).

A “composição”, entendida como “proces-
so”, é responsável pela ordenação espacial e 
temporal dos sons, produzindo “performan-
ces” ou “peças”, progredindo tanto o domínio 
da técnica, ao associar-se a “ação e o som” 
(MILLS, 199, p. 31 apud FRANÇA, SWA-
NWICK, p.10), como cognitivamente, habili-
tando o aluno a relacionar-se com a matéria 
do pensamento musical de forma “crítica” e 
“construtiva”. Por fim, em razão do seu ine-
rente aspecto ativo e criativo, tal modalida-
de permite ao aluno expressar sua própria 
voz, “articulando assim sua vida intelectual 
e afetiva” (p.10), num processo que deve ser 
de progressivo refinamento artístico (p.11).
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A “apreciação” musical pressupõe o “ouvir”, 
por se constituir uma experiência igualmente 
ativa e criativa de fruição estética, de ativo 
processo perceptivo, em que “mente e espíri-
to são mobilizados” (p.12). Por isso, inclui as-
pectos psicológicos e cognitivos, uma vez que 
constitui um “processo ativo de organização 
e construção dos eventos temporais ouvidos 
em uma obra” (SERRAFINE, 1988, p.71 apud 
FRANÇA, SWANWICK, p.12), alargando a 
compreensão musical; daí o seu efeito criativo.

Já a “performance” instrumental permite ex-
plorar ainda mais os aspectos técnicos, habi-
litando o aluno a utilizar o “instrumento para 
traduzir intenções e concepções musicais em 
padrões sonoros”. Para tanto, importante é 
explorar as diversas possibilidades performá-
ticas, apropriando-se de diversos meios sono-
ros, mas sempre objetivando uma “experiência 
esteticamente significativa” e criativa (p.14).

De acordo com este modelo, todas as ativi-
dades com as modalidades devem objetivar 
o contato ativo, afetivo e consciente com o 
material sonoro (apreciação), com as possi-
bilidades de sua organização (composição), 
o que justifica o contato com um repertório 
igualmente variado, o que deverá culminar na 
realização musical criativa (performance) do 
aluno, esteticamente significativa e coerente.

CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 
NACIONAL.

Felizmente, invertendo-se a lógica domi-
nante, também há pesquisadores brasileiros 
que se debruçam sobre o tema da educação 
musical no Brasil e a formação do professor. 
Graça Mota (2011) defende uma transforma-
ção radical na formação dos professores de 
educação musical, para que não reproduzem o 
“isomorfismo pedagógico” que torna a apren-
dizagem mecanicista e ausente de sentido, to-
talmente descolada do contexto atual marca-
do por um “multiculturalismo” contraditório: 
“Como  refere  Jorgensen,  “movimentos de  
massas  sem  precedentes  contribuíram, por 
um lado, para a diversidade  cultural e para 
a  riqueza e, por outro,  para o  racismo, im-
perialismo cultural, medo e violência”” (JOR-
GENSEN, 2003,  p.1, apud MOTA, 2011, p.2). 

Após descrever como vem sendo prati-
cada a educação musical a partir dos anos 
70, que assimilou de forma inconsistente os 
discursos da pluralidade musical a pretex-
to de “motivação” para os alunos, Mota su-
gere uma transformação curricular e nas re-
lações entre professor e aluno, a partir das 
contribuições de Paulo Freire, pois, numa 

(...) perspectiva sociocrítica, Freire valoriza 
uma educação pela comunicação em detrimen-
to de uma educação extensiva (Freire, 1973). 
Confronta as práticas extensivas programa-
das em função da transmissão do saber com 
aquelas em que o saber se constrói a partir da 
interação entre os interlocutores numa bus-
ca partilhada de significados (MOTA, 2011).
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Ainda há que se pontuar o trabalho que Vivia-
ne Beineke, em seu artigo “A reflexão sobre a 
prática na pesquisa e formação do professor de 
música” desenvolve sobre o nosso processo de 
ensino-aprendizagem em educação musical, re-
forçando a importância do método para se chegar 
a um conhecimento reflexivo sobre tal prática.

A própria autora usa como metodologia a cole-
ta de dados via gravação audiovisual e entrevistas 
para alcançar tal fim, ao observar as aulas de edu-
cação musical realizadas por três professoras dis-
tintas e permitir que cada uma reflita consciente-
mente e reflexivamente sobre a sua própria prática.

Os dados gerados permitem vislumbrar a im-
portância do conhecimento (reflexão) gerado a 
partir da própria experiência (ação) e nela mes-
ma, desencadeado por situações inesperadas 
(problema), mas que demandam uma solução rá-
pida pelo professor. Por outro lado, tal habilidade 
só se estabelece como competência adquirida, 
de modo eficaz e positivo, quando se faz, a pos-
teriori, uma reflexão sobre a ação, apoiado pre-
ferencialmente no conhecimento teórico cientí-
fico, o que ajuda ao mesmo sair do senso comum 
(SACRISTÁN, 1999 apud BEINEKE, p.10) e a 
enriquecer, criticar, organizar e conceituar o seu 
pensamento e a planejar a sua prática (PEREZ GO-
MEZ, 1997, p.105-106 apud BEINEKE, p. 8-9).

Portanto, Veineke nos mostra a importância de 
se apoiar na prática de modo crítico, elevando-
-a também ao estatuto do “saber” estabelecido, 
desde que posto como objeto de nossa reflexão. 
Discursivização a respeito, à luz de apoios teó-
ricos científicos, é de fundamental importância 
para que a prática do professor não se mecani-
za, esvaziando-se de sentido. Daí a importância 
de se recorrer a um método apropriado para 
tal, que nos permita atribuir sentidos e teoriza-
-la, consolidando-a como um “conhecimento 
legitimado. No caso da pesquisadora em ques-
tão, a gravação poderia ser meio para tanto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estamos passando por um momento em 
que o fenômeno (econômico) da “globaliza-
ção” ameaça homogeneizar culturalmente 
o planeta, em nome do paradigma ocidental 
tecnicista, no qual o acúmulo de capital deve 
ser almejado sob o menor custo. Não obs-
tante o fato do Brasil figurar neste cenário 
econômico como “emergente”, culturalmente 
continua desprezado como país de “terceiro 
mundo”, que deveria então seguir e reprodu-
zir, conforme colocado, os valores europeus, 
em menosprezo à diversidade que o compõe.

Apesar dessa conjuntura permeada de in-
justiças, desigualdades e segregação social, a 
educação musical pode atuar como um cami-
nho que permita ao sujeito construir a própria 
identidade e, ao mesmo tempo, (re)significar 
a(s) cultura(s) que o cerca, agindo sobre este 
meio a fim de transformá-lo. A arte, através 
do exercício prático da imaginação, permite 
ao sujeito trilhar por caminhos diversos, al-
cançando-se soluções diversas para mudar 
esse “status quo”. Para tanto, condicional 
seria estreitar a relação entre “conhecimen-
to” e “ação”, valorizando-se a dialogia entre 
professor e aluno que aprendem mutuamen-
te, bem como o estreitamento entre univer-
sidade e educação básica. Daí a importân-
cia de Freire na argumentação de Mota por 
uma mudança transformadora na formação e 
no papel da educação musical e de se des-
construir os discursos dominantes que em-
perram a valorização de nossa riquíssima e 
variada expressividade musical. Afinal, é atra-
vés da arte que o indivíduo pode se munir 
das ferramentas necessárias para alcançar 
a sua emancipação, satisfação e plenitude.
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PERCURSOS NA ESCOLA : EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA PRIMEIRO ANO  
DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA 

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RESUMO: O presente artigo trata-se de um relato de experiência docente no primeiro ano 
do ensino fundamental na rede pública  municipal de São Paulo sobre a noção de espaço e os  
segmentos advindos dela , tais como: a lateralidade,  as direções e  as posições que as crianças 
dessa faixa etária e escolaridade possuem. Numa  proposta de atividade desafiadora a oralidade 
teve papel fundamental para o conhecimento de tais hipóteses no campo ampliatório de 
definições matemáticas; bem como de quanto esses momentos são escassos no cotidiano 
delas e tão necessários para o desenvolvimento delas .

Palavras-chave: Espaço. Ensino- fundamental.Público.,Experiências.Conhecimento 
matemático.
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INTRODUÇÃO

       
O artigo tem por objetivo descrever o relato de experiência  profissional  como 

professora de uma turma de 1º ano do ensino fundamental I da rede pública 
municipal de São Paulo  numa proposta de atividades téorico-práticas, envol-
vendo a noção de espaço e enquanto estudante-bolsista do Projeto Observa-
tório de Educação na área de matemática,  promover a socialização da cons-
trução de tais conhecimentos para o grupo e a população docente em geral.

      

Num primeiro   momento foi  realizado as atividades sem intervenção 
com o intuito de saber da maneira mais espontânea possível o conheci-
mento espacial desses alunos e a partir daí tentar diagnosticar as formas 
de intervenções a serem feitas posteriormente. Em outro momento foi 
realizado a intervenção , refazendo o caminho junto com eles e discus-
são das percepções em grupo para depois se  fazer o registro por meio 
de desenhos. As atividades e os comentários estão descritos a seguir. 
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RELATOS DA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA

1ª Atividade: Adivinhe quem é que 
senta …. 

     Na brincadeira de adivinha “quem 
é que senta” tinha como propósito a 
identificação do local onde a criança 
costuma sentar, tendo como refe-
rência ele mesmo e o outro. Quan-
do foram questionados sobre a po-
sição dos colegas tendo o próprio 
corpo como referência, não tiveram 
dificuldade em atender a propos-
ta; já quando foi mudado o objeto 
de referência para o colega, alguns 
alunos ficaram meio perdidos. Tam-
bém com relação à comanda houve 
mudanças na postura das crianças. 

Quando a questão era feita pela 
professora eles respondiam com fa-
cilidade; mas quando, desafiava as 
crianças a fazer a adivinha em que elas  
precisavam fazer as perguntas para 
os amigos mostraram -se inseguras.

      

A primeira atividade envolvia a 
localização na sala de aula e se-
gunda atividade abarcava um tra-
jeto dentro da escola. A segunda 
atividade será descrita a seguir.

       

2ª Atividade: Percurso e 
observações

Nas atividades de percursos e ob-
servações a proposta era levar um 
pedaço de bolo de aniversário para 
a diretora. Feita portanto a combi-
nação com a turma que iriam fazer 
uma filmagem do percurso da sala 
de aula até a diretoria e que de-
pois iriam assistir ao filme e analisar 
o que havia acontecido no trajeto. 

Partiu-se da escolha dos aniversa-
riantes do mês e  descrição do cami-
nho que o aluno iria fazer para levar 
um pedaço de bolo para sala da di-
retora. Inicialmente sem interven-
ção, eles usaram o vocabulário mais 
coloquial para definir melhor o traje-
to que iriam fazer.  A partir de então, 
utilizaram termos como: ali, acolá, 
eu vou ir … para indicar esse trajeto. 

       

As crianças variaram muito a des-
crição do percurso para chegar a sala 
da direção. Alguns usavam gestos. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

440

Bruno utilizava os gestos represen-
tando o percurso que deveria seguir; 
porém mesmo utilizando esse recur-
so ainda houve muita inversão de di-
reções. Já Juliana, não necessitou se 
utilizar de gestos, parecia bem segu-
ra. Inicialmente ela descreveu o per-
curso direitinho até chegar aos lances 
de escada, mas trocou a direção de 
direita por esquerda. Quando chegou 
ao portão principal deu o comando 
certo; dizendo que virava à direita, 
seguia reto, parava e dobrava à direi-
ta, chegando assim ao seu destino.

      
 

Num segundo momento, com in-
tervenção da professora , fizeram 
o percurso da sala de aula com os 
alunos até a diretoria. Filmados por  
todo o percurso, foram questiona-
dos todo o tempo e  na oportunidade 
foi-se falando os termos convencio-
nais de localização e  questionamen-
to sobre o ponto de chegada deles. 
Indagados sobre algo desse trajeto, 
respondiam com segurança. Então 
foi dito a eles: desci o primeiro lance 
de escadas e agora o que devo fazer?  
As crianças responderam em coro: 

    

  - Agora descemos à direita! 
      Na verdade era à esquerda; en-

tão voltou-se com a pergunta:
      - Vocês têm certeza? 
       Eles logo perceberam que algo 

de errado aconteceu e  responderam:
       - Não!! 
       

 
E davam a resposta contrariava a 

anterior.
Voltando para sala, fizemos uma 

rodinha para análise do vídeo e con-
versamos sobre o que houve de er-
rado na descrição do nosso trajeto. 

As respostas foram as mais va-
riadas, desde a identificação dos 
termos usados inadequadamen-
te ou mesmo os momentos de 
conflitos de trocas das direções.
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Na semana seguinte o grupo de pes-
quisa  assistiu a  filmagem para a reu-
nião  de pesquisa e analisou-se juntos 
a proposta de trabalho e  percebeu-se 
a  melhor maneira de fazer interven-
ções e refletir sobre as suas prática. 

Refazendo o caminho com eles , 
teve-se a tentativa de  “amarrar” al-
guns pontos de referência para fa-
cilitar essa localização; assim como 
as direções e sentido do percurso.

       

Como a escola é de grande porte, 
os percursos são relativamente lon-
gos, o que dificulta a apreensão de 
todos os detalhes. Com os nomes de 
alguns locais  colados nas paredes, 
usando   placas indicativas do senti-
do para facilitar o percurso , pode-se 
perceber que tal prática mediaram 
positivamente essas atividades e 
houve substancialmente um enten-
dimento melhor com a redução de 
erros cometidos na situação anterior. 

       

Ao retornar para a sala de aula, as 
mesmas crianças que haviam rela-
tado o percurso anteriormente, ti-
veram maior facilidade em falar co-
erentemente sobre os as indicações 
das posições e pontos de referência.

3ª Atividade: Andando pela escola

Em outra proposta envolvendo 
adivinhas de locais que eles já co-
nhecem e costumam frequentar foi 
solicitado que descrevessem o cami-
nho inverso, do banheiro até a sala 
de aula e não da sala de aula até o 
banheiro. Essa mudança de ponto 
de partida fez-se refazer o trajeto 
que costumam fazer para somente 
depois verbalizarem o que viveram. 

       

Ao descerem  foram questionados  
sobre o caminho que estávamos fa-
zendo, se iriam reto, dobravam à di-
reita ou esquerda e a grande maio-
ria respondeu o sentido correto. 
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No percurso do banheiro, eles 
conseguiram atender a proposta a 
contento, porque o trajeto é bem 
menor do que o da sala de leitura 
ou biblioteca. Já quando fizemos o 
percurso até a biblioteca, eles fica-
ram em dúvida em relação onde vi-
rariam para seguir a este local, pre-
cisando de apoio maior e algumas 
dicas para melhor identificação.

        

Retornando para sala, seguiram 
o mesmo ritual de analisar o cami-
nho percorrido. E a partir de então, 
começaram a brincadeira de adivi-
nhas e a  seleção de  três crianças 
para verbalizarem a situação e dar 
dicas de localização e movimenta-
ção em  alguns espaços da escola.

       

Logo quando iniciaram os relatos, 
percebeu-se que a dificuldade que 
tinham de organizar mentalmente 
uma adivinha, mesmo fazendo algu-
mas como exemplo, viu-se que eles 
tinham defasagem quanto ao gênero. 

Então, resolveu-se primeiro tra-
balhar alguns textos de adivinhas 
para depois refazer a brincadeira.

   
Quanto aos registros dos percursos 

por meio de desenhos, pode-se ob-
servar que as crianças reconheceram 
os objetos e espaços que puderam 
ser vistos por diversos pontos de vis-
ta e serem mostradas de maneiras 
realistas, mas nem sempre sentin-
do necessidades de fazê-lo assim, 
criando-se uma forma única e indi-
vidual de representar esses espaços. 
Ao analisar os desenhos das crian-
ças foram feitas  algumas constata-
ções que são apresentadas a seguir:
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Os protocolos a seguir ilustram os comentários:

 Fonte: arquivo da professora

 Fonte: arquivo da professora  Fonte: arquivo da professora

 Fonte: arquivo da professora

b) Alguns, registram  a sala de aula junto a de outros espaços da escola, retratando 
assim onde eles mais gostam de ficar, tais como as quadras, o pátio e áreas livres de 
preferência em dias ensolarados. Os protocolos a seguir ilustram os comentários.

a) Na atividade do caminho percorrido da sala de aula até o banheiro foi mar-
cante a representação das escadas. Alguns se utilizaram de setas para melhor in-
dicar as posições seguidas. O ponto de partida sinalizado pela porta sala de aula 
e a do ponto de chegada indicado também pela porta dessa referência. A gran-
de maioria conseguiu representar o percurso com todas as suas peculiaridades.
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 Fonte: arquivo da professora  Fonte: arquivo da professora

 Fonte: arquivo da professora

c) Na representação da sala de aula, a grande maioria dos alunos, dese-
nhou os detalhes da sala: quadro, mesa da professora, porta, armário, li-
xeira, cartazes, ventilador e outros. A disposição mais frequente das ca-
deiras também foi algo que se repetiu na maioria dos desenhos. Outra 
questão a ser evidenciada é a mistura de pontos de vista nos desenhos, 
misturando aspectos de uma planta baixa com vista superior e outros ob-
jetos com vista frontal.  Os protocolos a seguir ilustram os comentários.
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CONCLUINDO COM ALGUMAS REFLEXÕES

Depois de observar as atividades realizadas por eles, chegou-se  a algumas conclusões 
que foram socializadas  junto ao grupo de pesquisa, tais como: as dificuldades apresentadas 
quanto ao uso de expressões de direção pelos alunos se dá por desconhecimento desses 
termos e do não uso no seu cotidiano; eles representam o que conhecem e não somen-
te o que vêm. As expressões “de atrás” e “à frente” são mais usadas corretamente do que 
as expressões“esquerda” e “direita”. O maior entrave se deu em relação a pontos de refe-
rência de locais em que não é de costume dos alunos frequentar, como a diretoria. Já os 
outros locais que são de uso mais constante dos alunos, estes apresentaram maior facili-
dade em descrever. Quando não conseguiam se manifestar verbalmente, usavam uma lin-
guagem mais gesticulada e do posicionamento frente ao caminho para se fazerem entender.

As atividades realizadas possibilitaram maior reflexão quanto ao trabalho com esse tema e 
quanto à necessidade de explorar maior número de vezes atividades que envolvem relações 
espaciais. A proposta  das atividades fez com que eles se sentissem desafiados, permitin-
do a superação e desenvolvimento do espírito de investigação; em um ambiente no qual a 
oralidade teve papel fundamental, tanto para se conhecer as hipóteses e os conhecimentos 
que as crianças tinham, como para propiciar a construção de conhecimentos entre os pa-
res, levando-os a ampliação do vocabulário matemático. Assim, percebeu-se que pela vivên-
cia, as crianças estão na fase das relações topológicas, definidas no texto de Silva (2013), 
como relações elementares centradas nos sentidos e no conhecimento do próprio corpo, 
nas relações do corpo com o meio, no uso de referenciais elementares como: atrás, perto, 
longe, direita, esquerda. Também revelaram que elas estão na etapa de conhecimento do 
espaço, definida por Castrogiovani (2000) no texto de Silva( 2013) como o espaço vivido, ex-
perimentado por meio do movimento da criança no espaço que ela conhece.   

Acredito que a prática de brincadeiras e situações desafiantes irão gerar “CONFLITOS” que 
terão que se resolver para poder seguir os comandos e elaborar seus próprios trajetos men-
talmente para poder assim verbalizar, atendendo assim os propósitos desse tema matemático. 
Embora, deve-se ressaltar que o uso de termos convencionais pela maioria dos alunos, já enche 
os olhos de satisfação de qualquer educador; mesmo sabendo que muitos precisam avançar 
nessas percepções, percebe-se que há uma direção pelo caminho certo e  para esse progresso.
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LETRAMENTO LITERÁRIO E OS SUJEITOS DA EJA: PRÁTICAS, EVENTOS E 
SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS

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

Palavras-chave: Fracasso; Escola; Família; Aprendizagem; EJA.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil uma das marcas mais negativas em relação a Educação é a desigualda-
des que compromete o seu exercício de forma eficaz. Entretanto, a Educação de Jo-
vens e Adultos tem importância significativa para a sociedade e para o indivíduo, pois, 
com esse ensino diminui analfabetismo, marca negativa para um país e consequente-
mente aumentarão os índices de pessoas letradas que conseguem empregos formal.

 Para tanto, é necessário que as unidades de ensino tenham conscientização de sua im-
portância, compreendendo esta modalidade de ensino e elaborando planos de ações 
que satisfaçam as reais necessidades do público que nela se matricula. Para San-
tos, ao se referir formação do professor para Educação de Jovens e Adultos afirma:

[...] nos cursos oferecidos em instituições formadoras, sente-se a necessidade de apro-
fundamentos teórico-práticos em relação à Educação de Jovens e Adultos. Um dos 
pontos que mais afeta o ensino da EJA é a formação do professor devido a não inclu-
são da EJA, nos currículos das instituições, bem como a dificuldade de colocar em prá-
tica os princípios políticos e pedagógicos defendidos pela EJA, por falta de subsí-
dios que deveriam ter sido adquiridos no curso de formação (SANTOS, 2003, p.19).

 
A mesma autora, ao se Referir a Machado (1998), destaque que a educação de jovens e adultos 

foi vista no decorrer de sua história como uma modalidade de ensino que não requer, de seus 
professores, estudo nem especialização, com um campo eminentemente ligado à boa vontade. 
Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área. Na verdade, continua arraigada a 
ideia de que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar jovens e adultos com essa 
falsa premissa não se tem levado em conta para se desenvolver um ensino adequado a esta clien-
tela exige-se formação inicial específica e geral consistente, assim como formação continuada.

Para que a EJA tenha significado é necessário que o educador tenha uma base 
de conhecimentos que servem para uma prática eficiente ao aluno nela matricu-
lado tenha um processo de ensino e aprendizagem de forma qualificada e eficaz. 

Desse modo, a Educação de Jovens e adultos, necessita de mais reconhecimentos para 
o seu público alvo. Sabe-se, que todo cidadão tem seus direitos e deveres na socieda-
de e, não é diferente com as pessoas que por estes motivos não conseguiram concluir o 
ensino fundamental ou não conseguiram se quer ser alfabetizado e não sabem nem ler 
nem escrever. Para tanto, espera-se mais empenhos das políticas públicas voltadas para 
a Educação de Jovens e Adultos, para que estes não se sintam excluídos de seus direitos.

Entretanto, a Educação de Jovens e Adultos se apresenta para a sociedade e para os jovens 
e adultos, como uma grande conquista e para os professores, instituições de ensino e sobre-
tudo, para os governantes como um grande desafio em fazer com que o ensino aconteça.

A EJA, é uma oportunidade de possibilitar a essas pessoas que por algum motivo dei-
xaram a escola uma escolarização, para que a partir de então, possam buscar cada vez 
mais qualificação pessoal e profissional, quanto maior for o investimento nesta moda-
lidade de ensino melhor para o país, que preparará pessoas melhorando a qualifica-
ção profissional  que é de extrema importância para o indivíduo e para o país,  por pro-
porcionar conhecimentos fundamentais para o exercício do trabalho e da cidadania.
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REFLETINDO SOBRE A 
APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA 
ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS: A Educação de Jovens e 
Adultos nas práticas atribuídas 
 
Com os avanços tecnológicos e as trans-

formações educacionais percebidas na área 
de língua portuguesa nos últimos anos, no-
ta-se cada vez mais a necessidade de atua-
lização dos profissionais do ensino na inten-
ção de viabilizar um ambiente escolar em 
consonância com as novas teorias de ensi-
no e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos. 

Entende-se que é primordial a ativida-
de de leitura na educação de jovens e 
adultos para a formação de leitores que 
possam desfrutar dessa ferramenta indis-
pensável, não somente no espaço escolar, 
mas estendendo seu uso para toda vida. 

Nesse sentido, é necessário estimular o 
desenvolvimento dos alunos através de re-
lações estabelecidas com seus aprendizados 
trazidos do meio familiar empírico, motivan-
do-os ao estudo prazeroso da leitura e levan-
do em conta seu convívio social. Assim, no-
ta-se a relevância de se trabalhar dentro da 
realidade da criança transformando o conhe-
cimento do senso comum e científico, res-
peitando o seu estágio de desenvolvimento.

Todavia, falar da leitura no contexto esco-
lar 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.

Um professor que ensine e ao fazê-lo 
transmita a seu aluno a esperança, pas-
sa a ser espelho para este aluno. É esta 
esperança que faz com que este aluno 
mude a direção de sua vida para o mundo.

 

O PERFIL DO ALUNO DA EJA 
E SUA PERSPECTIVA FUTURA- 
LETRAMENTO LITERÁRIO 

A escola a qual a pesquisa foi realizada, fica 
na capital da cidade de Bahia  em uma região 
denominada zona leste. Pertence a rede Mu-
nicipal de Ensino, oferecendo à clientela do 
bairro, a modalidade de ensino regular do 
Ensino Fundamental anos finais e Ensino Mé-
dio durante o período diurno e no noturno a 
modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
ensinos fundamental anos iniciais e finais.

De acordo com os dados coletados na se-
cretaria da escola, em média a escola possui 
cerca de 980 alunos, até o presente momen-
to da pesquisa. Deste total de alunos, 98 
estão matriculados na Educação de Jovens 
e Adultos no ensino fundamental anos ini-
ciais e 122 alunos nos anos finais do ensino 
fundamental. Neste caso vamos considerar 
apenas os alunos da modalidade Educação 
Jovens e Adultos sendo referências de nos-
sos estudos, totalizando 220 alunos ou seja 
23% dos alunos total matriculados na escola.

Agora passamos a analisar a quan-
tidade de pessoas do sexo femini-
no e masculinos matriculado na escola.
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Em relação ao sexo, 46% dos alunos matri-
culados, masculino e 54% são do sexo femi-
nino, uma diferença de 8%, isto significa que 
as mulheres estão frequentando a modalida-
de em um número relativamente maior que 
os homens, essa proporcionalidade pode a 
vir compactuar com as estatísticas atuais 
que indicam que em nosso país o número de 
pessoas do sexo feminismo é relativamente 
maior que a do sexo masculino. (IBGE, 2010)

 

Outro dado analisado foi a faixa etária 
dos alunos matrículas, para a nossa surpre-
sa podemos perceber que a faixa etária des-
tes alunos vem a cada anos ficando mais 
jovem. Separamos os dados para melhor 
compreensão em Faixa Etária do sexo fe-
minino e masculino em gráficos separados.

Em relação ao sexo feminina o maior nú-
mero de pessoas matriculadas na modalidade 
de ensino nasceu no ano de 1991, portan-
to possuem 24 anos, as alunas mais novas 
nasceram em 1992, as pessoas do sexo fe-
minismo mais com maior idade nasceu no 
ano de 1971, portanto apresentam 44 anos.

Em relação ao sexo masculino a faixa etá-
ria do aluno mais velho matriculado é 21 
anos mais velho que a aluna com mais ida-
de do sexo feminino, percebe assim que 
possivelmente os alunos do sexo mas-
culino estão demorando mais para vol-
tar para a escola em relação a mulheres. 

Por um outro lado o aluno do sexo mascu-
lino mais novo, nasceram no ano de 1994, 
apresentando 21 anos de idade, já as alunas 
do sexo feminino com melhor idade apresen-
tam 25 anos. As Faixas etárias entre os alu-
nos do sexo masculino com maior incidência 
nasceram no ano de 1988, com 22% dos ma-
triculados, já as alunas do sexo feminino nas-
ceram em 1991, com 18% dos matriculados.

 

Passamos analisar através das fichas cadas-
trais, a quantidade de vezes que os alunos se ma-
tricularam na EJA e abandonaram o ano letivo.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

451

Apenas 5% nunca abandonaram a esco-
la, apesar de estarem relativamente atra-
sado em relação à idade/ano, 50% dos alu-
nos matriculado já abandonaram mais de 
4 vezes a escola, percebemos assim que há 
fortes atrativos que levam os alunos a não 
continuarem seus estudos, a escola pare-
ce ser a primeira opção em ser abandonada 
em detrimento de outros assuntos. Porém 
mesmo abandonando por tantas vezes, os 
alunos voltam para a instituição, caracteri-
zando que apesar de todos os problemas a 
escola possui credibilidade perante o aluno.

Como mencionado anteriormente todos 
os alunos estão matriculados no período 
noturno, pois a escola só oferece esta op-
ção, mas para serem dispensado da Educa-
ção Física, componente curricular obriga-
tório, de acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 
de dezembro de 2003, precisam comprovar 
que trabalhem de forma formal, através da 
cópia da carteira assinada, ou de forma in-
formal por uma declaração dos empregado-
res, que tenha por mais de 6 horas diárias.  

Além disso as mulheres que apresentam fi-
lhos e os maiores de 30 anos são dispensados 
da atividade. Os alunos que estão servindo 
o serviço militar, aqueles que comprovem 
através de atestado médico a sua inaptidão 
para atividades físicas e os alunos portado-
res de deficiência.  Em relação aos 220 alu-
nos, analisamos os que apresentam menos 
de 30 anos independente do sexo para ver 
quais são os motivos que os levam a serem 
dispensados da atividade física. Ressalvo 
que a direção da escola informa que todos 
os 220 alunos matriculados não realizam a 
Educação Física, os nascidos a partir de 1986.

Dos alunos matriculados 60% entregaram 
declaração de trabalho sem comprovação de 
estarem trabalhando com os devidos registros 
e direitos legais, a escola ressalta por meio da 
Direção da Escola, que não são verificados a 
legalidade do documento, a não ser através 
de denúncias. Das 9% que apresentam prole, 
todas são mulheres, uma vez que a legislação 
vigente ampara apenas as mães e não os pais. 
Apenas uma pessoa apresentou atestado 
médico para a dispensa da atividade Física.
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A análise realizada e apresentada até este 
momento na pesquisa foi realizada por do-
cumentação presente nos prontuários dos 
alunos matriculados na escola. A partir des-
te ponto apresentaremos resultados rea-
lizados com uma amostra dos alunos em 
pesquisa informal, durante o estágio reali-
zado, nos meses de fevereiro, março e abril 
destes anos vigente em uma escola da capi-
tal de São Paulo, na região leste da cidade. 

Para tanto foram utilizadas três temáticas ao 
conversar de forma informal com os alunos:

• Por que resolveu voltar à escola para 
concluir seus estudos?

• O que levou ao atraso escolar?
• O que pretende fazer após a conclusão 

da Educação básica?

Dos 220 alunos matriculados, conversamos 
com 10% dos matriculados, em três dias de 
aula, durante o período do intervalo. Escolhe-
mos alunos com faixas etárias diferenciadas. 

Em relação à primeira temática, so-
bre o porquê de o aluno voltar para a es-
cola, recebemos as seguintes respostas:

• “Voltei a estudar por uma satisfa-
ção pessoal, ficava muito triste quan-
do meu filho perguntava, até que ano 
na escola eu tinha ido, pois naque-
le momento meu filho estava na mi-
nha frente. Resolvi voltar e estou mui-
to feliz com que estou aprendendo”. 

• “No meu caso foi por causa do tra-
balho, na empresa em que estou 
se não estuda é mandado embora” 

• “Agora que meus filhos estão grandes e 
sabem se virar sozinhos, vou fazer a minha 
parte, pois eles já estão encaminhados”. 

• “Voltei a estudar por que me separei 
de meu marido, antes não podia por-
que ele não deixava, agora posso rea-
lizar o meu sonho de ser professora”. 

• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer 
faculdade, quero ter uma vida melhor”. 

• “Além de aprenderem, voltei para a 
escola para ver os meus amigos, con-
versar, ficar por dentro das atuali-
dades, ter um momento de prazer”



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

453

É interessante notar que os motivos que 
trazem os alunos de volta à escola são vários, 
alguns alegam, a satisfação pessoal, outros 
motivos de trabalho, a pretensão em fazer 
faculdade e até de socializar com amigos.

 

Partimos para a próxima temática, so-
bre o atraso no processo e escolaridade:

• “Estou atrasada em relação à esco-
la, pois tive que parar para cuidar de 
meus filhos enquanto o meu mari-
do trabalhava, mas agora estão todos 
crescidos e posso voltar a estudar”.

• “Quando eu era criança tinha que traba-
lhar para ajudar a minha mãe que tinha 
muitos filhos e o meu pai foi embora de 
casa, como sou o mais velho tive que pa-
rar de estudar para ajudar a minha mãe”

• “O trabalho foi sempre um gran-
de problema, pois a maioria das ve-
zes o horário do emprego era no 
mesmo horário que da escola”.

• “Eu morava na roça e lá não ti-
nha escola, meus pais eram mui-
to pobres e sempre mudavam de sí-
tios e cada vez ia para mais longe”.

Os apontamentos indicam que o trabalho 
sempre foi um dos motivos que levam os 
alunos a abandonarem a escola, pois pre-
cisam optarem ou trabalham e se susten-
tam ou estudam e passam necessidades. 
Outra alegação perante as alunas do sexo 
feminino é sobre a criação dos filhos, mui-
tas são mães muito cedo e não há outra al-
ternativa a não ser cuidado com os filhos. 

 

Sobre a última temática, o que preten-
de fazer após a conclusão da educação 
básicas, tivemos as seguintes respostas:

• “Ainda não sei, pois vai depen-
der das minhas condições finan-
ceiras, se eu tiver condições que-
ro fazer um curso para aprender a 
falar inglês, acho muito bonito que fala”.

• “Pretendo fazer um curso de Téc-
nico de Segurança do Trabalho ou 
Logística, acho boa a profissão”.

• “ Quero fazer faculdade para ser pro-
fessora, este sempre foi o meu so-
nho e sei que posso conseguir”

• “ Quero conseguir um emprego melhor, 
com carteira assinada e ter um plano de 
saúde para a minha família, pois traba-
lho hoje sem registro e ganho pouco”,

• “Quero fazer concurso para a Polícia Civil!”

A perspectiva sobre a sua formação futu-
ra apresenta várias vertentes, uns querem 
ser professores, outros fazer cursos téc-
nicos, concursos públicos, mas tem aque-
les que não sabem o que pretende, pois 
precisam analisar os fatores financeiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometi-
do com o aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do pro-
cesso ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do 
processo, legítima assim a teoria de uma facilitação da aprendizagem, através da in-
teração entre sujeitos, ultrapassando, desse modo, a mera condição de ensinar.

No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem real-
mente acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as rela-
ções entre os sujeitos acabam por se contrapor, sejam por motivos econômicos, so-
ciais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como 
limitações quanto à aquisição do conhecimento no processo ensino-aprendizagem.

Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor e 
aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor do sa-
ber e a “segurança” que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são sufi-
cientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita que 
a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.

DANIELLE DA SILVA BARBOSA
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho trata a importância do brincar na aprendizagem infantil 
tendo como objetivo de analisar as necessidades do espaço de tempo para brincadeiras 
na construção de aprendizagem das crianças contribuindo para reflexão de pesquisas das 
brincadeiras no cotidiano escolar. Para realizar estudo sobre esse tema foram feitas pesquisas 
bibliográficas sobre o tema abordado revelando a importância do lúdico nas práticas 
educativas porque ao aprender brincando se torna mais motivador, podendo ser explorado o 
desenvolvimento cognitivo e suas capacidades. O referencial teórico fortalece a proposta ao 
defender a importância da ludicidade na educação infantil, mostrando que ela sendo base para 
o ensino das crianças em sua primeira fase dando liberdade para sua expressão criatividade 
e naturalidade.

Palavras-chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento infantil; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa contribui para construir o conhecimento, e é necessário fazer valer do lúdico para 
formação do ser crítico, fazendo das crianças principais protagonistas de seu aprendizado com 
estratégias de qualidade e com práticas pedagógicas que trazem interesse pelo aprendizado.

Apresentar o levantamento e teorias sobre o tema ludicidade na educação in-
fantil mostrando qual a importância do brincar na educação infantil. Demons-
trar a importância do lúdico para questões do dia a dia das crianças. Investigar 
como os professores desenvolvem as práticas lúdicas no cotidiano do seu trabalho.

Sem as brincadeiras o desenvolvimento e a aprendizagem não ocorreriam de forma completa, 
pois imaginar e o faz de conta tão importantes não estariam presentes na vida das crianças, sendo 
assim o estudo desse projeto tem objetivo de mostrar o brincar na educação infantil e discutir 
os motivos que as crianças se dedicam a maior parte do tempo realizando suas brincadeiras.

Atividades lúdicas,  jogos de imaginação, conhecimento do corpo na qual a construção 
de conhecimentos acontece, sendo o brincar  primordial e essencial. Discutir a presença do 
brincar no contexto da educação infantil, primeira fase do ensino fundamental, as diferentes 
formas de mediação do professor, dos materiais aos brinquedos, para que o ensino ocorra 
com qualidade e sentido. Entender a importância de oferecer atividades lúdicas as crianças 
com um brincar de qualidade em um espaço adequado para que estimulem sua criatividade.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

O jogador está nos documentos oficiais da 
educação infantil, de acordo com o Referen-
cial Curricular Nacional para a Educação In-
fantil (1998), na Educação Infantil, as brinca-
deiras e os jogos devem ser bem planejados 
pelo educador, pois, se bem utilizadas no 
processo de ensino aprendizagem, se tornam 
um grande aliado na introdução dos conte-
údos. Assim, os jogos e as brincadeiras ga-
nham cenários e espaço na rotina escolar das 
crianças da educação infantil e penetram nas 
instituições infantis criadas a partir de então. 

O eixo movimento (que inclui os jogos e 
brincadeiras) abrange o sentido amplo do de-
senvolvimento relacionado à cultura corporal 
motora. O movimento é uma das primeiras 
formas de expressão da criança. Ele também 
é uma forma de interação com o meio social. 
Embora, muitas vezes, por motivos discipli-
nares, os professores acabam adotando po-
sições que cerceiam o movimento infantil, é 
preciso levar em conta a importância desses 
movimentos e o que eles podem refletir na 
vida das nossas crianças. Por isso, a propos-
ta pedagógica deve contemplar a expressi-
vidade e mobilidades próprias as crianças.

Na educação infantil os jogos têm sido muito 
utilizados com a finalidade de formação de há-
bitos e atitudes, memorização de conteúdos e 
mesmo para adaptar as crianças, pois envolve 
um conjunto de atividades relacionadas entre si.

Os conteúdos selecionados para o eixo de 
movimentos priorizam o desenvolvimento das 
capacidades expressivas e instrumentais do 
desenvolvimento, possibilitando a apropria-
ção corporal das crianças de forma que possam 
agir cada vez mais com intensidade e liberdade.

Conforme Ariés (1978), o presente tra-
balho, atém-se para a compreensão da 
importância de se trabalhar ludicamente 
com brincadeiras e jogos na educação in-
fantil, tem por finalidade compreender a 
prática pedagógica do professor e a im-
portância dos jogos de Educação Infantil, 
no desenvolvimento integral das crianças.

O autor afirma que, enquanto brinca, o ser 
humano vai garantindo a integração social 
além de exercitar seu equilíbrio emocional e 
atividade intelectual. É na brincadeira também 
que se selam as parcerias, porém o aprendiza-
do não deve estar presente só na escola, mas 
também como parte do dia-a-dia da criança, 
na medida em que a criança progride em seu 
desenvolvimento e amadurecimento é neces-
sário que ela manifeste o que é próprio da 
cada etapa de sua vida (ARIÉS, 1978, p.52).
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Foi por volta das décadas de 60 e 70, no sé-
culo XX que a psicologia do desenvolvimento 
e da psicanálise colaborou para que se obser-
vasse a infância como o período primordial do 
desenvolvimento do ser humano, destacando 
o papel da brincadeira na educação infantil.

A brincadeira infantil pode se constituir em 
uma atividade em que as crianças sozinhas 
ou em grupo procurem compreender o mun-
do e as ações nas quais estão inseridas no 
seu dia a dia. É uma atividade predominante-
mente infantil, é a forma pela qual se come-
ça a aprender. A brincadeira aparece sempre 
como uma situação organizada, exigindo para 
aquele que brinca decisões que precisam ser 
tomadas, mesmo numa situação imaginária, 
quando as crianças interagem com diferentes 
objetos atribuindo-lhes outros significados, 
existe a escolha constante por parte da criança. 

É uma característica importante que exerce 
influência no desenvolvimento do autocon-
trole da criança. Na perspectiva Histórico-
-Cultural, a brincadeira evidencia um trabalho 
primordial no desenvolvimento dos processos 
psicológicos da criança. Ao debater a impor-
tância das brincadeiras no desenvolvimento 
da criança, o autor dá relevância significativa 
à brincadeira de faz de conta. A brincadei-
ra de faz de conta tem grande privilégio em 
sua discussão sobre a importância papel do 
brinquedo no desenvolvimento da criança.

Para Almeida (1993), a brincadeira obtém 
um papel extremante importante na formação 
da criança, no sentido que considera a meio 
social como maneira de aprendizagem do ser 
humano. Neste sentido, e no ato de brincar 
que a criança socializa seus pensamentos e 
produz situações imaginárias que introduz ele-
mentos do contexto cultural do qual faz parte.

A criança quando nasce já está inserida 
em um contexto social, e a brincadeira tor-
na-se um passo importantíssimo para que 
ela se aproprie do mundo, na internalização 
dos conceitos desse ambiente externo a ela. 
Neste sentido podemos entender que a brin-
cadeira é algo muito importante para que a 
criança se desenvolva e o autor confirma essa 
afirmação, ao falar que o ato de brincar é uma 
atividade que incentiva a aprendizagem, pelo 
fato, de criar uma zona de desenvolvimento 
proximal na criança. A ideia de zona de desen-
volvimento proximal demonstra também a re-
levância da mediação durante a brincadeira.

Antunes (1999) afirma que, no ambiente 
das escolas de educação infantil esse assun-
to tem que ser bem analisado ao refletir na 
qualidade das brincadeiras a serem propos-
tas naquele ambiente. É importante levar em 
consideração que tudo em volta da criança 
poderá de estimular e enriquecer as brinca-
deiras, ou o contrário. Pensar na mediação 
é algo imprescindível no momento de orga-
nização e também do comprar dos brinque-
dos, organizarem a sala, brincar no parque, 
além da hora em que a professora vai con-
duzir uma brincadeira com os seus alunos. 
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É imprescindível a garantia do espaço 
para o momento da brincadeira, dando di-
reito de uma possibilidade de educação da 
criança em uma concepção criadora, vo-
luntária e consciente. É no momento do 
brincar, que as crianças constroem a cons-
ciência do real, e também ao mesmo instan-
te tem uma oportunidade de modificá-la. 

A brincadeira é um momento privilegiado 
da aprendizagem infantil na qual    o desen-
volvimento pode atingir níveis mais sérios, 
precisamente por meio   da probabilidade de 
interação entre as duplas em uma circuns-
tância imaginária e pela negociação de regras 
de convivência e de conteúdos temáticos.

De acordo com Costa (2012), a brincadeira 
precisa abranger um espaço essencial na edu-
cação infantil, sabendo que o professor é a peça 
mais importante para ajudar que isso aconte-
ça, partilhando das brincadeiras das crianças, 
é por meio das ações do professor, que a crian-
ça conseguirá adicionar às culturas e maneiras 
de vida dos adultos de modo criativo e social.

                                  

Nesta perspectiva, a brincadeira encontra-
ria um papel educativo importante na escola-
ridade das crianças que vão se desenvolvendo 
e conhecendo o mundo nesta instituição que 
se constrói a partir exatamente dos intercâm-
bios sociais que nela vão surgindo: a partir das 
diferentes histórias de vida das crianças, dos 
pais e dos professores que compõem o cor-
po de usuários da instituição e que nela inte-
ragem cotidianamente (COSTA, 2012, p.26).

A criança não nasce sabendo brincar, ela 
precisa aprender, por meio das interações 
com outras crianças e com os adultos. Ela 
descobre em contato com objetos e brinque-
dos  certas formas de uso desses materiais. 
Observando outras crianças e as intervenções 
da professora ela aprende novas brincadeiras 
e suas regras. Depois que aprende, pode re-
produzir ou recriar novas brincadeiras. Assim 
elas vão garantindo a circulação e preser-
vação da cultura lúdica (COSTA, 2012, p.1). 

É de extrema importância que as crian-
ças possam usufruir determinados espa-
ços na escola que permita o acontecimen-
to dos mais variados tipos de brincadeiras, 
pois compreendemos que é por intermédio 
dos jogos e das brincadeiras que a criança 
aumenta sua curiosidade, atenção, autono-
mia, e sua capacidade de solucionar proble-
mas. Tudo isso faz parte da aprendizagem 
da criança, e são primordiais para o desen-
volvimento da particularidade da criança.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

462

É por intermédio da brincadeira que a 
criança pode vencer seus limites e conse-
gue viver experiências que vão mais adiante 
de sua idade e realidade, fazendo com que 
ela desenvolva sua consciência. Dessa ma-
neira, é na brincadeira que se deve sugerir à 
criança desafios e questões que a façam re-
fletir, propor soluções e resolver problemas.

Costa (2012) acredita que é por meio   do 
brincar que as crianças conseguem aumen-
tar sua imaginação, além de criar e respei-
tar regras de organização e convivência, que 
deverão, futuramente, ser usadas para o en-
tendimento da realidade. A brincadeira pro-
porciona também o desenvolvimento do au-
toconhecimento, aumentando a autoestima, 
oportunizando o desenvolvimento físico-mo-
tor, também o raciocínio e a inteligência. É 
brincando que as crianças demonstram suas 
necessidades e desejos construídos em toda 
sua vida, brincar é de extrema relevância para 
o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo 
e social da criança, quanto maiores forem às 
oportunidades que a criança tiver de brincar 
mais natural será o seu desenvolvimento.

De acordo com Ariés (1978), por intermédio 
das brincadeiras, ocorre o estímulo do desen-
volvimento cognitivo da criança. É por meio   
do brincar, que a criança consegue uma ex-
periência real, percebe-se assim um universo 
mágico, imaginário, criativo, estimulante para 
as habilidades, à curiosidade e em especial 
para a independência da criança. Ao elaborar 
suas hipóteses a criança organiza suas pró-
prias ideias sobre o mundo que a rodeia, re-
produzindo com isso o seu desenvolvimento 
psicológico e cognitivo em que se encontra. 

É de pura responsabilidade do professor 
como educador, observar e acompanhar seu 
aluno, e estabelecer o contato direto com 
contos de fadas na educação infantil, cria 
uma ponte direta com os sentimentos e de-
sejos de cada uma das crianças, quem nunca 
sonhou em ser princesa ou principe? Ou seja, 
viver o real ensinando a arte. O aluno precisa 
somente se identificar com os contos e com 
o conteúdo estabelecido, um dos segredos da 
prática pedagógica é falar a mesma “lingua-
gem dos seus alunos “ , se aproximando, se 
fazendo real, trazendo a teoria para prática. 
Mas não existem problemas nessa questão, 
pelo contrário, essas situações devem ser vis-
tas de maneira normal. Gradativamente o pro-
fessor vai sugerindo que a arte seja realizada 
no dialeto padrão, isso quando o aluno é um 
falante de outra variedade. A arte é de acesso 
de todos, sem distinção ou exceção, e ao dei-
xar que a criança se identifique e se descubra.

Uma dificuldade que essa concepção de en-
sinamento apresenta, é de como diferenciar 
as artes e seus significados, porém cabe a nós 
professoras usarmos nossa visão de observa-
ção e distinguir a prática das habilidades que 
cada aluno traz de bagagem. Ainda, de acordo 
com as pesquisadoras o indivíduo no proces-
so de aprendizagem passa por fases distintas, 
ampliando a sua reflexão sobre o seu sistema 
até chegar ao seu domínio, vivendo o lúdico.
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Durante a brincadeira, a criança não se 
preocupa com os resultados que possa ob-
ter algo possível de ser observado no mo-
mento e após a brincadeira. O que a im-
pulsiona a explorar e descobrir o mundo é 
o prazer e a motivação que surgem da ne-
cessidade de aprender por meio dos exem-
plos dos pais, amigos ou pessoas próximas, 
desde que seja esta uma de seus atuais re-
ferenciais de comportamento de mundo.

Educar significa, portanto, propiciar situ-
ações de cuidado, brincadeiras e aprendi-
zagem orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimen-
to das capacidades infantis de relação in-
terpessoal de ser e estar com os outros em 
uma atitude básica de aceitação, respeito 
e confiança, e o acesso, pelas crianças aos 
conhecimentos mais amplos da realidade 
social e cultural (ARIÉS, 1998, p. 23, v.01).

Existem vários tipos de brincadeiras e ativi-
dades lúdicas. A brincadeira livre é uma des-
tas atividades, na qual  a criança tem liber-
dade de escolher o que quer realizar, sendo 
uma opção de testar hipóteses, possibilida-
des a criança descobri o mundo ao seu redor, 
solucionando problemas e experimentando 
seus limites e possibilidades. Há também 
brincadeiras em grupo, que são muito im-
portantes, pois as crianças estabelecem con-
tatos entre si e sentem-se parte do grupo.

A brincadeira em grupo auxilia na socia-
lização e na alfabetização, então a criança 
começa a aceitar críticas, dividir, respeitar 
regras e normas de convivência. Segundo 
Ariés (2008), dentre as brincadeiras existen-
tes podemos citar: queimada, corre cotia, 
estátua, amarelinha, batata quente, passa 
anel, vivo morto, telefone sem fio entre ou-
tras. São brincadeiras transmitidas de gera-
ção para geração ou aprendidas nos grupos 
infantis, na rua, nos parques, escolas etc. 

Entretanto o que variam as regras depen-
dendo de cultura ou de grupo, contudo o 
conteúdo do que é objetivo básico da brin-
cadeira permanece, existem vários tipos de 
brincadeiras, é de fundamental importância 
que as crianças brinquem na educação Infan-
til, devemos ressaltar, porém, que as formas 
de brincar devem existir de maneira equi-
librada, dada a contribuição que cada uma 
delas exerce no desenvolvimento infantil.

 
É possível dizer que o lúdico é uma ferra-

menta pedagógica que os professores po-
dem utilizar em sala de aula como técnicas 
metodológicas na aprendizagem, visto que 
por meio  da ludicidade os alunos poderão 
aprender de forma mais prazerosa, concre-
ta e, consequentemente, mais significativa, 
culminando em uma educação de qualida-
de. Entretanto, o problema que gerou esse 
estudo foi justamente a não utilização do 
lúdico na sala de aula, pela maioria dos pro-
fessores, desenvolvendo situações e práticas 
pedagógicas tradicionais e sem dinamismo. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

464

A brincadeira com toda sua forma lúdi-
ca, sempre estiveram presentes na vida do 
ser humano desde os primórdios, em todos 
os lugares. A brincadeira, desde a antiguida-
de, sempre foi usada como um recurso para 
o ensino, porém a sociedade tinha o brin-
car como forma de negação ao trabalho.

 
A sociedade considerava a brincadeira 

como recreação, e a imagem social da infân-
cia não aceitavam um comportamento infan-
til natural, que pudesse representar algum 
valor em si, o brincar é uma atividade espe-
cialmente humana, sendo o principal modo 
de expressão da infância, fazendo com que 
ela possa interagir e aprender novas expe-
riências e assim também ser alfabetizada.

Desde a antiguidade diversas culturas já pro-
duziam brinquedos infantis, o que indica que 
brincar é uma atividade natural ao homem in-
dependente da sua origem ou época. A brin-
cadeira caracteriza-se por sua organização e 
pela utilização de regras; a brincadeira é uma 
atividade que deve ser levada a sério, que pode 
ser tanto coletiva quanto individual, na qual    
para as crianças as existências das regras não 
limitam a ação lúdica, a criança pode modifi-
cá-la, quando desejar, incluir novos membros, 
retirar e modificar as próprias regras, ou seja, 
existe uma liberdade da criança agir sobre ela.

 

A brincadeira constitui em uma atividade em 
que as crianças, sozinhas ou em grupo, procu-
ram entender o mundo e as ações humanas nas 
quais estão inseridas no seu dia a dia, pois é por 
meio da brincadeira que a criança constrói seu 
conhecimento e sua identidade, o movimen-
to desenvolvido por meio destas brincadei-
ras é uma das primeiras formas de expressão 
da criança e sua porta para a alfabetização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os jogos devem ser utilizados com o objeti-
vo de ajudar o aluno no desenvolvimento do 
raciocínio lógico, para que ele tenha clareza 
nas funções sociais existentes no nosso dia 
a dia. Para uma utilização eficiente e com-
pleta do professor com jogos educativos é 
necessário realizar previamente uma avalia-
ção, observando como conduzir cada aluno 
nesse processo de socialização, analisando 
tanto aspectos de qualidade como aspectos 
pedagógicos e fundamentalmente a situa-
ção pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir.

Brincar é um ato reconhecido principal-
mente pelas crianças e assim, acaba sendo 
um ato espontâneo e natural que se cria, ba-
sicamente, em um sistema que integra a vida 
social das crianças. Considera-se o fato de 
que possa se passar de geração a geração, de 
acordo com as necessidades de cada grupo 
social e época. Pelas definições acima ex-
postas, podemos compreender que há gran-
de dificuldade em se encontrar uma harmo-
nia sobre o que significa o modo de brincar.
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A ÁFRICA E OS DESDOBRAMENTOS ARTÍSTICOS NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA UMA FORMA DE RESISTÊNCIA

RESUMO: A fim de compreender a realidade da beleza na Grécia e Roma antigas, a educação 
de uma elite no Renascimento, numa educação massiva por meio de uma arte social do século 
XIX e uma arte que reverbera durante séculos com seus contornos ritualísticos destoantes 
dos moldes europeizados diante de uma educação do indivíduo hoje. Para entender a atual 
participação da educação e do gosto nas artes visuais, é prudente questionar sua história e 
identificar os diferentes estratos conceituais: educação pelo ideal da antiguidade, educação 
de uma elite no Renascimento, educação para todos por intermédio de uma “arte social” do 
século XIX, educação do indivíduo hoje. O diálogo conflituoso entre a tradição elitista e o 
“exótico” forma o pano de fundo para nossa reflexão, neste trabalho que busca ainda trazer 
à tona observações sobre os preconceitos e valores atualmente em ação na educação e no 
exercício do gosto. É ainda o diálogo conflituoso entre a arte criada no continente africano 
e apropriada sem o menor respeito por colonizadores europeus o que gera preconceitos, 
hábitos e valores vigentes na educação e no exercício do ‘belo’.

Palavras-chave: Arte; Africana; Música; História; Educação.
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INTRODUÇÃO

É de uma africanidade “fetichista” que a arte africana contemporânea procura se desfa-
zer, alinhando-se com a arte contemporânea ocidental, mesmo no que podemos chamar 
de “arte contemporânea global”, tão bem pode-se perguntar se existe uma arte que se pos-
sa descrever como “africana” que englobe estatuária, pinturas, expressão corporal, etc. 

Quando nos perguntamos sobre a gênese de nossa cultura ou das manifestações artísticas que 
conhecemos algumas coisas certamente ficam sem resposta. Caminhar em direção as explica-
ções do campo cultural é fascinante, ainda mais quando nossa cultura é regada de componentes 
místicos que dão sentido as condutas e as manifestações artísticas que nem imaginamos. As artes 
herdadas do continente africano explicam muito de nossa diversidade e originalidade enquan-
to nação. Muito embora saibamos que não foi apenas no território brasileiro que as expressões 
africanas fizeram valor na cultura, podemos afirmar que aqui recebemos as melhores influências.

Com relação ao ensino de das artes de matrizes africanas podemos usar como fulcro a Lei 
10.639/03, que determina a obrigatoriedade do ensino da História da África e Cultura Afro-
-Brasileira, o que permite que tanto professores quanto alunos enveredam por âmbitos de 
representatividade e resistência. A Lei faz com que compreendamos que o processo de reco-
nhecimento da cultura africana vai além das explicações dadas pelo fatalismo racista de o ne-
gro não possuía cultura ou que houve submissão por parte dos que aqui foram escravizados.

Como o termo “negritude” que é especialmente expresso no campo literário, o Africano e 
a arte contemporânea reivindicam uma identidade Africana, uma identidade que representa 
explicitamente uma estética limpa. Ele tira sua essência das preocupações do continente, 
desenvolvendo os temas de genocídio, AIDS, fome, batalhas políticas, saques, a repressão da 
emigração. Esta reivindicação é por vezes apelidado tecnicamente de implantação de um estilo 
“africano”. Contudo, a reivindicação de uma identidade africana desta arte contém um parado-
xo agigantado. Para ser conhecido internacionalmente, os artistas são obrigados a se confor-
mar às “conveniências” impostas pelo contexto da globalização e padronização europeizada. 

O presente trabalho busca de modo geral lançar luzes a alguns campos das artes, mais espe-
cificamente na perspectiva das contribuições africanas, tanto nas interpretações que artistas 
deram quanto as heranças culturais e ritualísticas, acreditamos que em virtude de pouca biblio-
grafia disponível para nossos anseios, posteriormente o trabalho possa ser avolumado e amplia-
do para outras áreas das artes, no momento o apresentamos com os nossos sinceros préstimos.
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TRADICIONALIDADE E 
INSTRUMENTOS NO COTIDIANO

O corpo humano, o instrumento que o ho-
mem usa para se expressar, tem várias possi-
bilidades na realização total dos movimentos 
naturais. Para que o movimento seja puro e 
espontâneo, é normal que respeitemos os 
limites possibilidades em qualquer prática e 
movimento corporal. Em todas as formas de 
dança, o corpo certamente impõe seus limites 
que andam de mãos dadas com as exigências 
do movimento. Desse modo, devemos com-
preender a preocupação e o interesse que nos 
levam a querer repousar esses poucos pensa-
mentos sobre a dança, como meio de comuni-
cação. Mesmo que seja necessário recuar para 
tempos muito antigos e que apesar das alte-
rações pelas quais a dança e os movimentos 
corporais passaram e ainda passam, pensamos 
que elas sempre se mantiveram em seu valor 
intrínseco, ou seja, o duplo aspecto concomi-
tante: alegria de um lado e comunicação do 
pensamento do outro (BREGOLATO, 2000).

Quer se tratem de danças de guerra, som-
brias, de iniciação ou religiosas, todos os as-
pectos humanos emitidos pelo corpo por 
meio deles, traduzem o pensamento do dan-
çarino para o público (BREGOLATO, 2000).

O movimento corporal acontece median-
te o processo vital que envolve a sensação, 
a percepção, a cognição, a pulsão e o pró-
prio movimento. Esse processo se realiza 
através do sistema nervoso e integra corpo 
e espírito. O corpo compõe a realidade obje-
tiva da pessoa como artérias, músculos, os-
sos e vísceras. O espírito compõe a realidade 
subjetiva como a sensibilidade, afetividade 
e pensamento (BREGOLATO, 2000, p. 45).

Para os autores Milan E Soerensen (2011. 
p. 12), A Ação, na dança, representa a arte de 
colocar emoções e movimentos da alma do 
espectador por intermédio da expressão ver-
dadeira dos movimentos e gestos do corpo.  
A dança contém vários elementos constitu-
tivos como o simbolismo, o ritmo, o movi-
mento e a demonstração do corpo (forma), o 
espaço, o tempo que, em suma, fazem com 
que a dança mereça ser classificada como 
arte do movimento tanto temporal e espacial. 

Durante séculos, entre todos os povos 
deste planeta. A dança tem sido uma das ex-
pressões artísticas mais inatas do homem. A 
dança não deve aparecer para o leigo como 
um mero virtuosismo físico, mas um meio 
de representação e comunicação. Em todos 
os tempos e em todos os povos a dança foi 
enraizada, nas experiências vitais das socie-
dades e dos indivíduos, a do amor e da mor-
te, as guerras e as religiões. A vida cotidiana 
pode ser expressa pela linguagem, mas não 
por eventos que a transcendem. A dança 
expressa essa transcendência, desse modo, 
o que se move ou homenageia, o homem e 
dança (MILAN e SOERENSEN. 2011. p. 12).
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Dançar é unir-se com o divino. Todas as 
pessoas podem dançar, independentemente 
do seu credo, da sua cor, da sua raça, do seu 
sexo, da sua idade. Uma das maiores possi-
bilidades de nos conhecer e ao nosso corpo/
mente é através da dança, e esta implica o 
movimento, o gesto inerente ao ser huma-
no  (MILAN e SOERENSEN. 2011. p. 12).

Assim, a dança é apresentada como uma lin-
guagem, um meio de comunicação. Mas, dife-
rentemente da linguagem articulada, ela está 
menos exposta a problemas de comunicação.

RITMOS E MOVIMENTOS QUE 
REFLETEM A VIDA

Os ritmos suportam todos os eventos da 
vida: nascimentos, batizados, casamentos, 
circuncisões, funerais, rituais relacionados 
com as estações do ano. O dançarino tira sua 
energia do chão para transmiti-la para todo 
o seu corpo. É por isso que as danças tradi-
cionais africanas são danças naturais. Eles 
permitem que o dançarino viva seu próprio 
ritmo e leve o público a se mover também. 
Porque as danças africanas são uma parti-
lha e um convite, elas refletem as premissas 
fundamentais da vida – uma divisão entre os 
dançarinos e músicos que estão inter-relacio-
nados com a energia que eles trazem para o 
outro – um convite para entender e transmitir 
tradições ancestrais por meio de gestos, can-
ções e ritmos simbólicos (OLIVEIRA, 2007).

A ancestralidade converte-se no princí-
pio máximo da educação. Educar o olhar é 
Educação. No caso da cosmovisão africa-
na, educa-se para a sabedoria, para a filoso-
fia da terra, para a ética do encantamento. 
Educar é conhecer a partir das referências 
culturais que estão no horizonte da minha 
história (ancestralidade). Olhar é um treino 
de sensibilidade. Aguça-se a sensibilidade 
para perceber o encanto que tece as coisas. 
Sensibilizado, o Outro deixa de ser apenas 
um conceito, e me interpela para uma ação 
de justiça e me convida a uma conduta ética. 
Sensibilizado posso fazer da vida uma obra 
de arte, uma construção estética. Edifico 
uma moral e uma ética baseada na criativi-
dade e na tradição (OLIVEIRA, 2007, p.259).

Para o autor (2007), a arte africana não é 
sobre representação, imitação ou figuração, 
mas sim sobre significado, simbolismo. A 
todo momento, danças africanas são usadas 
para contar, comunicar ou simplesmente vi-
ver. Eles são um componente importante da 
vida social. Eles são, portanto, parte da vida 
cotidiana da aldeia, eles são completamente 
integrados nas atividades. Elas consistem de 
um conjunto de danças originais que aten-
dem a todas as circunstâncias e acompanham 
os grandes acontecimentos da vida. Danças 
na África representam uma parte essencial 
do patrimônio cultural. Elas são a expressão 
viva de sua filosofia e a memória de sua evo-
lução. Eles testemunham a um conhecido e 
são responsáveis por transmiti-lo, são um 
aprendizado de passos precisos e codificados.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

471

Na África, cada dança tem um passo bási-
co. Este passo constitui o fulcro sobre o qual 
o dançarino é construído. É o controle do 
passo básico que se torna fonte de inspira-
ção e que lhe permite criar novas figuras. O 
passo básico permanece, a improvisação é 
espontânea e está sujeita ainda mais ao es-
tado de alma do dançarino. A improvisação 
tem um papel importante na dança, mas tam-
bém a repetição (OLIVEIRA, 2007, p.259).

A dança da África com base na repetição 
do gesto aprende-se pela tradição, que não é 
uma mera imitação do mestre, não uma cópia, 
mas um conhecimento profundo do gesto, 
mas uma aprendizagem, o desenvolvimento, 
o domínio, deixando a dançarina livre usando 
suas técnicas, improvisando e respondendo 
com gestos de acordo com suas inspirações. 
O bailarino tradicional africano está em diálo-
go perpétuo com o cosmos e, como qualquer 
outra língua, respeita as “palavras”, mas impro-
visa, cria a sua linguagem (SOYINKA, 1982).

A música fazia parte integrante da vida social, 
domínio em que havia penetrado a ponto de 
ser indispensável a diversas atividades, como 
curas, casamentos, funerais, lavouras, partos, 
ritos iniciáticos e uma infinidade de aconte-
cimentos. Acreditava-se que o instrumento 
propriamente dito fosse capaz de projetar seu 
som em direção ao céu e de estabelecer liga-
ção com o mundo dos espíritos, criando as-
sim um laço entre as atividades dos vivos e o 
mundo dos antepassados (SOYINKA, 1982).

A mesma dança executada duas vezes em 
sucessão tem apenas seu ritmo, que perma-
nece o mesmo. É, portanto, uma liberdade 
criativa. É a imagem de um pensamento que 
busca, progride e gradualmente se torna mais 
preciso. A improvisação realizada pelo bai-
larino desenvolve a sensação de ritmo que 
o leva a um melhor equilíbrio entre o físico 
e o intelecto e desperta nele um espírito de 
iniciativa e invenção. De fato, a presença de 
vários bailarinos durante as festas, provoca 
uma emulação que favorece muita improvi-
sação. Cada artista, uma vez esgotado seu 
repertório e para atender às demandas da 
multidão, deve inventar novas figuras. Nas 
sociedades tradicionais africanas, o conhe-
cimento é transmitido oralmente (SOYINKA, 
1982).  Nesse sentido, para Bá (2010):

Entre as nações modernas, onde a escri-
ta tem precedência sobre a oralidade, onde 
o livro constitui o principal veículo da he-
rança cultural, durante muito tempo julgou-
-se que povos sem escrita eram povos sem 
cultura. Felizmente, esse conceito infunda-
do começou a desmoronar após as duas úl-
timas guerras, graças ao notável trabalho 
realizado por alguns dos grandes etnólogos 
do mundo inteiro (BÁ, 2010, p. 167-168).

O culto da fala tornou um vetor essen-
cial de transmissão e contato em todo o 
continente. A transmissão oral para afri-
canos está ensinando em todos os níveis.
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Aquilo que se aprende na escola ocidental, 
por mais útil que seja, nem sempre é vivido, 
enquanto o conhecimento herdado da tradi-
ção oral encarna-se na totalidade do ser. Os 
instrumentos ou as ferramentas de um ofício 
materializam as Palavras sagradas; o conta-
to do aprendiz com o ofício o obriga a viver 
a Palavra a cada gesto (BÁ, 2010, p. 189).

Abrange a moralidade, filosofia, mate-
mática, geometria, história, genealogia, 
costumes e tudo o que é chamado de co-
nhecimento humano do ponto de vista 
cultural e religioso. As danças fazem par-
te desse ensino do conhecimento. Os en-
sinamentos são dados por homens idosos, 
grandes iniciadores, mestres. Os ensina-
mentos passam pela iniciação, aprendizado, 
refinamento, repetição, domínio (BÁ, 2010).

A ARTE AFRICANA E A EDUCAÇÃO

Se admitirmos, como reconhecemos hoje, 
que a criatividade é uma função universal e 
que existe em todo ser humano em estado 
latente, então cabe à educação colocá-lo em 
movimento. O método mais direto, que per-
mite que a criatividade floresça na criança 
em casa, é começar colocando-o em posição 
de movimento. É pelo lúdico e pela repeti-
ção, ainda antes dos dois anos, que seu po-
der criativo manifesta-se. A partir do terceiro 
ano, a atividade artística propriamente dita 
é introduzida em sua educação por diversos 
meios. Para que o aprendizado seja significa-
tivo as crianças devem ter liberdade para de 
expressarem criativamente, há a necessidade 
do ensino de práticas artísticas, aquelas vol-
tadas para as artes visuais, expressão musical, 
corporal, verbal e poesia (SOYINKA, 1982).

Tradicionalmente, considera-se que a boa” 
educação consiste no desenvolvimento das 
faculdades receptivas da criança e em seu de-
senvolvimento no que concerne as capacida-
des em assimilar conhecimento. De fato, a ve-
lha função de que escola deveria assegurar a 
continuidade social e a estabilidade transmi-
tindo, de geração em geração, regras e técni-
cas existentes para aplicar também no futuro 
já há muito entrou em desuso. A nova educa-
ção centra-se na capacidade da criança para 
se expressar na qualidade de sua compre-
ensão do mundo num aspecto multicultural.

Sobre a noção de sociedade multicultural, é 
importante avaliar que no mundo globalizado 
de hoje cabe à escola promover um currículo 
com práticas voltadas para a diversidade. É fun-
damental que se viabilize uma educação mul-
ticultural, o que se requer uma otimização no 
sistema educacional [...] (SOUSA, 2015. p, 18).

 
Essa mudança se deve ao fato de hoje os 

vários fenômenos da globalização, como a 
crescente interdependência das nações, cau-
saram revoluções drásticas que atuam de 
forma transformadora sobre a sociedade na 
forma política, econômica, religiosa, comu-
nitária e cultural. As crianças do século XXI 
devem portanto, ser capazes de se adapta-
rem a um mundo em contínua transforma-
ção. O mundo das comunicações em que 
vivemos tende a apagar as fronteiras geo-
políticas que delimitam os Estados-nação 
(SOUZA, 2015 apud, GEERTZ, 1997, p. 165).
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A capacidade de uma pintura fazer senti-
do (ou de poemas, melodias, edifícios, va-
sos, peças teatrais ou estátuas), que varia 
de um povo para outro, bem assim como 
de indivíduo para outro, é, como todas as 
outras capacidades plenamente humanas, 
um produto da experiência coletiva (SOU-
ZA, 2015 apud, GEERTZ, 1997, p. 165).

O multiculturalismo é uma realidade que 
se faz presente no cotidiano na maioria das 
comunidades, incluindo áreas rurais. É impor-
tante, a esse respeito, apresentar a função 
pacificadora e ética da arte, para introduzir 
em atividades educativas a noção de conver-
gência de expressões culturais e “emprésti-
mo” cultural, na formação de tradições, assim 
como na miscigenação cultural entendida 
como o fenômeno predominante na emer-
gência das formas de arte nacionais ou uni-
versais. Embora multiculturalismo seja um 
fato reconhecido pelas autoridades políticas e 
socioeconômicas de todas as sociedades, não 
existe uma verdadeira escola de pensamento 
que está olhando como viver junto em uma 
sociedade multicultural. A escola tem um pa-
pel importante a desempenhar, nesse sentido, 
contando especialmente na contribuição das 
artes (SOUZA, 2015 apud, GEERTZ, 1997).

Como já dissemos anteriormente o con-
ceito de arte é fruto do continente europeu, 
particularmente do mundo greco-romano, 
período clássico, entretanto o fazer artístico 
está relacionado a todos os povos do mun-
do, aqui o que diferencia é a inserção, na qual 
não havia entre os mesmos a necessidade 
da conceituação acerca da produção esté-
tica em voga e nem tampouco da classifica-
ção relacionada a transformação estética. 

Inserir no cotidiano escolar esses valores 
estéticos das artes africanas é proporcio-
nar aos educandos a oportunidade de am-
pliar horizontes e explorar novas conceitu-
ações de arte. Quando trabalhamos a arte 
africana inserimos no imaginário do alunos 
as narrativas sobre os valores de mundo, 
bem como quebramos paradigmas atrela-
dos a um passado obscuro e que produz 
combustível para uma série de preconceitos 
e atos equivocados (SOUSA, 2015. p, 14):

O processo de resistência negra não é algo 
novo no país. Os negros que vieram de países, 
com línguas e aldeias diferentes, unificaram-se 
nas lavouras, contra a escravidão. Houve mui-
tas revoltas durante o sistema escravocrata 
no Brasil, fazendo com que o regime escravis-
ta se mantivesse sempre alerta, consolidando 
o escravo como agente político. Quilombos, 
irmandades, clubes abolicionistas, conserva-
ção de costumes lúdico-religiosos, imprensa 
antirracista, comunidades de terreiro. Recen-
temente entidades carnavalescas e centros 
de pesquisa constituem formas de resistên-
cia dos afro-brasileiros (SOUSA, 2015. p, 14).

Comungamos de uma necessidade cada vez 
mais ávida de descolonizar as mentalidades 
na sociedade, a arte proporciona essa pre-
missa, pois atua em níveis mais elevados de 
conscientização na medida em que se perce-
be as necessidades características interpreta-
tivas das ações culturais dos povos africanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil está intimamente ligado à Áfri-
ca, a pegada cultural dos africanos é tão di-
nâmica que gerou a alegação de que o Bra-
sil poderia ser melhor percebido como uma 
nação Africana. Se olharmos para a história, 
o evento proeminente que selou o encontro 
entre o Brasil e a África ocorreu com o trá-
fico de escravos transatlântico desenvolvido 
pelos colonizadores portugueses a partir do 
século XVI. O empreendimento escravista 
deportou quase 40% do número total de afri-
canos embarcados para cruzar o Atlântico.

A partir dessa premissa, devemos lan-
çar luz sobre os vínculos culturais entre o 
Brasil e o continente africano, a relevância 
do fato de que o tráfico de escravos e suas 
implicações socioculturais de longo prazo 
constituem um dos elementos interpreta-
tivos úteis para o estabelecimento de re-
lações modernas entre o Brasil e a África. 

Buscamos aqui a partir desses estudos, 
por meio da pesquisa bibliográfica delinear 
um cenário no qual por meio do estudo da 
arte africana fazer uma ligação com as ar-
tes consagradas e reconhecidas, bem como 
ocorreram as ligações a partir do século XX.

Musicalidade e arte africana hoje fazem 
parte de nosso cotidiano, precisamos cada 
vez mais compreender as manifestações 
que nos caracterizam enquanto nação, bem 
como as instâncias que se desdobraram 
em torno das contribuições. A musicalida-
de representa uma forma de manifestação 
artística que para o africano além do sig-
nificado rítmico também tinha caráter ri-
tualístico e da dinâmica a vida das pessoas.

A aquisição de objetos culturais africa-
nos durante a colonização promoveu o de-
senvolvimento da pesquisa científica, tanto 
tecnologicamente quanto em termos de his-
tória da arte. Existe em paralelo uma busca 
promocional por esses objetos, então consi-
derado como obras de arte. Ambas as abor-
dagens usam o conceito de “primitivo” para 
interpretar objetos observados e apresenta-
dos. A análise estética desses itens é forte-
mente influenciada por paradigmas e con-
ceitos da antropologia das culturas africanas, 
que propõe preservar culturas e objetos. 

O desenvolvimento da mitologia, religião, 
língua, arte e costumes numa relação entre as 
artes e as mentalidades foram fundamentais 
para um desenvolvimento técnico. Assim, a 
arte identificada como ‘primitiva’ carrega esse 
termo, pois os indivíduos que permaneceram 
até recentemente em um nível técnico inicial 
que usando ferramentas, mas não máquinas. 
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A apreciação e estudo da forma de obje-
tos culturais africanos são altamente de-
pendentes de preceitos evolutivos e do 
valor estético ocidental, caracterizado por 
uma preferência pela escultura figurativa. 

O estudo das artes africanas concentrou-
-se principalmente na escultura figurativa. 
Essa escolha arbitrária emana da concep-
ção ocidental da criação artística clássica. 
As primeiras classificações consiste, assim, 
numa ordem de criações de áreas culturais. 
Ao entrar em contato com a Europa alimen-
tou o cubismo que se tornou uma expressão 
de escala mundial por meio de Pablo Picasso.

Como já especificado as artes de matrizes 
africanas no cenário educacional brasileiro 
tem uma importante função no que tange as-
pectos relativos à preservação da memória, as 
formas de resistência, ao combate das inter-
pretações rasas e ao graus de simbolismo das 
obras. Acreditamos que pelas limitações apre-
sentadas esse trabalho pode posteriormente 
lograr uma amplitude que abarque alguns ou-
tros elementos fundamentais relativos a arte 
africana e sua aplicação na cultura mundial.

DENISE DOS SANTOS SOUZA 
TURUBIA
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COMPREENDENDO A GESTÃO ESCOLAR A LUZ DA PERSPETICTIVA 
DEMOCRÁTICA

RESUMO: A realização deste trabalho se justifica frente à necessidade de compreender como 
funciona a gestão democrática na escola pública, sob o ponto de vista de uma estudante 
universitária, sem experiência prévia na área, oportunizada pelo estágio supervisionado 
obrigatório exigido na licenciatura em pedagogia oferecido pela UFsCar – Universidade 
Federal de São Carlos, da qual a autora deste artigo cursou. Mediante a inserção na escola, 
pude averiguar em meu estágio de gestão escolar, algumas das dificuldades que uma escola 
de educação infantil passa, bem como se existe um equilíbrio entre o que consta no Projeto 
Político e Pedagógico e a pratica do dia-a-dia, uma vez que é preciso entender a gestão 
participativa como um enfoque de atuação e não como um fim em si mesmo, pois seu objetivo 
principal deverá ser sempre a efetiva aprendizagem dos alunos. 

PALAVRAS CHAVE: Gestão democrática, prática pedagógica, direção, projeto, comunidade.
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INTRODUÇÃO

    A problemática em questão se dá pela per-
cepção de que a verdadeira ideia de gestão 
democrática muitas vezes não é trabalhada na 
prática com os partícipes da escola, ficando a 
questão tratada apenas no plano teórico, ou 
seja, muitas vezes as ações são efetivadas ape-
nas no papel, não tendo a participação ativa 
das pessoas envolvidas na prática das ações. 

A escola conta com toda estrutura básica 
de funcionamento: instalações, material di-
dático, planejamentos definidos, gestão en-
gajada e obviamente, alunos. Desta forma, 
justifica-se o trabalho de observação, registro 
e análise deste recinto, no tocante a gestão 
democrática, a luz de uma estudante univer-
sitária que, até então, buscava estabelecer 
concordância entre os conteúdos acadêmi-
cos e a prática que lhe aguardava a posteriori.

OBJETIVOS: 

Contribuir com a qualificação do estudante 
de pedagogia na perspectiva da gestão de-
mocrática e da efetivação do direito à edu-
cação escolar básica com qualidade social

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Incentivar outros estudantes a refletirem 
sobre a gestão democrática e a desenvolver 
o olhar crítico a necessidade de práticas co-
legiadas de gestão no ambiente escolar que 
favoreçam a formação cidadão do estudante;

Desenvolver uma compreensão pedagógica 
de gestão escolar, situada nos contextos micro 
e macro da escola, superando as concepções 
fragmentadas do processo educacional e con-
templando as dimensões da construção e for-
mação como objeto do trabalho pedagógico;

Estimular o desenvolvimento de práti-
cas de gestão democrática e de organiza-
ção do trabalho pedagógico que contri-
buam para uma aprendizagem efetiva dos 
alunos, de modo a incidir, progressivamen-
te, na melhoria do desempenho escolar

A escola está localizada na zona sul de 
Osasco, no bairro e na rua onde resido. Tra-
ta-se de uma Unidade Escolar que repre-
senta um divisor do bairro, por estar em um 
morro e pelo crescimento populacional de 
Osasco, onde à parte de cima da escola é 
constituída por uma população que pode-
mos caracterizar como pertencente à classe 
média; as casas são de bom padrão de cons-
trução e a maioria possui um carro na gara-
gem. Já na parte de baixo, temos uma área 
livre de onde provem a maioria dos alunos.

Na ocasião, a unidade escolar, contava com 
vinte e duas salas de aula, sendo onze, no 
período da manhã e onze à tarde. Há uma 
sala de professores; o trio gestor, cada um 
tem sua sala; a biblioteca está toda monta-
da; o espaço destinado à sala do lego está 
sendo utilizado para outros fins; a sala de 
arte também está sendo montada; a sala de 
informática está pronta. Quanto aos recur-
sos didáticos a escola conta com os livros da 
biblioteca e demais bibliografias, enviadas 
pela Secretaria da Educação (SE), enfocadas 
nas africanidades, indígenas e demais títulos. 
Contam também com os computadores (sala 
de informática e dois na sala dos professo-
res), dois televisores, um vídeo DVD e VHF, 
um epíscopo, um retroprojetor e uma tela. A 
quadra poliesportiva é coberta, o refeitório 
é bem arejado, limpo com mesas e cadeiras 
para as crianças fazerem as refeições. O ba-
nheiro das crianças fica no pátio, é separado 
por meninas e meninos, e o banheiro para os 
professores e demais funcionários é interno. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

480

Quanto ao parque localizo 4 balanços e algu-
mas gangorras que aparentemente não estão 
em bom estado de conservação. Na lateral da 
escola há um estacionamento e aos fundos, um 
longo jardim que termina com a casa do caseiro.

A comunidade tem disponível neste bair-
ro padarias, farmácias, mercados, escolas, 
de ensino fundamental I e II públicas e pri-
vadas, posto de saúde, pronto socorro, 
um Distrito Policial, um batalhão da polí-
cia e quatro agências bancárias. Tem tam-
bém várias igrejas evangélicas e uma cató-
lica, frequentadas pela maioria dos alunos.

Em 2006, foi realizado um censo escolar 
onde, dentre outras questões, foi pergunta-
da a cor/raça do aluno. Desta pesquisa che-
gamos a uma percentagem de 36 por cen-
to da população escolar com descendência 
afro (somatório de alunos negros e pardos), 
1 por cento indígena, outros não se decla-
raram. Notou-se, uma omissão por parte de 
alguns alunos, em preservar sua raça e cor.

Hoje, há sim um PPP e encontra-se em 
processo de atualização. Ele funciona como 
uma referência para o gestor, sua equipe 
e todo corpo docente por apresentar pro-
postas e ter dimensão política dentro da 
escola. Está comprometido com a forma-
ção de cidadãos que atuarão individual e 
coletivamente na sociedade e serão os res-
ponsáveis pela construção de seus rumos. 

Possui caráter pedagógico possibilitando 
a efetivação da intencionalidade da escola, 
a organização de atividades e ações educa-
tivas necessárias para o ensino e aprendiza-
gem. Esta intencionalidade educativa, calca-
da nos valores da autonomia, solidariedade, 
democraticidade e responsabilidade vem 
para ditar o funcionamento organizacional e 
relacional da escola, preservando e reforçan-
do o papel do professor e dos educadores, e 

tendo o Conselho Pedagógico como respon-
sável direto pela formulação e implantação 
das práticas pedagógicas que a sustentarão 
sempre em consonância com o Projeto Pe-
dagógico aprovado pelo Conselho de Escola. 

1 PROPOSTA PEDAGÓGICA

Examinando o caráter específico do proces-
so pedagógico escolar, o Paro defende uma 
visão da Administração Escolar que esteja 
comprometida com a transformação social 
e que precisa saber buscar na natureza da 
própria escola e dos objetivos que ela per-
segue os princípios, métodos e técnicas ade-
quados ao incremento de sua racionalidade. 

Paro entende como sendo de grande im-
portância entender que o papel do educando 
não restringe-se à sua condição de consumi-
dor, pois, num processo pedagógico autên-
tico, o educando não apenas está presente, 
mas também participa das atividades que aí 
se desenvolvem, mesmo porque, é próprio da 
atividade educativa o fato de ela não poder 
realizar-se a não ser com a participação do edu-
cando que entra no processo ao mesmo tem-
po como objeto e como sujeito da educação. 

Partindo desta perspectiva que toma o alu-
no ao mesmo tempo como objeto e como su-
jeito da educação, não é mais possível con-
siderar o produto da educação escolar como 
sendo simplesmente a aula. Pois, entendida a 
educação como apropriação de um saber his-
toricamente acumulado, e tendo-se a escola 
como uma das agências que provêm educa-
ção, a consideração de seu produto não pode 
restringir-se ao ato de aprender, dado a exis-
tência de algo que permanece para além do 
ato de produção que se dá na sala de aulas. 
Para isso, é preciso, contudo, que a escola se 
paute por relações que dizem respeito à for-
ma pela qual os homens tomam consciência 
da própria realidade concreta, propiciando 
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que os educandos efetivando apropriem-
-se do saber historicamente acumulado.

Há registros no PPP que os pais dos alu-
nos têm dificuldades em orientar seus 
filhos nos deveres de casa, mas são 
presentes sempre que solicitados a com-
parecerem na escola, pois reconhecem na 
escola sua única opção para mudar de vida.

A proposta pedagógica da unidade foi tra-
çada um paralelo entre os anos de 2007 e 
2008, em relação não só ao desempenho dos 
alunos, mas também ao trabalho dos profes-
sores, para facilitar o olhar e reflexão sobre 
as ações que possam melhorar o planeja-
mento e andamento das atividades da uni-
dade, a atual coordenadora pedagógica assu-
miu a unidade do dia 27 de maio de 2006, 
no final do segundo bimestre, então tendo 
como base para o trabalho, o ano de 2007. 

Feito um diagnóstico geral dos alunos, prin-
cipalmente na questão de leitura e escrita, o 
resultado não foi satisfatório e os parâme-
tros dados, por alguns professores, não foram 
coerentes com o nível do aluno. A realidade 
que necessitou de muitas ações para 2007. 
Só para ter uma noção, a sondagem revelou 
alunos de 3ª séries, em 2006, os quais não 
conheciam a primeira letra do próprio nome 
e alguns que não sabiam escrevê-lo, fora ou-
tras defasagens na leitura e escrita. Foi um 
trabalho intenso com reforço, contou com o 
auxílio das professoras do projeto de leitura e 
até do xadrez, NE recuperação dos mesmos.

A coordenadora pedagógica analisava os 
semanários e planejamentos, propunha um 
trabalho em grupo e para melhorar o plane-
jamento dos professores, a sala da coordena-
ção pedagógica e vice direção foram organi-
zadas para atender o projeto de renovação 
da proposta pedagógica (ideia aprovada pelo 
grupo), onde colocaram disponíveis livros, 

jornais, materiais diversos para a confecção 
das atividades. Apesar de todos os trope-
ços, já notava uma evolução na aprendiza-
gem dos alunos ao final de 2006. Contaram 
muito com o apoio da direção secretaria da 
educação que orientou o trio gestor para li-
dar com esse desafio. A movimentação cau-
sada pelos projetos desenvolvidos na U.E. 
com as apresentações das danças, brincadei-
ras, histórias, exposições, entre outros, con-
tribuiu muito para o desenvolvimento dos 
alunos, mas para isso acontecer foi neces-
sário a colaboração de todos os segmentos. 

A elaboração de projetos é fundamental, 
para que ocorra esse envolvimento entre co-
munidade e professor, tomamos, por exemplo, 
situações relatadas pela direção escolar: mui-
tos dos alunos apresentam problemas bucais e 
não conseguem tratamento adequado, devido 
a falta de profissionais disponíveis nos postos 
da região.  Em reunião, decidiu-se não medir 
esforços na tentativa de conseguir que a esco-
la seja, também, um posto odontológico fixo 
para tratamento e atendimento dos alunos.

Outro projeto que entrará na questão do 
meio-ambiente será eliminar o problema de 
esgoto que afeta a Unidade Escolar, pensam 
em continuidade ao projeto da horta, que é 
uma atividade que integra e intensifica o con-
tato: comunidade / escola. A escola pretende 
aproximar-se ainda mais da comunidade e ins-
tituir o hábito de praticar a conscientização. 
Por exemplo, muitos vizinhos da escola jogam 
lixo dentro da unidade, bem onde fica a fron-
teira da casa deles e do terreno da escola, o 
que acarreta no surgimento de insetos e ratos.

É interessante alertar os alunos sobre as 
consequências do uso de drogas na tentativa 
de garantir que eles jamais escolham este ca-
minho e aqueles que já têm contato com este 
“submundo”, a ideia é tentar, por meio de infor-
mação, deixá-los “imunes” de maneira que a es-
cola venha a gerar alternativas humanizadoras.  
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É importante lembrar que a comunidade 
escolar parece estar “conformada” com sua 
atual condição social e não vê mais a escola 
como uma possibilidade de ascensão social 
e aparentemente não tem perspectiva e não 
almeja melhora, o corpo gestor tem a clareza 
que este quadro precisa ser modificado e a 
escola dentro da medida do possível estará 
trabalhando para esta mudança, melhoran-
do o envolvimento de todos os segmentos.

2 DESAFIOS DA GESTÃO

Devido à os problemas apresentados com 
as primeiras séries do período da tarde, em 
2007, como faltas excessivas e trocas de al-
guns professores, as ações já estavam sen-
do tomadas, com o propósito de melhoras 
o perfil para o ano de 2008. Essas ações 
foram retomadas no início deste ano letivo, 
logo após os diagnósticos das professoras. 

O levantamento sociocultural da família do 
alunado pode ser consultado através de sua 
ficha de inscrição, que se encontra nos arqui-
vos de sua da diretoria, sendo que resumida-
mente grande parte é de assalariados e de-
sempregados, muitos também trabalham na 
clandestinidade sem registro em carteira, uma 
minoria é de filhos de militares e professores.

Projetos desenvolvidos pela instituição vi-
sam assegurar a qualidade da Educação In-
fantil, garantindo o respeito à concepção de 
criança como sujeito social, histórico, cultu-
ral, participante da sociedade. A criança não é 
um adulto em miniatura e tão pouco um eter-
no “vir a ser”. Ela é inteligente, afetiva, exerci-
ta sua curiosidade perguntando, observando, 
agindo sobre os objetos, sobre o meio, com 
outras pessoas, descobrindo e apropriando-
-se do conhecimento, não se restringe a um 
conjunto de características marcadas pela 
faixa etária, trata-se de uma pessoa, de um 

cidadão em formação, de um ser social, cul-
tural que pertence a um determinado seg-
mento da população e vive um determinado 
momento histórico. Dentro dessa proposta 
está inserido também o respeito com a or-
ganização dos tempos e espaços, criando-se 
assim ambientes que possibilitem as crian-
ças ampliarem suas experiências, autonomia 
e que se desenvolvam em todas as dimen-
sões humanas: afetiva, motora, cognitiva, 
social, imaginativa, lúdica, estética e criativa.

A coordenação, contando com o apoio das 
eventuais, realizou um trabalho paralelo com 
as professoras de classe. Elas realizaram ou-
tro diagnóstico, no propósito de compreen-
der as dificuldades dos alunos. Frente a este 
novo parecer, montaram escalas e quando 
não houve substituição realizaram um traba-
lho de apoio ao professor de classe. Quanto 
ao professor de classe, realiza o planejamento 
de acordo com o perfil de seus alunos com 
mais dificuldades. Essas ações foram depois 
discutidas entre todos os professores no con-
selho de classe e esporadicamente nos HTPs. 

O planejamento anual é feito anualmente 
com participação coletiva (direção, profes-
soras e comunidade) e comum para todos, 
enquanto que o planejamento bimestral é 
pensado com propostas diferenciadas para 
o fundamental. Os planejamentos mensais 
e semanais são elaborados pelas próprias 
professoras, cada uma considerando sua re-
alidade de sala de sala e sua bagagem teó-
rica, buscando respeitar os RCNEIs e o que 
está previsto nas estâncias macro do pla-
nejamento da unidade escolar. Desta for-
ma, o local apresenta condição sine qua 
non para execução do trabalho proposto.

.
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DESENVOLVIMENTO

Mudanças estruturais começaram somente 
na década de 1970, quando o processo de ur-
banização e a inserção da mulher no mercado 
de trabalho levaram a um aumento significa-
tivo na demanda por vagas em escolas para as 
crianças de 0 a 6 anos. Como não havia políti-
cas bem definidas para o segmento, a expan-
são de instituições de Educação Infantil nessa 
época foi desordenada e gerou precarização 
no atendimento, feito, em geral, por profis-
sionais sem nenhuma formação pedagógica. 

Em 1975, o Ministério da Educação começou 
a assumir responsabilidades ao criar a Coorde-
nação de Educação Pré-Escolar para atendi-
mento de crianças de 4 a 6 anos. Ainda assim, 
o governo continuou promovendo, em parale-
lo, políticas públicas descoladas da Educação. 

Em 1977, foi criada, no Ministério da 
Previdência e Assistência Social, a Legião 
Brasileira de Assistência (LBA), com o ob-
jetivo de coordenar o serviço de diversas 
instituições independentes que historica-
mente eram responsáveis pelo atendimento 
às crianças de 0 a 6 anos. Essas instituições 
eram divididas em: comunitárias, localiza-
das e mantidas por associações e agremia-
ções de bairros; confessionais, mantidas 
por instituições religiosas; e filantrópicas, 
relacionadas a organizações beneficentes. 

Conforme Oliveira (2006) explana em seus 
estudos que é a partir da década de 70 que 
o direito à educação será ampliado para oito 
anos de escolaridade, entretanto, com o li-
mite de idade, ou seja, a obrigação do Esta-
do era com os indivíduos entre 7 e 14 anos. 

O que passou a ocorrer com a educação 
pública no Brasil foi que os indivíduos que 
conseguiam ter acesso a ela, na sua grande 
maioria, não obtinham o certificado de con-
clusão do ensino primário na idade prevista. 

Para os gestores da educação pública, contu-
do, a questão se apresentará como um pro-
blema econômico, de ordem administrativa. 
Em um contexto favorável à reforma dos ser-
viços públicos e ao enxugamento da máquina 
burocrática, os argumentos em favor da ra-
cionalização administrativa levarão ao estudo 
de soluções para o problema, em que a con-
tenção de gastos e a otimização dos recur-
sos passam a ser o principal alvo. A questão 
começa a aparecer, portanto, para tais ges-
tores, como um problema de ineficiência das 
redes públicas, que não conseguem cumprir 
seus objetivos com os recursos de que dis-
põem. A situação será assim percebida como 
um problema administrativo ou mesmo de 
ordem econômica, devendo o Estado, para 
tanto, investir na racionalização administrati-
va do setor educacional para solucioná-lo. A 
crise educacional acima esboçada começa a 
ser diagnosticada no final dos anos 80, mas é 
a partir dos anos 90 que passará a compor a 
agenda de reformas governamental, figurando 
como uma prioridade. O contexto da reforma 
do Estado será favorável à adoção da racio-
nalidade administrativa como paradigma para 
as mudanças na gestão da educação pública.

Na Constituição Federal de 1988, a edu-
cação das crianças de 0 a 6 anos, concebida, 
muitas vezes, como amparo e assistência, 
passou a figurar como direito do cidadão e 
dever do Estado, numa perspectiva educacio-
nal, em resposta aos movimentos sociais em 
defesa dos direitos das crianças. Em 1996, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal – LDB evidenciou a importância da Edu-
cação Infantil, que passou a ser considerada 
como primeira etapa da Educação Básica. 

Gestão deve ser democrática, transparen-
te, acolhedora e determinada. Seu campo de 
atuação engloba o bem-estar dos integrantes 
escolares e comunidade. Em reuniões com 
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os colegiados de todos os segmentos, dos 
conselhos da APM e da Gestão Comparti-
lhada, em que todos os participantes se ex-
pressam e consequentemente também são 
ouvidos em todas as ideias e proposições 
levadas em consideração, chegou-se em um 
denominador comum no tocante: desafios, 
objetivos, resultados esperados, prazos, etc.

Sabemos, conforme Paulo Freire (2001), que 
o homem é um ser histórico, constituído so-
cialmente, que aprende por meio da interação 
com o seu meio: indivíduos pertencentes ao 
mesmo local e tempo. Assim sendo, de acor-
do com as ideias desse educador, devemos 
sempre ter em mente que a “leitura de mundo 
precede a leitura da palavra”, ou seja, que o 
educando já tem uma vida social que antecede 
a escola. Desta forma, o educando já percebe 
e age sobre suas experiências existenciais, o 
mundo de suas primeiras leituras de “textos”, 
palavras, letras, ou seja, experiências orais, 
ideais, gestos familiares etc. O que esse edu-
cando precisa é então do apoio de um educa-
dor que o estimule ou provoque ainda mais 
o desenvolvimento do seu raciocínio crítico.

Quanto ao relacionamento entre os 
profissionais da instituição foi obser-
vado cordialidade no trato profissio-
nal, em torno de um clima respeitoso. 

As turmas têm respondido positivamente 
as propostas pedagogias que estão sendo 
planejadas com muitas atividades lúdicas. 
Segundo as professoras a participação dos 
pais tem sido bastante positiva. A maioria 
comparece a primeira reunião de pais ou en-
viam alguém que os representem, contudo 
não há grande adesão dos pais para fazer 
parte do CGC. O corpo docente demons-
tra acreditar que há potencial nestes grupos 
para um envolvimento maior com a escola e, 
para tanto, desenvolver projetos que envol-
vam os familiares e as crianças durante o ano.

No caso das reuniões de pais, as professoras 
se preparam para expor aos pais o que foi tra-
balhado até então e posicioná-los sobre os pró-
ximos passos da proposta pedagógica. Reforça 
que é necessário o acompanhamento dos pais 
neste processo de aprendizagem dos filhos. 

As reuniões internas de planejamento, 
sob a condução da Diretora, articulam a 
proposta pedagógica, estudam e comparti-
lham as informações legais e fazem a pon-
te entre o interior e o exterior da escola. 

Existe um forte estado de desanimo dos 
professores com a falta de envolvimento dos 
alunos e de seus familiares e um dos desafios 
do trio gestor é estimular a participação dos 
discentes e da comunidade e torná-los moti-
vados, para isso parte a ideia de deixar a es-
cola mais atraente do que já é, de modo a ofe-
recer ainda mais para os alunos e familiares.

A APM é uma organização não governa-
mental, administrada pelos seguintes órgãos: 
Assembleia Geral, constituída pela totalidade 
dos associados é convocada e presidida pelo 
Diretor da Escola. Tem seus 11 membros ele-
gidos para o Conselho Deliberativo e o Con-
selho Fiscal Conselho Deliberativo, sendo a 
Diretora da Escola sua presidente e os demais 
componentes distribuídos na seguinte entre 
professores; pais de alunos; alunos maiores de 
18 anos; sócios admitidos (ex-alunos, ex-pro-
fessores). A APM é aberta a todos os mem-
bros da comunidade, pais e professores que, 
voluntariamente trabalham em prol da Escola. 

O conselho de Escola enquanto colegiado 
formal se reúne para definir as ações da es-
cola. A comunidade é convidada ao exercício 
da prática escolar. Em verdade, alguns mem-
bros do Conselho são participantes ativos em 
algumas unidades escolares, engajados, in-
teressados e responsáveis. O corpo discente 
participa da elaboração e desenvolvimento 
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de diversas iniciativas ligadas ao Grêmio Estu-
dantil. De fato, existe uma parceria entre ges-
tor, professores, pais e alunos, numa dimen-
são informal, das relações espontâneas, e não 
como colegiado organizado. Nota-se inclusi-
ve, a participação de membros da comunida-
de externa, que não possuem vínculo direto 
com a escola, mas que são parceiros em ações 
conjuntas para melhorar sua realidade local.

Quanto ao conselho de gestão compartilha-
da é formado por grupos heterogêneos e pode 
haver conflitos. Um dos grandes desafios é 
localizar bem as necessidades para a constru-
ção do grupo e fazer com que ocorra o desdo-
bramento da liderança em co-liderança, assim, 
construir o PPP coletivamente e transformá-lo 
em um documento em permanente processo 
de discussão e reflexão, para que ocorra uma 
identificação coletiva e assumida por um con-
junto significativo de pessoas da instituição. 

O PPP foi pensado sob uma ótica compar-
tilhada e solidária, o papel do professor como 
detentor de saber para um papel de cola-
borador na construção de saber, visto que 
lhe cabe, neste novo funcionamento, mais 
orientar que explicar, mais pesquisar que 
ensinar. Sendo, pois, variadas e profundas 
as demandas que a implantação deste Pro-
jeto dirige aos professores, devem os agen-
tes todos que dão suporte à sua implantação 
comprometer-se no esforço de propiciar, aos 
educadores de forma geral, e aos professo-
res especificamente, uma formação conti-
nuada de qualidade, voltada à sua prática 
diária e às suas questões mais prementes. 

É perceptível que a maior dificuldade está 
em superar os desafios em que a escola de-
penderá de outros órgãos e outros fato-
res. Por exemplo, para que a escola seja um 
posto odontológico, o percurso burocrático 
a ser percorrido é exaustivo, além da ques-
tão física, patrimonial: é necessário mon-

tar um consultório. O projeto horta pela 
mesma forma, é necessário antes, superar 
o desafio da problemática do esgoto na re-
gião, assim os prazos para estes itens ficam 
indefinidos, contudo, se os colegiados pas-
sarem a pensar e agir de acordo com o pro-
posto já seria um grande começo, ainda as-
sim é esperado que ocorra em médio prazo.

Reconhece-se, no escopo desse Projeto, o 
papel de educadores à totalidade dos traba-
lhadores e trabalhadoras da escola, no âmbi-
to de suas funções específicas. É, portanto, 
um projeto que em tudo se apoia e em tudo 
coerente com o propugnado na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), 
as grandes linhas pedagógicas do Projeto são 
absolutamente consonantes com aquelas que 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).

De abril de 2008 a novembro a escola pas-
sou por um período de desconforto e dificul-
dade devido a reforma e ampliação da uni-
dade durante o período de aula o trio gestor 
enfrentou as situações adversas, com a ne-
cessidade de rodízio devido à falta de classe e 
de espaços adequados, o que exigiu a elabo-
ração e execução de cronogramas para a re-
alização destes rodízios. Segundo relatos das 
professoras e registros, observei que este ob-
jetivo de melhorar a escola foi alcançado ape-
sar das reclamações dos pais, e dos alunos. 
Em 2008, o resultado das ações desenvolvi-
das começara a surtir efeito. Porém a esco-
la entrou em reforma e tiveram que suspen-
der muitas ações, como o uso da biblioteca, 
lego sala de informática, quadra entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, a educação transmitida na escola deve ser significativa e contextualizada com 
a realidade que norteia a vida do educando. Em outras palavras, ela deve expressar e re-
lacionar a vida do educando a uma real linguagem carregada de significação: levar em 
conta a experiência existencial deste. Por isso, Henrique Paro sugere que será preciso 
pensar a racionalidade das ações humanas, colocando como “questão fundamental a bus-
ca de objetivos, que atendam aos interesses de toda a sociedade e não de grupos privi-
legiados”; mas, para isto, supõe “uma verdadeira transformação na ordem social vigente.” 

Na prática administrativa, observa o autor, os chamados estudos de administração concen-
tram-se na sociedade capitalista, predominantemente nos problemas relacionados ao controle 
dos trabalhadores, através da gerência, que constitui a coordenação desse modo de produção. 
Por isso, ele enfatiza que em todos os campos e em particular na administração, devem ser apro-
veitados os desenvolvimentos da ciência e da técnica, no sentido de impulsionar o processo de 
mudança, para a conquista de uma nova sociedade democrática, cuja prioridade seja o homem.

As reuniões entre o trio gestor e os colegiados são produtivas, a escola já tem conseguido 
atrair a família, contudo é necessário que eles participem mais ativamente. Dentre as ideias 
há a proposta de constituir uma página na internet para aproximar ainda mais a escola e sua 
comunidade escolar, de maneira que a mesma terá acesso aos comunicados, aos eventos, fo-
tos, etc. Também um canal direto de comunicação via correios é um objetivo alcançável, que 
está no radar da diretora e vice-diretora como um futuro importante projeto a desenvolver.

Todos os segmentos estão envolvidos e responsáveis pela elaboração do Proje-
to Eco Político Pedagógico, alunos, professores, trio gestor, comunidade, funcioná-
rios e pais. Uma das formas de alcançar os objetivos é tornar as reuniões de pais mais 
agradáveis que levantem a autoestima das pessoas e que os alunos possam mos-
trar suas potencialidades. Haverá amostras de trabalhos, palestras e apresentações.

A escola deverá ser concebida como um polo cultural, vinculado a realidade, que 
proporcione a ampliação das possibilidades como um polo cultural, que propor-
cione a ampliação das possibilidades culturais dos alunos e da comunidade, por 
meio do debate das principais questões locais e nacionais. É preciso fixar raízes, ou 
seja, promover a identidade cultural do aluno inserindo-o no mundo em que vive. 
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MEDIAÇÃO DO ALUNADO COM DEFICIÊNCIA VISUAL: DESAFIOS DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

RESUMO: Estudo qualitativo, que se propõe por meio de revisão bibliográfica, refletir acerca da 
mediação do alunado com deficiência visual e o significativo papel da coordenação pedagógica 
como facilitadora desse processo. A aquisição de conhecimentos necessários à aprendizagem 
depende da associação dos órgãos dos sentidos com o meio sociocultural. Em se tratando 
da pessoa privada de visão, a apreensão da linguagem se efetiva com o desenvolvimento 
dos demais órgãos perceptivos. Estudantes cegos e com baixa visão necessitam do apoio 
de equipe multidisciplinar; suportes físicos, metodológicos, tecnológicos, entre outros, para 
que seja possível uma melhor socialização e, consequentemente, a aprendizagem. Todavia, 
verificou-se que os recursos interativos, por si sós, não possibilitam um ensino de qualidade, 
e sim os laços de afeto construídos em família e reforçados na instituição escolar. Constatou-
se, que, para o êxito na educação de alunos com deficiência visual, deve haver adequada 
articulação da coordenação pedagógica com os agentes escolares e participação ativa entre 
esses sujeitos e comunidade externa. Concluiu-se que a educação continuada é de expressiva 
valia à otimização do processo ensino-aprendizagem do público em questão. Recomenda-se 
novos estudos, a fim de enriquecer os conhecimentos na área. 

Palavras-chave:  Deficiência VisuaL;  Escola;  Ensino-Aprendizagem; Afetividade;  
Coordenação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

Este artigo, de caráter qualitativo, possui por 
objetivo geral refletir sobre a importância de 
mediações adequadas para a aprendizagem 
significativa do alunado com deficiência visual.

Percebe-se, com frequência, na práti-
ca escolar direcionada a alunos com defi-
ciência visual, dificuldades tanto metodo-
lógicas como de ordem comportamental. 
A problemática evidenciada entre os edu-
cadores é que, devido ao número expres-
sivo de educandos em sala de aula, não é 
possível o atendimento individualizado.

Pelo fato de nem toda escola possuir profes-
sor especializado em Educação Especial, cabe 
aos docentes, em articulação, sobretudo, com 
a coordenação pedagógica, a adoção de estra-
tégias que, além de contemplarem às necessi-
dades educacionais dos alunos com deficiên-
cia visual, busquem valorizá-los integralmente.

Assim, a pergunta que norteia este tra-
balho é: “De que maneiras a atuação 
do coordenador pedagógico pode favo-
recer o processo de ensino-aprendiza-
gem de alunos com deficiência visual?”

Divide-se em dois capítulos. O primeiro 
capítulo tem por objetivo específico apre-
sentar um panorama sobre a deficiência vi-
sual. Os objetivos específicos do segundo 
capítulo são: fornecer estratégias de ensino 
voltadas ao aluno com deficiência visual e en-
fatizar a importância do papel da coordena-
ção pedagógica na mediação desses alunos.

Para o levantamento bibliográfico, foram 
consultados livros, artigos brasileiros publica-
dos em revistas acadêmicas e dissertação de 
mestrado. Utilizou-se o Google Acadêmico e 
o SciELO como plataformas de busca online. 

Espera-se que esse estudo pos-
sa cumprir com o seu desiderato.

DEFICIÊNCIA VISUAL

Este artigo, de caráter qualitativo, possui 
por objetivo geral refletir sobre a importân-
cia de mediações adequadas para a aprendi-
zagem significativa do alunado com deficiên-
cia visual. O objetivo específico do presente 
capítulo é apresentar um panorama acerca 
da deficiência visual. Para tanto, embasa-se 
nos aportes teóricos de De Laplane e Batis-
ta (2008); Crós et al. (2006); Fugita (2003); 
Brasil (2000); Mendonça et al. (2008); Bruno 
(2009) e Carvalho et al. (2016). Os principais 
procedimentos metodológicos deste estudo 
constam de análise de livros, artigos e legis-
lação, que forneceram reflexões necessárias 
para o maior entendimento do tema proposto.

A aquisição da linguagem, e consequente 
aprendizado, é segundo Vigotski (1984) cita-
do por De Laplane e Batista (2008, p. 211), 
resultante da combinação de fatores gené-
ticos e ambientais, ou seja, advém das ex-
periências socioculturais conquistadas com 
o desenvolvimento dos órgãos dos senti-
dos. Desde o nascimento, a criança, pouco 
a pouco, vai conhecendo as pessoas e obje-
tos ao redor, até ser capaz de realizar a sua 
própria leitura de mundo e interpretá-lo. No 
caso da criança cega ou com déficit de vi-
são, se faz necessário aperfeiçoar outros ca-
nais de comunicação com o meio exterior.

A deficiência visual pode ser congênita 
(gestação / nascimento) ou adquirida, resul-
tante de certas doenças, síndromes, desloca-
mento de retina ou traumatismos. Assim, a 
expressão “deficiência visual” é utilizada para 
representar a perda total da visão (cegueira), 
a visão parcial, também conhecida como vi-
são subnormal (baixa visão) e suas categorias.

Segundo a classificação educacio-
nal, as definições funcionais para pes-
soa cega e com baixa visão são:
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Pessoa cega: é aquela que possui perda to-
tal ou resíduo mínimo de visão, necessitan-
do do método Braille como meio de leitura 
e escrita e/ou outros métodos, recursos di-
dáticos e equipamentos especiais para o pro-
cesso ensino-aprendizagem. Pessoa com bai-
xa visão: é aquela que possui resíduos visuais 
em grau que permitam ler textos impressos 
à tinta, desde que se empreguem recursos 
didáticos e equipamentos especiais, excluin-
do as deficiências facilmente corrigidas pelo 
uso adequado de lentes (BRASIL,1993 apud 
CRÓS ET AL., 2006, p. 4).

A cegueira, de acordo com a classificação mé-
dica disposta no texto da ACSM (American Col-
lege of Sports Medicine, 1977) citado por Fugi-
ta (2003, p. 76), pode ser de três tipos, a saber:

Cegueira por acuidade: significa pos-
suir visão de 20/200 pés ou inferior, com 
a melhor correção (uso de óculos). É a ha-
bilidade de ver em 20 pés ou 6,096 me-
tros, o que o olho normal vê em 200 pés 
ou 60,96 metros (ou seja, 1/10 ou menos 
que a visão normal), onde 1pé = 30,48cm.

Cegueira por campo visual: significa 
ter um campo visual menor do que 10° 
de visão central - ter uma visão de túnel.

Cegueira total (não percepção de 
luz):  é a ausência de percepção visu-
al ou a inabilidade de reconhecer uma 
luz intensa exposta diretamente no olho.

Para que haja melhor entendimento a res-
peito das classificações envolvendo a defici-
ência visual, Munster e Almeida (2005, apud 
CRÓS et al., 2006, p.1) pontuam ser necessário 
compreender as seguintes funções da visão: 

Acuidade visual: habilidade de distinção de de-
talhes conforme tamanho-distância do objeto;

Binocularidade: os olhos conver-
gem adequadamente a imagem, pro-
porcionando noção de profundidade;

Campo visual: capacidade de fixar o olhar e ao 
mesmo tempo identificar a área circunvizinha;

Visão de cores: distinção de cores di-
versificadas e seus tons ou nuances;

Sensibilidade à luz e ao contraste: adapta-
ção aos níveis de iluminação de ambientes 
e habilidade para distinguir diferenças sutis 
de luminosidade em superfícies próximas.

Considerando o exposto, a baixa visão ou 
subdivisão, segundo Brasil (2000, p. 7) pode 
ser traduzida por “alteração da capacidade 
funcional decorrente de fatores como re-
baixamento significativo da acuidade visual, 
redução importante do campo visual e da 
sensibilidade aos contrastes e limitação de 
outras capacidades”. Conforme esclarecem 
Mendonça et al. (2008) e Bruno (2009), di-
vide-se em moderada e severa, sendo que 
as imagens, além de embaçadas ou em bai-
xo contraste, geram acentuada dificuldade 
na percepção de detalhes, tanto na visão 
para perto como no caso da visão para longe. 

Segundo Carvalho et al. (2016), a pessoa 
com baixa visão mesmo se valendo de ócu-
los, lentes de contato ou implante ocular, não 
consegue ter uma visão nítida. Este quadro é 
diferente daquela que possui miopia, estra-
bismo, astigmatismo, ambliopia e hiperme-
tropia, pois como explica Brasil (2000), apesar 
de não serem deficiências visuais, necessitam 
de acompanhamento tão logo quanto pos-
sível, pois tais patologias tendem a interfe-
rir no desenvolvimento e na aprendizagem. 
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Ainda se faz oportuno ressaltar: quem nasce 
com visão total e a perde, conservá lembranças 
de tudo o que viu, sendo esta condição impor-
tante no processo de reabilitação, diferente-
mente do cego de nascença, que não as possui. 

Concluindo, o impacto da deficiência visu-
al está atrelado a diversificados fatores, va-
riando de indivíduo a indivíduo. Porém, como 
o sujeito sofre outras perdas, é necessário 
que seja devidamente assistido pela família 
e por profissionais da educação e da saúde.

 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
DIRECIONADAS AO ALUNO COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL E O PAPEL DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Este capítulo possui por objetivos especí-
ficos fornecer estratégias de ensino voltadas 
ao aluno com deficiência visual e enfatizar 
a importância do papel da coordenação pe-
dagógica na mediação desses alunos. Fun-
damenta-se teoricamente nas pesquisas de 
Laplane e Batista (2008); Lievore e De Melo 
(2019); Brasil (2000); Mendonça et al. (2008); 
Ribeiro (2017); Sousa; Sousa (2016); Carvalho 
et al. (2016); Brasil (1996); Soares (2019); Vei-
ga (2004); Veiga (2009). Os principais proce-
dimentos metodológicos deste estudo cons-
tam de análise de livros, artigos e legislação, 
que forneceram reflexões necessárias para 
o maior entendimento do tema proposto.

Verificou-se com De Laplane e Batista 
(2008) que a apropriação da linguagem de-
pende da comunicação dos órgãos percep-
tivos (visão, olfato, audição, tato, paladar) 
com o meio sociocultural. Assim, por meio 
das relações interpessoais e experiências 
com o mundo exterior é possível a aprendi-
zagem. O deficiente visual necessita, pois, 
apreender a utilizar os outros sentidos, 
para que possa ter uma vida de qualidade.

A educação da criança com deficiência vi-
sual é um desafio à família, Escola e socie-
dade. Uma aprendizagem significativa só 
pode ser conquistada quando se ultrapas-
sam as barreiras da ignorância, da segrega-
ção (disfarçada de inclusão) e superprote-
ção. Tratá-la como “deficiente” (oposto de 
eficiente), bem como super protegê-la por 
considerá-la frágil, além de tolher-lhe a au-
tonomia, contribui para o seu isolamento. 

Deve-se perceber a pessoa com deficiên-
cia como um ser humano, que, assim como 
outros indivíduos, necessita ser contemplado 
em sua integralidade. De acordo com Lievore 
e De Melo (2019, p. 1), a escola deve oferecer 
a esses alunos “condições para que eles te-
nham acesso ao conhecimento produzido his-
toricamente pela humanidade, a fim de que 
possam formar-se cidadãos de verdade, atu-
ando na sociedade e vivendo com dignidade”. 

A partir do diagnóstico e nos primeiros anos 
de vida da criança, é de suma importância que 
a Escola elabore, em parceria com a família, 
um Programa de Estimulação Precoce, com 
jogos e brincadeiras correspondentes à faixa 
etária do aluno. No caso de crianças com sub-
visão, é desenvolvido um Programa de Esti-
mulação Visual, composto por atividades lúdi-
cas prontas ou adaptadas, com a finalidade de 
estimular a visão residual (se houver) e outros 
sentidos.  Há também um conteúdo curricular 
específico voltado às pessoas com deficiên-
cia visual conhecido como Atividades da Vida 
Diária (AVD), cujo enfoque é na autonomia. 
(BRASIL, 2000; MENDONÇA ET AL., 2008).

O AVD, de acordo com Brasil (2000, 
p. 12) “é uma preparação para a vida; 
capacita para o prazer da auto-sufici-
ência, liberta da ajuda e da proteção 
excessivas e motiva para o crescimento pes-
soal, por meio de atitudes e valores positivos”. 
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A partir da motivação, o sujeito passa a 
confiar em si, confiança que lhe permite 
conquistar a autossuficiência ou indepen-
dência necessária tanto ao cumprimen-
to de suas atividades básicas diárias, bem 
como à participação eficiente na esfera so-
cial, atitude que leva à conscientização de 
suas capacidades por parte da sociedade.

Assim, é fundamental que a família acompa-
nhe a criança em serviços de reabilitação e a 
encaminhe a profissionais das áreas da saúde 
e da educação, para que possam desenvolver 
os seus potenciais. É importante esclarecer 
com Brasil (2000), que poucas crianças com 
deficiência visual apresentam cegueira total, 
e, portanto, têm algum grau residual de visão; 
porém, costumam ser consideradas cegas, e 
com isto, deixam de ser beneficiadas com os 
programas de Educação Infantil, estimulação 
precoce, estimulação visual, entre outros.

Além do apoio dos pais ou cuidador, de pro-
fessores, alunos e da equipe multidisciplinar, 
alunos com deficiência visual podem precisar 
de recursos, tais como: bengala, método Braille, 
lentes compatíveis ao grau da subvisão, lupa, 
suportes sonoros, hardwares e softwares es-
pecíficos, materiais e equipamentos didáticos 
adaptados. De acordo com Brasil (2000), para 
que o processo de integração escolar se efeti-
ve, cabe aos pais o fornecimento de informa-
ções quanto às principais características do 
desenvolvimento global do aluno, suas condi-
ções visuais, isto é, se é cego, possui baixa vi-
são ou faz eventual uso da visão residual e se 
necessita de materiais / recursos adaptados.

De acordo com Ribeiro (2017, p. 10) “para 
que haja inclusão é necessário que professo-
res se sensibilizem e inovem suas práticas, 
propiciando novas formas para que os alunos 
recebam conhecimentos”. A inovação na prá-
tica pedagógica não se trata de atividades di-
ferenciadas ao aluno com deficiência, mas do 

emprego de metodologias que garantam a sua 
inserção e participação em sala de aula, cons-
truindo, assim, uma aprendizagem significativa.

A Escola, para ser considerada um espaço 
inclusivo, deve romper com estigmas e mi-
tos, decorrentes, na maioria das vezes, do 
desconhecimento acerca das deficiências, 
realidade que pode ser transformada com a 
troca de informações entre corpo escolar e 
comunidade exterior. Algumas ações indis-
pensáveis à esta mudança e que devem ser 
implementadas pela coordenação pedagó-
gica são: promover reuniões para discutir as 
dificuldades; convidar especialistas para fazer 
palestras a professores e alunos; distribuir li-
teratura e exibir vídeos a respeito do assunto; 
convidar pais ou professores [...] que já tive-
ram essa experiência, para dar depoimentos.

     
(BRASIL, 2000, p. 39)
Mais do que a troca de conhecimentos, é 

essencial à Escola enxergar o aluno. Quem 
é esse aluno? Quais os seus conhecimentos, 
gostos e habilidades? O que precisa ser melhor 
trabalhado? Como assegurar a sua participa-
ção em sala aula? Estes, entre outros questio-
namentos, possibilitam o vínculo afetivo com 
o aluno, que o faz se sentir querido, valori-
zado e, sobretudo, respeitado, favorecendo o 
seu desenvolvimento cognitivo, indispensá-
vel à aprendizagem. A afetividade conforme 
Ribeiro (2017, p. 10) “precisa ser a mediação 
para o processo de ensino-aprendizagem do 
aluno, contribuindo para a sua cidadania”.

A relação afetiva necessita ocorrer desde o 
momento em que o aluno é matriculado e por 
toda a comunidade escolar. Em sala de aula, 
em primeiro lugar, a turma deverá ser informa-
da acerca da deficiência. O conhecimento é 
fundamental para inibir tanto a rejeição como 
a superproteção, viabilizando o contato es-
pontâneo do aluno com o docente e colegas. 
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É igualmente importante zelar pela orga-
nização e gestão do ambiente, que precisa 
estar disposto de maneira ordenada, a fim 
de que o aluno não-vidente possa identi-
ficar o espaço físico e locomover-se em se-
gurança e com confiança. (RIBEIRO, 2017; 
BRASIL, 2000; SOUSA; SOUSA, 2016).

Segundo Brasil (2000) e Mendonça et al. 
(2008), deve ser verificado o posicionamento 
das carteiras em relação à porta e janela, facili-
tando a visão e as tarefas, minimizando ruídos 
e distrações; contudo, quando se fizer neces-
sário, o educando poderá ser transferido de lu-
gar. Devem ser evitados reflexos de luz na lou-
sa, mesa e sobre outras superfícies, bem como 
a incidência direta de luz (natural ou artificial) 
no aluno. Qualquer alteração na disposição da 
sala deverá ser imediatamente comunicada.

É também de suma importância narrar o 
que acontece no ambiente; fazer uso de giz 
e marcadores que contrastem com a cor da 
lousa; ler em voz alta ao escrever na lousa e 
fazer a leitura do que foi escrito; orientar o 
aluno para que anote todas as tarefas, que 
devem ser, sempre que possível, iguais às dos 
alunos sem deficiência; verificar a necessida-
de de luz adicional às tarefas e se a lumino-
sidade é adequada, concedendo tempo sufi-
ciente à execução das mesmas, em especial 
às de leitura. (MENDONÇA ET AL., 2008).

Mendonça et al. (2008) recomenda ainda, 
esperar o aluno adaptar-se às mudanças de 
intensidade de luz ao adentrar a sala de aula; 
alternar atividades que exijam maior esforço 
visual com as que não dependam da visão; fa-
zer a avaliação com base na realidade e rotina 
diária do aluno; identificar sinais de cansaço 
ou dores de cabeça, permitindo pausas; colo-
car faixas amarelas nas portas e no início das 
escadas, sinalizando áreas perigosas da Escola. 

Quanto ao ensino de alunos privados de 
visão, se faz mister informar, mesmo com 
brevidade, a respeito do Sistema Braille, que 
pode ser por meio da máquina de datilografia 
(Perkins-Braille), pelo conjunto manual de re-
glete e punção e por computador com impres-
sora Braille. A reglete trata-se de uma placa 
metálica com aberturas em uma de suas faces 
com a finalidade de prender o papel; enquan-
to punção é um instrumento similar a uma 
agulha, com ponta redonda, que traça pontos 
formadores de letras. (BRASIL, 2000; SOUSA; 
SOUSA, 2016; CARVALHO ET AL., 2016). 

Contudo, devido ao alto custo da máquina 
Braille e a sua operacionalização não ser do 
conhecimento de todo docente, a aprendiza-
gem pelo aluno costuma ser fora da comuni-
dade escolar. Mesmo que houvesse domínio 
do equipamento, não seria possível acompa-
nhar o educando em sala de aula, ficando este 
sob a supervisão de um professor especializa-
do em Educação Especial / Inclusiva, profis-
sional nem sempre contratado pela Escola ou 
pelos pais. Logo, o método mais comum para a 
aprendizagem da escrita no ambiente escolar 
é o material Braille, inscrito em relevo e explo-
rado pelo tato, aprovado pelo MEC em todo 
o país e em todas as modalidades de ensino.

Para que o aluno aprenda a escrever em 
Braille, é preciso ter mais do que desenvol-
vida a coordenação motora fina, bem como 
apresentar punhos flexíveis e agilidade nos 
dedos, cabendo à Escola, se possível, trei-
nar essas habilidades para o uso concre-
to das mesmas. Aliás, quanto mais cedo a 
criança for alfabetizada e maiores forem 
as oportunidades para conhecer e explo-
rar o ambiente, melhores serão a velocida-
de e a qualidade da leitura. (BRASIL, 2000).
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Quanto ao sistema Braille aplicado à lei-
tura, é importante reconhecer que o alu-
no com cegueira não consegue sustentá-la 
por longos períodos, o que a torna ineficaz 
e enfadonha. As interrupções ou pausas no 
ritmo da leitura estão relacionadas ao des-
gaste dos dedos e, consequente, à perda 
de sensibilidade, em especial dos dedos 
indicadores, o que interfere na identifica-
ção das letras e palavras. (BRASIL, 2000).

Entretanto, o ato de ler em Braille pode ser 
facilitado pela distribuição textual lógica no 
papel, resumo acima do texto, letras ampliadas 
sem rebuscamento e sem sublinhado; por es-
paçamento maior entre linhas; e ampliação de 
letras em programas especiais, como o Lente-
pro. Outros recursos complementares ou al-
ternativos são os softwares Dosvox e Virtual 
Vision e Jaws, que, ao utilizarem sintetizador 
de voz, leem o que aparece na tela do compu-
tador. Além disso, esses programas facilitam 
o acesso à internet, e-mails e outros aplicati-
vos utilizados no computador. (BRASIL, 2000; 
CARVALHO ET AL., 2016; RIBEIRO, 2017).

Tanto a percepção tátil como a auditiva são 
graduais e para que as informações recebidas 
pelo tato sejam contextualizadas, é preciso 
que a criança com DV aprenda os significados 
sonoros, conforme pontua Brasil (2000). Em 
se tratando da cegueira congênita, devido à 
ausência de memórias visuais, é necessário ex-
plorar os objetos e correlaciona-los aos sons. 

Já alunos com baixa visão, podem ter a 
velocidade de leitura otimizada com leitu-
ras repetidas; leitura a pares; leitura eco 
e leitura em coro. (KOENING; REX, 1996 
apud MENDONÇA ET AL., 2008, p. 28). 

Os recursos didáticos mais utilizados na 
escrita e leitura de alunos com baixa visão 
são: cadernos com margens e linhas bem 
definidas, sendo estas espaçadas; lápis com 

grafite escura; caneta hidrocor na cor pre-
ta; materiais com impressão ampliada, co-
res fortes e contrastantes. O caderno po-
derá ser de desenho ou confeccionado com 
maço de folha sulfite contendo capa (frente/
verso) e, em seguida, traçando as linhas com 
maior espaçamento, conforme as necessi-
dades de cada aluno. Para o auxílio da leitu-
ra, o professor pode confeccionar uma guia 
com apenas uma linha vazada, que é deslo-
cada pelo aluno para a linha seguinte e as-
sim por diante. (CARVALHO ET AL., 2016).

Observou-se que atividades envolvendo a 
estimulação e o incentivo da audição e do tato, 
auxiliam sobremaneira na comunicação com 
os objetos, espaços e pessoas. Assim, compe-
te ao educador explorar as linguagens orais e 
gestuais, o pensamento abstrato e o simbóli-
co, criando oportunidades para a aprendiza-
gem de novas situações que auxiliarão o aluno 
com deficiência visual a ressignificar conheci-
mentos e se apropriar de novos saberes, con-
tribuindo para o seu autodesenvolvimento. 

Todavia, a responsabilidade quanto à escola-
rização dos alunos com deficiência não pode re-
cair sobre a figura do professor. A esse respeito:

                             [...] muitas vezes, comete-
mos o equívoco de remeter a responsabilida-
de, quase que exclusivamente, pela eficácia 
ou não do trabalho pedagógico, ao professor 
e esquecemo-nos da importância do papel do 
gestor escolar, que não é somente burocrático 
ou administrativo, mas que tem como objetivo 
principal de sua atuação, o processo educati-
vo e o aluno (LIEVORE; DE MELO, 2019, p. 3).
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Apesar da hierarquia institucional, somen-
te com a descentralização do poder gestor é 
possível um espaço inclusivo e uma educação 
de qualidade. Todos necessitam ter autono-
mia para a tomada de decisões. O empenho 
entre direção, coordenação pedagógica, cor-
po docente, família, alunos, funcionários e 
comunidade externa, é fundamental ao de-
senvolvimento de uma gestão democrática.

Conforme estabelece o Art.14º da LDB, 
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
a gestão democrática de ensino na educa-
ção básica compreende as seguintes normas:

I. participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II. participação das comunida-
des escolar e local em conselhos es-
colares equivalentes. (BRASIL, 1996).

Para que a gestão democrática seja alcan-
çada, é importante compreender o Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) e vivenciá-lo. De 
acordo com Soares (2019, p. 38-39), o PPP 
é “um documento que norteia toda a práti-
ca operacional da escola, com sua corren-
te ideológica, objetivos, metas, processos 
avaliativos, tudo construído coletivamente”.

Além de ser um processo conjun-
to, o Projeto Político-Pedagógico: 

[...] preocupa-se em instaurar uma forma 
de organização do trabalho pedagógico que 
desvele os conflitos e as contradições, bus-
cando eliminar as relações competitivas, cor-
porativas e autoritárias, rompendo com a 
rotina do mando pessoal e racionalizado da 
burocracia e permitindo relações horizontais 
no interior da escola (VEIGA, 2004, p. 38).

Cabe ao corpo diretivo, à equipe técni-
ca, e mais especificamente à coordenação 
pedagógica zelar pela construção, execu-
ção e avaliação do PPP, sendo, como referi-
do anteriormente, corresponsabilidade dos 
outros agentes que integram a escola, e 
ainda, de profissionais das Superintendên-
cias Regionais da Secretaria de Estado da 
Educação, conforme elucida Veiga (2009).

Quanto às políticas inclusivas, são 
competências do Município e Estado:

Realizar o mapeamento e o check-up da de-
manda de sua população; orientar as institui-
ções quanto às necessidades nelas presentes e 
instigar o desenvolvimento de novos serviços 
necessários como promover e dar publicidade 
através de ciclos de palestras; e cursos, com 
profissionais especializados para informar, 
orientar e esclarecer a comunidade escolar so-
bre como trabalhar com alunos com baixa visão 
e cegueira (SOUSA; SOUSA, 2016, p. 42-43).

A partir da análise dos questionamentos 
apresentados aos coordenadores pedagógi-
cos (CPs) no estudo de caso de Geglio (2006), 
verificou-se ser primordial o conhecimento 
acerca da legislação a respeito da educação 
inclusiva e de buscar auxílio governamental 
específico para o atendimento desses alunos 
nas escolas. Sousa e Sousa (2016) reafirmam a 
importância da análise da legislação por parte 
da família, para que se conheçam os direitos e 
deveres dos discentes com deficiência visual.
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O estudo de Geglio (2006) ainda comprovou 
a necessidade da CP criar um programa para 
a identificação da presença de alunos com 
deficiência na escola; conhecer os educandos 
pelo nome, sobretudo, participar da vida es-
colar dos mesmos; saber quem são os pais; 
acompanhar, orientar e avaliar individualmen-
te professores e funcionários; elaborar, revi-
sar e supervisionar metodologias; promover 
ações, projetos ou programas para a inclusão. 

Com relação à interação escola-família de 
estudantes com deficiência visual, Soares 
(2019, p. 38) oferece quatro tipos de propostas 
que necessitam ser reforçadas pela coordena-
ção pedagógica (CP), dado as especificidades 
desses alunos: 1. Educar as famílias. 2. Abrir a 
Escola para participação familiar. 3. Interagir 
com a família para melhorar os indicadores 
educacionais. 4. Incluir o aluno e seu contexto. 

Complementando o referido anteriormen-
te, Soares (2019) ainda recomenda à CP, no 
tocante à participação de pais de filhos com 
deficiência visual na elaboração do Proje-
to Político Pedagógico, ouvir as demandas 
relativas ao desenvolvimento desses alu-
nos; criar juntos estratégias que melho-
rem o desempenho escolar; repensar prá-
ticas que não apresentaram os resultados 
esperados e traçar objetivos que valorizem 
as suas peculiaridades de aprendizagem.

Embora haja Leis regulamentadoras da in-
clusão escolar, falta maior comprometimento 
do Estado para a implementação de políticas 
de fato eficazes. Esse fator, porém, não deve 
ser considerado um impeditivo, pois como 
observado, é possível trabalhar com os re-
cursos disponíveis na comunidade escolar e 
fora desta, e, ainda, otimizar a qualidade do 
ensino por meio da educação continuada. 

Recomenda-se aos docentes, em par-
ticular, aos que têm em suas salas alu-
nos com deficiência, complementar a 
formação inicial com Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Especial / Inclusiva 
e especialização em ramo específico des-
sa área (deficiência visual, auditiva, etc).

Em se tratando da qualidade no ensino do 
alunado com deficiência visual, é imprescin-
dível à Escola, aos pais e aos próprios alunos, 
o investimento em cursos de extensão. Como 
nem sempre os deficientes visuais são alfabe-
tizados em Braille, não há professor especia-
lista e sala de recursos em todas as Escolas, o 
ideal é matriculá-los também em instituições 
para cegos. A articulação entre esses dois 
sistemas educativos, mais a participação em 
programas direcionados a esse público, são 
imprescindíveis ao desenvolvimento integral 
dos mesmos e sua inserção na sociedade.

A educação começa a partir de cada um, 
mas, somente por meio da soma de es-
forços é que os horizontes poderão am-
pliar-se, para além dos muros escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O capítulo 1 apresentou os aspectos mais relevantes da deficiên-
cia visual, demonstrando a diferença entre cegueira e baixa visão ou subvisão.

O capítulo 2, em um primeiro momento, discorrer acerca das necessidades básicas e 
educacionais da criança com deficiência visual. Observou-se a importância da partici-
pação do aluno com subvisão (a partir do diagnóstico) em programas como: “Estimu-
lação Precoce”, “Estimulação Visual” e “Atividades da Vida Diária” (AVD), desenvolvi-
dos pela Escola, em parceria com a família e profissionais das áreas da Educação e Saúde. 

Em um segundo momento, contemplou-se o processo ensino-aprendizagem do aluno com 
deficiência visual. Foram apresentados recursos materiais e tecnológicos, bem como o esquema 
ideal para a organização da sala de aula, a fim de facilitar a interação desse aluno com o professor 
e colegas e, consequentemente, a aquisição de conhecimentos necessários à aprendizagem.

Por não ser escopo do presente trabalho abarcar todas as metodologias de ensino e apro-
fundá-las, o Sistema Braille foi apenas referenciado e tecidas informações acerca da escrita e 
leitura possibilitadas pelo mesmo. Também foram indicados os principais softwares aos alu-
nos com cegueira; esquemas para melhorar a velocidade de leitura dos educandos com sub-
visão; e materiais impressos ou confeccionados para facilitar a aprendizagem da lecto-escrita.

Por fim, a educação foi analisada sob a perspectiva da gestão democrática e foram apre-
sentadas estratégias à coordenação pedagógica. Comprovou-se que a participação efetiva 
de todos os indivíduos, tanto os que compõem a comunidade escolar quanto os da comuni-
dade externa, é indispensável à aprendizagem qualitativa do alunado com deficiência visual. 

Concluindo, trocas afetivas; conhecimento da legislação; suporte das Superintendências Re-
gionais da Secretaria de Estado da Educação; disseminação de saberes; ações descentralizadas; 
investimento escolar em palestras e cursos, e formação continuada, são medidas primordiais para 
a Escola firmar-se como um espaço genuinamente inclusivo. Por este estudo não ter a pretensão 
de esgotar o tema, recomenda-se novas pesquisas, a fim de enriquecer os conhecimentos na área.
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar o quanto o Orientador Educacional é 
fundamental na instituição escolar, pois atua em diversos segmentos dentro da escola. Como 
orientador vocacional, psicológico, de estudos, de saúde, de lazer e também orientador social. 
Resolve conflitos de várias naturezas tanto entre aluno x aluno, como entre professor x aluno, 
assim como entre gestão x professores e como escola x comunidade. Um profissional de 
grande importância mas que infelizmente ao decorrer dos anos foi esquecido pela legislação, 
trazendo grande regresso a qualidade educacional, pois deixou de ter sua presença obrigatória. 
O que causou sua escassez nas escolas em virtude de ser opcional ter este profissional atuando 
nas escolas. Mostramos aqui a importância, a falta e diferença da presença do Orientador na 
escola. A pesquisa mostra que é imprescindível ter este profissional atuante nas instituições 
escolares. Mesmo não sendo obrigatório por legislação o Orientador Educacional não pode 
faltar em uma instituição que tem por objetivo bons resultados educacionais.

Palavras-chave: Orientador ; Regresso ; Legislação.
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INTRODUÇÃO

Ao longo deste curso, resolvi me aprofun-
dar em um assunto pelo qual percebi que está 
quase se abduzindo não só no curso de Pe-
dagogia ou de pós- graduação na área, mas 
também do cotidiano escolar. Senti o dever 
de me preocupar e defender uma parte da 
Educação, por tal motivo, decidi entender e 
refletir um pouco mais sobre a área de es-
pecialização – Orientação Educacional (O.E.) 

Ao decorrer dos anos, percebo tal importân-
cia que este profissional tem em um ambiente 
escolar e a falta de espaço que o mesmo encon-
tra para atuar nos dias de hoje. Tenho por ob-
jetivo evidenciar a importância e necessidade 
de rever o quanto este profissional está fazen-
do falta nas escolas. Explicar o quanto, muitas 
situações de conflitos poderiam ser evitadas 
ou solucionadas com este profissional estan-
do ativo em unidades escolar. Quanto à rela-
ção professor e aluno, assim como gestão e 
professores ou escola e comunidade estariam 
sendo beneficiadas com este profissional.  

Aqui vamos investigar o que ocorreu no 
decorrer dos anos que levou à exclusão 
desta função. Segundo a LDB (5692/71, 
art.10)    cita, “Será instituída obrigatòria-
mente a Orientação Educacional, incluindo 
aconselhamento vocacional, em cooperação 
com os professores, a família e a comunida-
de.”  O Orientador Educacional é um profis-
sional que atua na área de gestão, bastante 
dinâmico e encontra várias áreas para atu-
ação dentro da escola, dentre estas estão:

Orientação Vocacional
Orientação Psicológica
Orientação de Estudos
Orientação de Saúde
Orientação de Lazer
Orientação Social

As propostas trabalhadas pelo Orientador 
Educacional são abrangentes, porém não 
são desenvolvidas apenas pelo mesmo, há 
todo um aparato para que o trabalho de um 
Orientador se concretize.Em uma institui-
ção escolar este profissional desenvolve seu 
trabalho diretamente com alunos e paralela-
mente com pais, professores, coordenação, 
direção e toda a comunidade. Sendo feitos 
planejamentos, atendimentos individuais, 
atendimentos coletivos, etc. Cada orientação 
sendo destinada ao seu determinado público.

Na dinâmica escolar o Orientador Edu-
cacional tem como objetivo acompanhar 
o relacionamento entre alunos e professo-
res, presença de liderança, participação dos 
pais dentro do âmbito escolar, acompanha-
mento e avaliação do aluno. Dentro da cul-
tura escolar o mesmo tem que rever as pro-
postas pedagógicas, relação e organização 
dos conteúdos, metodologias, avaliação.

O Orientador Educacional tem fundamental 
importância na gestão democrática da escola, 
deve estar sempre atento à realidade, loca-
lizando temas geradores, organizando estes 
temas e desenvolvendo-os como desafio co-
letivo, deve ser capaz de despertar e mobi-
lizar pessoas. O Orientador deve auxiliar o 
educando a construir sua identidade, partin-
do de onde o sujeito se encontra para ajudar 
nesta mudança. O Orientador Educacional in-
terpreta os problemas vivenciados pela esco-
la, pelos alunos e comunidade, a partir deste 
ponto desvenda e soluciona estes problemas.

Porém a LDB 9394/96, em seu art 64 
cita apenas qual deve ser a formação des-
te profissional, porém nada fala sobre a 
sua obrigatoriedade, como havia sido es-
tabelecido na LDB 5692/71 já citado.
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Art. 64. A formação de profissionais de edu-
cação para administração, planejamento, ins-
peção, supervisão e orientação educacional 
para a educação básica, será feita em cursos 
de graduação em pedagogia ou em nível de 
pós-graduação, a critério da instituição de 
ensino, garantida, nesta formação, a base 
comum nacional” (LDB 9394/96 , art 64).

 
Com esta mudança na legislação, aca-

bou a obrigatoriedade em ter o Orienta-
dor Educacional e passou a ser opcional, 
o que levou ao fator crítico, embora hou-
vesse o reconhecimento de sua impor-
tância, as instituições podiam ficar sem. 

Sabemos que o foco em uma instituição 
escolar é o aluno. Para que este obtenha 
uma educação de qualidade capaz de for-
má-lo em um cidadão bem desenvolvido, 
tanto em questões cognitivas, como afeti-
vas e psicológicas é preciso que o Orienta-
dor desenvolva um trabalho que promova 
um impacto significativo para o educando. 

No decorrer do meu trabalho desenvolvi 
mais este tema, indicando os reais valores e 
funções deste profissional que faz tanta falta 
no âmbito educacional, ainda pensando que o 
foco da instituição escolar é o aluno, que ele te-
nha uma educação de qualidade que seja capaz 
de formá-lo um cidadão bem desenvolvido de 
forma psicológica, afetiva e cognitiva, é indis-
pensável ter um Orientador que promova um 
trabalho de impacto significativo para o aluno. 

Que os resultados obtidos neste pesquisam 
sirvam para colaborar com estes profissionais 
e que as autoridades repensem sobre a impor-
tância e obrigatoriedade deste profissional, 
em tempos de grandes conflitos nos ambien-
tes escolares como os vividos na atualidade.

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL FACE 
A DIFERENTES ENFOQUES: A história 
da orientação educacional

Ao procurar o conceito etimológico de edu-
cação, encontramos no latim a palavra educare 
e educere, essas são as fontes iniciais da origem 
histórica de Orientação. Educare refere-se a 
guiar, nortear, orientar o indivíduo e Educere 
refere-se a busca de potencialidades deste in-
divíduo. Desta maneira notamos uma relação 
de afinidade entre orientação e educação.

A orientação educacional teve início pela 
área vocacional, tendo como procedimento 
inicial a escolha de uma profissão ou ocupação. 
Foi em 1.908, que Frank Parson considerado 
precursor do movimento por orientar seus 
alunos fora dos sistemas formais de educação. 
A orientação educacional foi marcada pela 
orientação vocacional por ser a aplicação utili-
zada pelas as instituições de ensino da época. 
Nos EUA em 1.912, a orientação escolar pas-
sou a surgir nas escolas, porém como já cita-
do acima, apenas com enfoque em orientação 
vocacional e se estendeu a problemas sociais 
dos alunos.No Brasil sua implantação teve in-
fluencia da orientação americana e francesa: 

Em 1.924 Roberto Mange, com ajuda de 
Henri Piéron e sua esposa, deu início aos 
primeiros trabalhos para criar um serviço 
de seleção e orientação profissional para 
os alunos do curso de Mecânica. Em 1.930 
Mange e Ítalo Bologna, na Estrada de Fer-
ro Sorocabana, iniciaram um serviço de se-
leção, orientação e formação de alunos dos 
cursos de aprendizagem, o que deu origem 
à criação do Centro Ferroviário de Ensino 
e Seleção Profissional (CFESP), que se tor-
nou modelo para outras ferrovias. A CFESP 
realizava sua seleção profissional de acor-
do com o conhecimento das características 
individuais e em suas aptidões funcionais 
para cada função (GRINSPUN, 1.983, p. 56).
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 O primeiro serviço público de Orientação 
Profissional no Brasil, foi criado por Lourenço 
Filho em 1.931, teve prosseguimento no Ins-
tituto de Educação da Universidade de São 
Paulo, foi extinto, porém, em 1.935. Com a 
Reforma Capanema, sob o nome de Leis Or-
gânicas do Ensinos, a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, instituiu o SOE, com a finalidade 
de corrigir e encaminhar os alunos-problema 
e de elevar as qualidades morais. O Brasil foi o 
primeiro país a proclamar obrigatoriedade em 
documento legal da Orientação Educacional.

A implantação da Orientação Educacional 
veio acompanhada de um momento políti-
co, o governo com interesse de abafar a cri-
se social e política da década de 20, implan-
tou um movimento em prol da educação do 
povo, com a intenção de dar educação para 
todas as pessoas, que representaria uma as-
censão social para o povo por meio da edu-
cação. No fim da década surgiram reformas 
educacionais em diversos estados, tais como, 
Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia 
e Pernambuco, estas visavam aspectos re-
lacionados à formação de uma sociedade 
democrática, onde os alunos participas-
sem, tivessem liberdade dentro da escola.

Se de um lado havia o interesse do gover-
no em promover a educação do povo, do 
outro, havia intelectuais administrando as 
reformas educacionais em seus respecti-
vos Estados. O que configurou um ambien-
te adequado à Orientação, onde ela con-
tribui tanto para a melhoria da educação, 
quanto para as reformas iniciadas no país.

A Orientação estava voltada as aptidões 
naturais, o que atendia aos desejos daque-
la época, o que fazia crer que todos tinham 
a mesma oportunidade nas suas escolhas 
e nas suas decisões a tomar. Na década de 
30 ocorreu o movimento dos educadores, 
que reagiram ao desinteresse político pela 

educação que foi significativo para implan-
tação da orientação. Em 1932 o manifesto 
dos Pioneiros representou um alerta as cau-
sas e princípios educacionais, que por um 
lado buscava a educação integral baseado 
em aptidões naturais, e por outro buscava 
um trabalho dinâmico e ativo para os alunos.

Em 1934 a Associação Brasileira de Edu-
cação (ABE), proporcionou um curso de ex-
tensão em orientação educacional aberto a 
professores interessados. Neste curso foram 
abrangidos princípios técnicos e teóricos da 
orientação educacional. Para lecionar o cur-
so foram convidados os educadores Lou-
renço Filho, Capanema, Faria Góes e Abgar 
Renault que seriam os criadores dos obje-
tivos da orientação educacional e também 
formuladores dos conceitos impostos nas 
Leis Orgânicas do Ensino no ano de 1942. 

Getúlio Vargas ao assumir o poder, dese-
java ter o respaldo dos intelectuais da edu-
cação, porém, seu real interesse era colocar 
em prática suas próprias ideias. Neste mo-
mento estava sendo sedimentado o terreno 
da orientação educacional, estava um clima 
confuso, de um lado havia os alunos nor-
mais em cursos regulares e de outro havia 
os alunos menos favorecidos, que de acordo 
com a Constituição de 1937 teriam um lu-
gar no ensino pré-vocacional e profissional. 

Neste período havia um conflito em de-
finir as funções do orientador educacional, 
esta área não era clara para os escolanovis-
tas, pois não conseguiram avançar nas ideias, 
desta forma, não sabiam o papel que deve-
riam desempenhar nas escolas.Surgem as 
Leis Orgânicas, fazendo com que a orienta-
ção tenha um importante papel para os legis-
ladores. A partir de 1942, a regulamentação 
da orientação educacional tem ligação dire-
ta com a origem da orientação profissional. 
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O orientador era visto como ajustador ca-
bendo a ele alinhar o aluno à escola, à família 
e à sociedade, partindo dos princípios impos-
tos pela instituição como sendo satisfatórios.      

Em 1942 surge o Decreto 4073 de 
30/01/42, da Lei Orgânica do Ensino Indus-
trial, dias antes o Decreto 4048 de 22/01/42, 
deu início ao SENAI, estes foram dois marcos 
importantes para orientação profissional.

No ano de 1961, a LDB ressalta a formação 
de O.E para os cursos primário e secundário, 
fazendo com que a Orientação volte a se desta-
car legalmente na Educação Brasileira. A LDB 
ainda enfatiza a Orientação do ensino médio. 

Como citado no capítulo anterior, o 
Orientador respondia nas instituições de 
ensino por um clima educativo, que per-
mitisse ao aluno cumprir seus objeti-
vos educacionais de acordo com a Lei. 

Outro marco importante para a Orienta-
ção no ano de 1968 foi a Lei 5564/68, que 
regulamentou o exercício da profissão de 
Orientador, ampliando o destaque ao surgir a 
profissionalização na área que teve por carac-
terística uma linha psicológica e preventiva, 
objetivando a contribuição para o pleno de-
senvolvimento da personalidade do aluno in-
tensificando a ideologia das aptidões naturais.   

A Orientação Educacional foi instituída obri-
gatoriamente nas instituições educacionais 
de 1° e 2° graus por intermédio do artigo 10 
da Lei 5692/71. Com o intuito de fortalecer o 
ensino profissionalizante obrigatório, dando a 
liberdade de escolha de uma futura profissão.

Foram estabelecidas as atribuições do O.E, 
através do Decreto lei 7284/73, já citado 
no 1° capítulo deste trabalho, no qual con-
firma o caráter psicológico da orientação.

Em 1.976 foi elaborado pelo MEC, um do-
cumento que aborda tais planos de ação do 
O.E, “Orientação Educacional e Linhas Ação”.

Em seu primeiro plano era considerada a ação 
integrada, onde o orientador atua com todos os 
membros da unidade escolar. Em segundo pla-
no, era considerada a ação direta na qual o O.E, 
atinge o aluno através de trabalho em grupo.

A relação na qual o Orientador buscava com 
o aluno, era vista em 1.957 como uma figura 
dócil e humana. Porém na década de 80, com o 
Congresso Brasileiro de Orientação Educacio-
nal (1.988), onde houve uma conferência so-
bre ideologia e trabalho no qual foi identifica-
do uma identidade política para o Orientador.

Neste período foi rompido o documento do 
MEC, pois os Orientadores enfrentaram gran-
des mudanças (histórico, político e econômico) 
onde avançaram e recuaram e se contradiziam.        

No XI Congresso Brasileiro de Orientação 
Educacional. Em 1.986 foi concluído que o 
O.E deveria ter como ponto fundamental de 
sua atuação a questão social, política e cul-
tural. Embora os discursos tenham mudado, 
na prática este profissional não acompanhou 
a transformação, isto ficou claro por solicita-
rem ao MEC o cumprimento do artigo 10 da 
Lei 5692/71 já citada. Estes Orientadores to-
maram sua posição de pedagogos em busca 
da defesa às escolas públicas de qualidade.

Em meados de 90, unifica-se um sindica-
to CNTE (Confederação Nacional dos Tra-
balhadores Educacionais), deixando então 
existir a FENOE. Levando fatalmente ao en-
fraquecimento das associações de ... (classe) 
onde fragilizou a identidade do Orientador.

Os Orientadores passaram assim a cami-
nhar sozinhos, buscando se unir com ou-
tros profissionais da educação. A partir de 
então surgiram os sindicatos estaduais.   
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O ORIENTADOR EDUCACIONAL NA 
ATUALIDADE   
 
Atualmente a Orientação está abrangendo 

uma dimensão pedagógica, onde o O.E é um 
mediador junto aos outros educadores, atu-
ando com todos da escola, buscando uma 
educação de qualidade. Preocupado com a 
formação da subjetividade. Hoje a Orienta-
ção dá enfoque ao coletivo, tanto da escola 
quanto da própria sociedade, lembrando que 
o coletivo é formado por pessoas de diferen-
tes pensamentos e ações.É por buscar co-
nhecer a realidade e transformá-la para mais 
justa e humana, que o Orientador Educa-
cional assume um papel significativo junto à 
educação, sendo parceiro da prática docente.

A LDB 9394/96 ao substituir a LDB 5692/71, 
tirou a obrigatoriedade da Orientação, “o que 
levou ao fator crítico, onde sabemos que o 
O.E é importante, mas como não é obrigató-
rio tê-lo na instituição, podemos ficar sem”.

Hoje por consciência profissional, algumas 
instituições de ensino tem o O.E que ob-
teve seu espaço próprio junto aos demais 
educadores para um trabalho pedagógico 
integrado. O O.E está sempre atento ao tra-
balho coletivo da escola, atua com harmo-
nia e favorece o trabalho interdisciplinar.

A Orientação se desenvolve através do 
seu trabalho participativo, o currículo é 
construído por todos buscando a interdis-
ciplinaridade para melhor compreensão do 
processo pedagógico da escola. O traba-
lho realizado é conjunto onde todos estão 
comprometidos com o processo e os resul-
tados. Segundo Grinspun (2003a, p. 28), 
a Orientação Educacional se compromete 
com sete aspectos de importante destaque:

1. A construção do conhecimento por meio 
da relação sujeito-objeto.

2. A realidade do aluno, sendo o ator da 
sua própria história.

3. A responsabilidade do processo educa-
cional em relação à formação da cidada-
nia, favorecendo o saber pensar, criar, 
agir e falar na prática pedagógica.

4. Atividades realizadas na prática social, 
favorecendo o conhecimento.

5. Diversidade da educação, analisando va-
lores pessoais e sociais relacionados a 
escolhas e decisões dos alunos.

6. Construção da rede de subjetividade re-
alizada na escola e pela escola.

7. Projeto- político-pedagógico, seu plane-
jamento e efetivação.

Uma Orientação de qualidade parte de 
um alicerce teórico, na linha pedagógi-
ca com a prática diversificada. A Orienta-
ção em seu papel principal tem o objetivo 
de ajudar o aluno na formação de uma ci-
dadania crítica e a escola em sua organiza-
ção e realização de seu projeto-pedagógico.

Atualmente a Orientação busca subsídios, 
fundamentos teóricos específicos de sua 
área e conhecimentos necessários para o en-
tendimento das mudanças que ocorrem na 
modernidade da sociedade e da educação.

A orientação caracterizada como Área da 
Educação, insere dimensões sociais, cultu-
rais, políticas e econômicas onde ela ocorre. 
O O.E deve ser competente e comprometido 
com as transformações sociais, com a histó-
ria de seu tempo. Suas ações e projetos de-
vem estar de acordo e se relacionar ao pro-
jeto pedagógico da escola em que atua. Seu 
trabalho é ligado ao cotidiano escolar, que 
está relacionado ao movimento da sociedade. 
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O O.E provê as articulações necessá-
rias, as possíveis mediações, para obter 
uma educação justa, solidária e democrá-
tica, se comprometendo com a qualidade 
da Educação que precisamos e desejamos.

 
ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR 
EDUCACIONAL (O.E)

Devido ao fato da equipe pedagógica ser 
constituída de membros com a mesma forma-
ção acadêmica, faz-se necessária a atribuição 
clara de cada profissional, contribuindo assim 
para melhor andamento da instituição, com a 
importância de que todos saibam as atribuições 
de cada cargo, mesmo os exercidos por outros.

Os decretos que regulamentam o regimen-
to interno para as escolas de cada rede pú-
blica, federal, estadual ou municipal, é que 
definem o rol de atribuições de cada mem-
bro profissional em educação. Em contra-
partida, as instituições particulares de ensi-
no têm autonomia para incluir atribuições a 
cada um em seu regimento interno, na res-
pectiva escola. Lembrando sempre, que em 
ambos os casos, o decreto que regulamenta 
a profissão do Orientador Educacional é que 
estabelece as atribuições que competem 
a ele coordenar e as quais deve participar.

Desta maneira, o O. E. deverá sele-
cionar e hierarquizar o que será realiza-
do na sua escola a cada ano, de acordo 
com a realidade da instituição que está 
atuando, sempre de acordo com a lei.

Trata-se da Lei n° 5564, de 21/12/1968, 
regulamentada pelo decreto n° 72846, de 
26.09.1973. Os artigos 8° e 9°, do referi-
do decreto, define mais especificamente, 
em âmbito nacional, as atribuições do O.E. 
Dada a importância de seu conhecimento, 
esses dois artigos são transcritos a seguir.

Artigo 8.° __ São atribuições pri-
vativas do Orientador Educacional:

1. Planejar e coordenar a implantação do 
Serviço de Orientação Educacional em nível 
de:

1 – Escola
2 –Comunidade.
b) Planejar e coordenar a implantação e 

funcionamento do Serviço de Orientação 
Educacional dos órgãos do Serviço Público 
Federal, Estadual, Municipal e Autárquico; 
das sociedades de Economia Mista, 
Empresas Estatais, Paraestatais e Privadas.

C) Coordenar a orientação vocacional 
do educando, incorporando-a no processo 
educativo global.

d)Coordenar o processo de sondagem 
de interesses, aptidões e habilidades do 
educando.

e) coordenar o processo de informação 
educacional e profissional com vistas à 
orientação vocacional.

f) Sistematizar o processo de intercâmbio 
das informações necessárias ao 
conhecimento global do educando.

g) Sistematizar o processo de 
acompanhamento dos alunos, encaminhando 
a outros especialistas aqueles que exigirem 
assistência especial.

h) Coordenar o acompanhamento pós-
escolar.

i) Ministrar disciplinas de Teoria e Prática 
da Orientação Educacional, satisfeitas as 
exigências da legislação específica do ensino.

J) Supervisionar estágios na área da 
Orientação Educacional.

k) Emitir pareceres sobre matéria 
concernente à Orientação Educacional.

Artigo 9° - Compete, ainda, ao Orientador 
Educacional as seguintes atribuições:

1. Participar no processo de identificação 
das características básicas da comunidade;

2. Participar no processo de 
caracterização da clientela escolar;

3. Participar no processo de elaboração 
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do currículo pleno da escola;
4. Participar na composição, 

caracterização e acompanhamento de 
turmas e grupos;

5. Participar do processo de avaliação e 
recuperação dos alunos;

6. Participar no processo de 
encaminhamento dos alunos estagiários;

7. Participar no processo de integração 
escola-família-comunidade;

8. Realizar estudos e pesquisas na área 
da Orientação Educacional (GIACAGLIA & 
PENTEADO, O.E. NA PRÁTICA P. 4-5).

 
Divididas as atribuições em privativas e 

participativas, (conforme explicado na sequ-
ência) é assegurado ao O.E. a especificidade 
de suas funções. Porém, ao realizá-las e co-
ordená-las deve envolver os outros elemen-
tos da escola, como a família e a comunidade.

O 9.° artigo, mostra que ele deve participar 
das outras atividades da escola e colaborar 
para que sejam bem executadas, apesar de 
serem coordenadas já por outro profissional.

Por aplicar e coordenar várias ativida-
des privativas é de extrema importân-
cia que suas tarefas fiquem claras a todos, 
para não gerar um conflito entre os pro-
fissionais ou deixá-los confusos, quanto 
a quem é atribuída determinada função.

 
LIMITES DE ATUAÇÃO DO O.E DO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO E 
DO DIRETOR EDUCACIONAL

É necessário ainda que o O.E. tenha pre-
sente o código de ética da sua função (Ane-
xo I). Além de ter em mente que assim como 
os demais funcionários da unidade escolar, 
está subordinado hierarquicamente ao dire-
tor, que é a maior autoridade da escola. Já o 
coordenador pedagógico não se difere do O. 
E., porém, quando há os dois profissionais na 

mesma instituição é preciso delimitar as fun-
ções de cada um para que não haja confusão 
entre ambos. É também um dever de todos 
respeitar a posição do outro, por ocasião de 
suas especializações serem em áreas dife-
rentes, suas opiniões e pontos de vista po-
dem variar, portanto, é preciso respeito mú-
tuo entre o diretor, o coordenador e o O.E.  
Em caso de desacordo, estes profissionais 
poderão discutir o assunto no planejamen-
to escolar. Quando há harmonia entre estes 
profissionais, cada um atuando em suas reais 
funções sem interferir no trabalho do outro, 
os alunos e a instituição só tem a ganhar.

 
RELACIONAMENTO ENTRE OS 
DEMAIS PROFISSIONAIS DA 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR

Um outro campo em que a relação é fun-
damental é com o corpo docente, que em 
alguns casos tem facilidade e outros dificul-
dades de se relacionar, principalmente quan-
do o O.E é mais novo, tanto em idade como 
em formação que alguns professores, o que 
pode interferir  no andamento das ativida-
des, levando até o desrespeito entre os pro-
fissionais. Já por outro lado, há professores 
inexperientes que depositam toda esperança 
de soluções dos problemas que enfrentam 
tanto na escola como os pessoais no O.E.

Em ambos os casos é essencial que o O.E. 
tenha cuidado e desenvolva habilidades 
para controlar as situações definindo suas 
funções e deixando-as claras, apresentan-
do um bom planejamento das atividades.

O O.E. também precisa ter uma boa relação 
profissional com o psicólogo, embora tenha que 
aproximar as pessoas das equipes e os alunos, 
não cabe a ele o uso de terapias e nem fazer 
investigações que diagnostique algum distúr-
bio de personalidade ou de comportamento, 
mesmo que tenha porventura em psicologia. 
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Assim como o psicólogo não deve atuar na 
área privativa do O.E.  Caso exista necessidade 
de um profissional da saúde, o SOE deve man-
ter contato com estes profissionais para enca-
minhar o aluno para estes, o O.E. nunca deve 
exercer a função de especialistas da saúde.

Não é compatível com a função do O.E. as-
sumir qualquer atividade de outro profissio-
nal. Como por exemplo, fazer a chamada dos 
alunos, receber e/ou carimbar a caderneta es-
colar ou de passes, desenvolver atividades da 
disciplina em salas de aula, nem se quer nos 
corredores ou no intervalo; suprir as ausên-
cias do diretor(a), quando este não está afas-
tado e o atribuiu para assumir a função, isto 
se estende também ao secretário e a qual-
quer outro profissional da instituição escolar.

Visto que este profissional tem muitas 
funções, é preciso cuidado para não assu-
mir tarefas que não faz parte de seu papel 
como O.E. como ser visto como organizador 
de todas as festas ou campanhas da escola, 
como refúgio de alunos indisciplinados, que 
cabulam ou que desrespeitam os professo-
res. Ainda um alerta é para que a sala do O.E. 
não se transforme em sala de visitas de pais, 
alunos ou outros, assim como também não 
deve ser sala de punições. Porém o O.E. não 
pode permitir ser visto como o bonzinho, pro-
tetor ou acusador, controlador de ninguém.

 
 CONFLITO E SOLUÇÕES

Há um conflito que dificulta a atividade 
do O.E. em sala de aula, este se dá por fal-
ta de planejamento e colaboração dos de-
mais funcionários da escola. O O.E. precisa 
de aulas vagas para isto, mas são raros os 
professores que avisam quando irão faltar, 
assim o O.E. é pego de surpresa e os alunos 
por sua vez contribuem com a má vontade de 
participar pois gostariam de sair mais cedo. 

Por este motivo é preciso ser estabelecido 
normas internas na unidade escolar durante 
o planejamento e que seja de conhecimento 
de todos, o fato de que quando os profes-
sores precisarem se ausentar, avisem com 
antecedência para o O.E. se preparar para 
desenvolver uma atividade com os alunos, 
os quais já estarão sabendo que ocorrerá. 

Em relação à indisciplina, a atuação do O.E. 
deve ser preventiva e não remediativa. Em 
grande parte das escolas se dá o uso de pu-
nições, mas este não é o papel deste profis-
sional, por que isto interferiria negativamente 
o relacionamento com os alunos, mas o O.E. 
precisa colaborar com a disciplina da esco-
la, analisando os problemas com sua equi-
pe pedagógica, sugerindo soluções cabíveis, 
para que haja a prevenção. Caso um aluno 
repreendido procure-o, não pode simples-
mente desautorizar o responsável pela pu-
nição, sendo assim o defensor do aluno, mas 
deve analisar com o aluno seu erro e refletir 
o que se pode tirar de aprendizado com ela.

Nota- se então que o O.E tem muitas atri-
buições e que precisa-se deixar isso claro, 
não assumindo o papel de nenhum outro 
profissional da escola em que atua, para que 
possa desempenhar bem o seu trabalho.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS NA ATUAÇÃO 
DO ORIENTADOR EDUCACIONAL

A FENOE (Federação Nacional dos Orienta-
dores Educacionais) redigiu o Código de Ética 
dos Orientadores Educacionais. Este código 
foi divulgado no Diário Oficial de 05/03/1979, 
para conhecimento de todos os O.E. Este con-
tém as Responsabilidades Gerais, Profissio-
nais, Trabalho Científico e disposições Gerais 
desta função. Segue em anexo neste Trabalho.

Agora vamos considerar aspectos éticos 
fundamentais na atuação do O.E.,ou seja, o 
sigilo de informações pertinentes aos alunos, 
familiares, professores e outros da institui-
ção e da comunidade, respeito pelo campo 
de atuação de todos funcionários da escola e 
limites entre os mesmo, bom senso ao discor-
darem em assuntos diversos por diferença de 
valores e bom comportamento profissional. 

O sigilo é de grande importância, leva as 
pessoas a confiarem no O.E, o que ajuda no 
relacionamento entre ambos, tanto em rela-
ção aos professores, a comunidade, quanto 
aos alunos e outros funcionários, os assuntos 
abordados são de interesse próprio e não deve 
ser exposto a outros, pois a base de qualquer 
relacionamento é a confiança.As informações 
dos prontuários dos alunos, os questionários 
que contém dados íntimos dos alunos e fami-
liares, opiniões de professores a respeito de 
um aluno, são de sigilo absoluto, deve ser ar-
quivado no Serviço de Orientação Educacio-
nal (SOE) em total segurança, mantido tran-
cado a chave, sendo de uso apenas do O.E.

Em algumas situações, alguns professores 
precisam de informações sobre seus alunos, 
nesta circunstância o O.E deve fazer um re-
sumo das informações que julgar convenien-
tes que o professor saiba e passar a eles. 

A razão para este procedimento é simples, 
ao divulgar determinadas informações aos 
professores, o O.E, pode permitir que surja um 
desconforto psicológico para o aluno por ter 
suas informações em aberto, também pode 
levar ao efeito Rosenthal, que faz o profes-
sor moldar o aluno. Com as informações que 
recebeu pode formular o aluno como bom, 
inteligente, ou um aluno pouco desenvolvi-
do, com dificuldades de aprendizagem, até 
mesmo o julgar bagunceiro. Isso pode cau-
sar barreiras para que o aluno possa mudar o 
comportamento, porque embora não perceba 
o professor cria condições que permite que o 
mau comportamento continue. O que pode 
ser evitado se o professor não tiver acesso a 
estes dados específicos, podendo até mesmo 
auxiliar no crescimento intelectual e emocio-
nal deste aluno. Este sigilo de informações 
também se estende aos familiares dos alu-
nos e as pessoas da comunidade em geral.

Por ter bastante convívio entre o O.E e 
os demais funcionários, é normal que ele 
tome conhecimento de fatos que devem 
ser discretos para não afetar a relação de 
confiança já construída por ele. Outro fa-
tor ético está relacionado ao limite de atua-
ção já mencionado anteriormente, é preciso 
cuidado para não ultrapassar os limites de 
sua atuação, assim evita que ocorra rivali-
dades, ou competitividade entre o O.E e os 
outros profissionais da escola que atuam.

O diálogo, a troca de ideias, a cooperação e 
o auxílio de todos é um princípio básico de éti-
ca, o que difere de uma competição entre os 
funcionários, são os esforços conjuntos que 
levam ao pleno desenvolvimento dos alunos.

Outro fator de importância está relaciona-
do aos valores familiares e da comunidade. O 
O.E. precisa ter cautela ao aconselhar, ele não 
deve confundir com ministrar conselhos ou 
recomendar determinadas atitudes. Ele deve 
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assistir as pessoas, fazendo-as refletir sobre 
os resultados de cada decisão, atitude, para 
que decidam por livre arbítrio a atitude a to-
mar. Desta maneira o O.E deixa claro que res-
peita os valores das famílias ou comunidade, 
nunca levando o aluno ao confronto familiar.

O O.E ainda deve ter cautela para não gerar 
ou permitir discussões, confronto de opini-
ões sobre assuntos relacionados com moral 
e religião. Estes assuntos, quando necessá-
rio devem ser discutidos em tese, e ainda se 
for o caso, convidar especialistas de diferen-
tes posições para um debate sobre os temas 
levantados e que estes indiquem leituras ou 
outras maneiras de esclarecimentos técnicos.

Numa relação de ajuda pode ocorrer de 
o O.E não se sentir seguro para aconse-
lhar alguém em determinado assunto, ele 
deve ter consciência disto, pedindo as-
sim o auxílio de outros profissionais, não 
assumir sozinho essa responsabilidade. 

Ao exercer estas múltiplas funções com 
ética, o O.E passa a ser visto como mode-
lo de comportamento e até mesmo autori-
dade, tanto para alunos como para adultos. 
Desta forma, muitos o procuram para pedir 
opiniões sobre diversos assuntos, conside-
rando - a como válida sem questionamentos, 
outros ainda querem um conselho que seja 
a decisão pronta para ele, o que faz o O.E 
ter cuidado para que um simples comentá-
rio não se transforme em apoio a um aluno 
que deseja realizar algo errado.Do ponto de 
vista ético o O.E deve ter cuidado também 
para não emitir opinião pessoal a respeito 
de assuntos que envolvam valores pessoais 
de gosto ou interesse e identificações. Assim 
sendo, ele não deve usar camisetas ou afins 
de partidos políticos, times de futebol ou 
até mesmo alargar sua fé religiosa a outros.

Este comportamento ético também é váli-
do para disputas pessoais e de grupos dentro 
da unidade escolar, a menos que seja uma de 
suas atribuições tomar algum partido. O O.E 
deve ser neutro e procurar acalmar os ânimos 
procurando o entendimento das partes en-
volvidas e tentando encontrar soluções que 
agradem a todos, para alcançar o equilíbrio.
Ainda é preciso ética em ocasiões como bus-
ca de status, poder ou prestígio, que acabam 
envolvendo os profissionais em conflitos 
competitivos e até mesmo tramas pessoais. 
Em situações assim, qualquer informação 
pode ser usada para prejudicar ou promo-
ver alguém, por isso é preciso muita cautela.

 
Um alerta delicado, se refere a realização 

de atividades que envolvam dinheiro. Mesmo 
não sendo uma atribuição do O.E, ele pode 
acabar responsável por receber doações para 
festas, tais como: Festa Junina, Formaturas, 
Excursões escolares, feiras de Livros entre ou-
tros. Isto ocorre por não ter outra pessoa para 
fazê-lo e por ele ser um profissional exposto, 
conhecido e por lidar todos da escola e co-
munidade e por ter uma sala separada, onde 
pode guardar estes valores com segurança. É 
vital alertar sobre sua conduta clara, não per-
mitindo que outros possam desconfiar dela. 

Ao cuidar de finanças é preciso organização 
e transparência, fazendo relatórios que fi-
quem a disposição de todos para conferência.

 
Neste momento analisamos os aspectos éti-

cos básicos do O.E, como profissional. Porém é 
preciso ainda salientar alguns aspectos éticos 
pessoais importantes, por ser um profissional 
que tem múltiplas funções, acaba sendo mui-
to exposto na escola e na comunidade, por li-
dar com pessoas de várias idades e status, ele 
estará sempre sendo observado e pode até 
servir de modelo para outros, o que acarreta 
em responsabilidade ética irrepreensível. En-
tão o O.E deve manter discrição em sua vida, 
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independente se dentro ou fora de seu local 
ou horário de trabalho, para manter uma ima-
gem preservada sem comentários comprome-
tedores, mas sim admirativos de boa conduta.

Na unidade escolar é necessário éti-
ca para o cumprimento do processo edu-
cativo, principalmente na área de O.E, 
para que sejam seguidos rigorosamente.

 
A EVOLUÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO:Teoria e Prática

De acordo com alguns estudos e a partir 
de alguns psicólogos, filósofos e historiado-
res podem relacionar os conceitos de teoria e 
prática.Pode-se dizer que a teoria tem como 
parte a reflexão, pensamentos e a prática é o 
segundo plano da reflexão, pois a partir deste 
pensamento, consequentemente é colocado 
tudo em prática. Desta forma, teoria e prá-
tica estão interligadas a Educação.Podemos 
relacionar a Orientação com esta Educação, 
pois tem como objetivo orientar e nortear.

O construtivismo é uma tendência clara, 
que mostra a teoria em prática, onde o sujeito 
ao interagir com o ambiente adquire conhe-
cimento. É deste modo que constroem seu 
modelo de mundo, que desenvolve o proces-
so de aprendizagem, ocorrendo a construção 
interna da criança, que corresponde exter-
namente.Para Wallon este construtivismo é 
dado a partir de uma proposta pedagógica, 
na qual se coloca em propriedade as necessi-
dades infantis e diferentes comportamentos 
em diferentes situações e idades. Podemos 
destacar também a relação entre eu e o ou-
tro, onde Wallon analisa até onde a crian-
ça identifica o meu e o seu, o eu e o outro.

Vygotsky, Leontiev e Luria têm com pen-
samento uma psicologia que se adeque aos 
princípios histórico e dialético. De acordo 
com o psicólogo Vygotsky estes princípios 
devem ser organizados e desenvolvidos a 
partir de pensamentos. Estes pensamentos 
são traduzidos através de linguagem, na qual 
contribui para o contato das pessoas, permi-
tindo que a criança solucione seus proble-
mas. Para se discutir o tema da evolução teó-
rico- prática da educação é preciso fazer uma 
profunda análise das teóricas da educação.

 
TEORIAS DA EDUCAÇÃO

Educação tradicional tinha como objetivo 
moldar os alunos- problema para uma me-
lhor aceitação da sociedade, como sendo 
um modelo desejado por todos, utilizando 
suas características terapêuticas e psico-
lógicas, entretanto eram realizados testes 
para identificação destes alunos, relacio-
nando-os ao resultado tanto aos proble-
mas de aprendizagem como de conduta.A 
educação renovada progressivista também 
utiliza testes e trabalha individualmente 
para identificar o aluno. Seu objetivo é au-
xiliar o desenvolvimento cognitivo destes.

A educação renovada não mudou apenas os 
métodos, que se tornaram ativos , mas influi 
na concepção da avaliação. Antes, ela tinha 
um caráter seletivo, uma vez que era vista 
como forma de classificar e promover o aluno 
de uma série para a outra ou de um grau para 
o outro. Atualmente, a avaliação assume no-
vas funções, pois é um meio de diagnosticar e 
de verificar em que medida os objetivos pro-
postos para o processo ensino-aprendizagem 
estão sendo atingidos (HAYDT, 1991, p. 14).
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A educação não-diretiva tem o objetivo 
de facilitar mudanças, baseando nas teo-
rias de Rogers.A educação tecnicista enfa-
tiza a identificação das aptidões dos alunos 
a fim de encaminhá-los para um mercado 
de trabalho onde demonstra sua vocação. 
A Orientação auxilia os alunos nos está-
gios, analisando seu desempenho, tam-
bém informando seus direitos e deveres.

Na educação libertária, o Orientador tem 
como objetivo ajudar o educador, já o edu-
cador deveria estar a disposição dos alu-
nos para instruí-los. A orientação libertá-
ria, não permite nenhuma forma de poder 
e autoridade, visando a vivência e a consci-
ência dos alunos para uma participação crí-
tica na sociedade. Apenas o que foi viven-
ciado será aplicado em novas situações.

Educação libertadora tem uma visão da re-
alidade, dando ênfase na relação do homem 
com a natureza e com outros homens, consi-
derando uma educação crítica. Pode-se des-
tacar a relação de diálogo entre o educador e 
o educando. E o papel do Orientador é faci-
litar este diálogo, além disto, desenvolve ma-
neiras que mostre que a aprendizagem não é 
imposta ou memorizada, mas faz parte de um 
nível de conhecimento pelo qual alcança o 
processo da compreensão, reflexão e crítica.

Educação crítico-social dos conteúdos: esta 
educação visa preparar o aluno para o exer-
cício da cidadania, transmitindo a ele con-
teúdo fundamental para um mundo adulto. 
Para isto, a orientação valoriza a realidade 
vivida pelo aluno, suas experiências e sua 
cultura, para assim adaptá-los aos conteúdos 
transmitidos pelos professores. O Orienta-
dor por ser um mediador, ele ajuda o aluno 
a superar suas necessidades e a desenvol-
ver outras, para alcançar suas autonomias.

 

COMPROMETIMENTO DO 
ORIENTADOR EDUCACIONAL
 
Hoje a Orientação está comprometida co-

letivamente para um melhor desenvolvimen-
to do aluno. Buscando sem um currículo que 
engloba todos os campos da vida na socieda-
de.A Orientação apresenta novos paradigmas, 
tais como: holísticas, ecológicos ou interde-
pendentes, visando uma forma mais coeren-
te de educação em comunhão com os prin-
cípios da realidade de homem e sociedade.

A Orientação Educacional no cotidiano 
escolar tem uma prática política pedagógi-
ca. Como já citado, seu trabalho é coletivo, 
suas atividades são caracterizadas por ob-
jetivos e finalidades comuns da escola. Os 
membros da instituição são protagonistas 
de uma mesma história, como uma peça de 
teatro, onde cada um tem seu papel, mas é 
seu conjunto que forma o espetáculo apre-
sentado, desta mesma forma, independente 
da função de cada profissional na escola, cada 
um tem sua especialidade e não se pode per-
der de vista o conjunto e o objetivo escolar.

A orientação visa promover as condições 
educacionais básicas para formação de cida-
dania dos alunos, mesmo que isto exija muita 
garra, por vivermos em um mundo complexo e 
dividido ao ajudar acaba ajudando a si mesmo.

A educação tem um grande elo com a for-
mação do sujeito. O aluno se transforma em 
protagonista de sua própria história. A Orien-
tação tem um aumento de ações na prática 
pedagógica, onde os opostos, como o certo 
e o errado, estão mais relacionados com uma 
visão interna do sujeito do que em uma ge-
neralizada visão da sociedade. A prática da 
Orientação Educacional se fundamenta nas 
análises, compreensões, críticas e reflexões 
sobre seu processo e sua prática, respeitando 
o senso comum e valorizando o conhecimento 
científico, não apenas em ‘achismos’, a Orien-
tação sabe que sua prática só é possível por 
existir uma teoria que lhe permite se embasar 
para desenvolver sua proposta pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de minha pesquisa trilhei um caminho que contribuiu efetivamente para minha 
formação. Através desta, concluí o quanto à função de Orientador Educacional se faz necessá-
ria. Durante as aulas que explanaram este assunto, despertei real interesse por este tema. Ago-
ra, mais do que nunca, sei o quanto é fundamental ter este profissional atuando na instituição.

Sabemos que o foco em uma instituição escolar é o aluno. Para que este obte-
nha uma educação de qualidade capaz de formá-lo em um cidadão bem desenvolvi-
do, tanto em questões cognitivas, como afetivas e psicológicas é preciso que o Orien-
tador desenvolva um trabalho que promova um impacto significativo para o educando. 

Para que isto ocorra de maneira agradável, o O. E. deve estar preparado para executar suas 
atribuições, obtendo ética profissional, buscando elaborar o Projeto Político Pedagógico, com 
um currículo apropriado, promovendo reflexões positivas no ambiente escolar, de forma que 
facilite a aprendizagem e participação de alunos, professores, comunidade, assim como de todos 
os protagonistas da escola, para obterem resultados coletivos, respeitando valores e crenças.

Assim podemos diferenciar a qualidade de instituições que possuem este profissio-
nal de outras que infelizmente aderiram à exclusão deste. Apenas porque a Lei 9394/96 
tirou a obrigatoriedade desta profissão, isto não significa que ele não seja necessário, 
pois sabemos tal importância que este profissional obtém em uma instituição escolar.
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COMO A TECNOLOGIA PODE AJUDAR NA AQUISIÇÃO DE UMA SEGUNDA 
LÍNGUA

RESUMO: A informática oferece aos alunos opções novas e variadas de aprendizado de 
idiomas por meio de tarefas entregues através de CD-ROMs, páginas da Web e software 
de comunicação na Internet. Pesquisadores precisa reconsiderar qualquer abordagem para 
aquisição de segunda língua (CASLR) relacionada com a explicação de como desenvolvimento 
da linguagem é estimulado pela exposição à língua-alvo, devido às diferenças dramáticas em 
que os aprendizes de experiência linguística se envolvem devido à tecnologia informática. 
Praticamente todas as teorias estão preocupadas com o papel do input linguístico ou do 
ambiente e, portanto, as necessidades tecnológicas

PALAVRA-CHAVE: Tecnologia; Linguagem; Idiomas.
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INTRODUÇÃO

Este artigo descreve áreas de interseção entre informação e tecnologia de comunicação. 

Ilustra como as tarefas desenvolvidas tecnologia apresentam oportunida-
des para estudar as condições para a tecnologia expandindo características das ta-
refas de aprendizagem que os pesquisadores podem projetar para os alunos.

 
Descreve o uso de tarefas de pesquisa para coletar uma variedade de dados so-

bre os alunos desempenho - dados que refletem episódios significativos de discurso (por 
exemplo, negociação de significado) e processos cognitivos (por exemplo, notando). 

Descreve a influência de tecnologia na pedagogia e pesqui-
sa na aprendizagem de línguas assistida por computador (CASLR). 

Tarefas de pesquisa de segunda língua assistida por computador (CASLR) re-
querem alunos para trabalhar no idioma de destino interativamente com um pro-
grama de computador ou com outras pessoas através do meio do computador. 

Tarefas CASLR podem aparecer para os alunos ser uma parte regular da instru-
ção ou avaliação, ou eles podem ser introduzidos aos alunos como tarefas de pesquisa.

(...) em estudos de capacidades cognitivas como memória, percepção ou atenção, podemos 
ver evidências de que os indivíduos possuem capacidades seletivas. Certos indivíduos, por 
exemplo, podem ter uma memória superior para palavras, mas não para rostos; outros podem ter 
uma aguda percepção de sons musicais, mas não de sons verbais. Cada uma dessas faculdades 
cognitivas, então, é específica de uma inteligência; isto é, as pessoas podem demonstrar dife-
rentes níveis de proficiência nas oito inteligências em cada área cognitiva (ARMSTRONG, p. 21).

Tais tarefas são usadas na pesquisa de CASLR para (1) operacionalizar condições de apren-
dizagem para que os pesquisadores possam testar hipóteses sobre CASLR e (2) coletar dados 
que permitam ao pesquisador fazer inferências sobre o conhecimento dos alunos e estratégias
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OPERACIONALIZANDO AS 
CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM

Como os pesquisadores indicaram, é neces-
sária uma agenda de pesquisa aplicada para 
identificar e avaliar os recursos de design ins-
trucional sociolinguisticamente relevantes. 

O CASLR é ideal para reunir evidências sobre 
os efeitos de tais recursos de design instrucional. 

Uma edição especial da Studies in Se-
cond Language Acquisition incluiu vá-
rios desses estudos, nos quais as tare-
fas CASLR foram desenvolvidas para 
testar condições instrucionais, como o va-
lor da instrução explícita versus implícita.

O grau de controle sobre as condições 
instrucionais em tais pesquisa excede em 
muito o que pode ser obtido em pesqui-
sas em sala de aula onde os professores 
são ensinar de uma maneira particular.

Como consequência, vários estu-
dos testaram hipóteses precisas so-
bre CASLR sob condições pedagógicas. 

Investigou como apresentação e práti-
ca gramatical indutiva e dedutiva interagi-
ram com diferenças no inglês como o esti-
lo cognitivo dos alunos de segunda língua. 

Testou os efeitos de condições de entra-
da cuidadosamente variadas para a aquisi-
ção de cláusulas nos contextos de leitura. 

Os efeitos de condições que variam 
na presença ou ausência de explica-
ção gramatical e explícita feedback so-
bre a aquisição da ordem das palavras. 

As tarefas do CASLR provaram ser 
uma fonte confiável de dados so-
bre alguns aspectos instruído CASLR. 

A seleção dos participantes, controle de 
condições, avaliação de diferenças indivi-
duais e testes de resultados que podem ser 
feitos em tais experiências são propícios 
para fornecer uma base estável para a teoria.

Podemos intercalar os resultados dos testes 
conforme a demanda dos participantes utili-
zando a definição de ALBRECHT (1994, p. 52) 
dizendo que, talvez a regra principal da admi-
nistração de serviços seja: conheça seu cliente.

Novos tipos de tarefas de aprendi-
zagem de línguas proporcionadas pela 
tecnologia expandem opções que pro-
fessores e pesquisadores têm para o desen-
volvimento de tarefas de segunda língua para 
os alunos, e as tarefas pedagógicas contêm 
algumas das condições de interesse para 
CASLR, como entrada avançada, uma varie-
dade de feedback, tipos de interação escrita.

Como resultado do conjunto expandido de 
tarefas características proporcionadas pela 
tecnologia, os pesquisadores de CASLR po-
dem reconsiderar categorias usadas para estu-
dar tarefas além das cognitivas e interacionais.

Os pesquisadores de CASLR usam muitos 
métodos diferentes para coletar dados sobre 
os alunos desempenho de pedir-lhes para jul-
gar a gramaticalidade de uma sentença ou a 
existência de uma palavra para pedir-lhes para 
se envolver em interação com outro aluno. 

A escolha de tarefas de pesquisa depen-
de das perguntas a serem investigadas. 
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Para Albrecht (1998)

 O cliente ao receber um serviço passa por 
uma sequência de “momentos verdade” que 
pertence ao “Ciclo de Serviço”, definindo um 
fluxo contínuo de eventos pela qual o cliente 
passa na medida em que experimenta o ser-
viço e tem contato com os aspectos utilizados 
na avaliação da qualidade (ALBRECHT, 1998).

Quando as perguntas dizem respei-
to ao tempo de reação dos examinan-
dos, ou desempenho em uma tarefa cui-
dadosamente sequenciada, a escolha 
óbvia para a coleta de dados é computador. 

Estas e outras tarefas do CASLR permitem 
ao pesquisador fazer inferências sobre aspec-
tos da capacidade de linguagem dos alunos 
e processos de aprendizagem (por exemplo, 
vocabulário, estratégias metacognitivas). 

Em outras palavras, tais comporta-
mentos são usados   como evidência 
para que o aluno sabe e como o aluno 
se aproxima da tarefa de aprendizagem.

De acordo com a definição de Almeida:

Apenas se educa para a autonomia, para a li-
berdade com autonomia e liberdade. Uma das 
tarefas mais urgentes é educar o educador 
para uma nova relação no processo de ensi-
nar a aprender, mais aberta, participativa, res-
peitosa do ritmo de cada aluno, das habilida-
des específicas de cada um (ALMEIDA 1996).

Por exemplo, os pedidos dos alunos para 
ajuda de vocabulário podem significar perce-
bendo a ideia de que tais comportamentos em 
linha aprendizagem pode ser usada como evi-
dência para inferências de avaliação é pode-
rosa em combinação com a realidade de que 
os alunos trabalham em tarefas interativas 
que têm a capacidade para capturar e siste 
maticamente resumir evidências relevantes.

Construtos para os quais pesquisado-
res de CASLR podem buscar evidências 
em os dados comportamentais incluem 
atributos e processos cognitivos individu-
ais, bem como dimensões dos padrões de 
interação ou uma combinação dos dois. 

Em termos de cognitivas diferenças indivi-
duais, os aprendizes com capacidade de me-
mória de trabalho verbal tendem a usar as 
funções de dicionário procure mais palavras. 

Essa variação na diferença indivi-
dual pode ser revelada por pesqui-
sa e outros comportamentos online? 

Os dados obtidos durante a interação so-
cial online podem ser interpretado de for-
ma descritiva, isto é, para demonstrar que 
linguagem e estratégias de comunicação 
foram usadas em uma determinada oca-
sião ou para mostrar aos alunos desenvolvi-
mento de desempenho ao longo do tempo.
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No entanto, uma questão de pesquisa 
importante é até que ponto tais dados ga-
rantem inferências estáveis   sobre o status 
das habilidades dos alunos de línguas em 
contextos onde eles estão usando a lin-
guagem por meio da tecnologia interativa 

O salto conceitual entre tarefas CAS-
LR e tarefas pedagógicas não é ótimo. 

De fato, pesquisa e prática, no CALL de-
monstram a utilidade dos conceitos de CAS-
LR para pesquisa e desenvolvimento de CALL. 

Designers instrucionais precisam desespe-
radamente de fundações para ajudá-los a fa-
zer algumas das muitas decisões que eles en-
frentam na concepção ou seleção de software 
para sala de aula tarefas de aprendizagem. 

Além disso, os pesquisadores preci-
sam de perspectivas que possam ajudá-
-los a avaliar aprendendo através de CALL. 

A afirmação de que a teoria e a pesqui-
sa motivadas por perspectivas cognitivas 
e sociais para CASLR são relevantes para 
a instrução da língua é nenhum lugar ilus-
trado tão claramente quanto em CALL.

No final da década de 1990, a pedagogia 
estava sendo estruturada em termos de pers-
pectivas em torno de condições que a teoria 
CASLR sugeriu foram importantes para crian-
do boas oportunidades de aprendizagem. 

Antes de falar sobre o uso de tecnologia em 
salas de aula de linguagem, devemos falar so-
bre como as línguas adicionais são aprendidos.

Envolver os aprendizes em intera-
ção que os ajuda a fazer conexões es-
senciais entre forma e significado. 

Com base nos benefícios hipotéti-
cos da interação, os aspectos do de-
sign instrucional que idealmente se-
riam incorporados nas tarefas CALL. 

Sediada em hipóteses teóricas so-
bre como a aquisição é promovi-
da através da exposição a linguagem, 
recomendações podem ser feitas para ma-
teriais de aprendizagem como os seguintes: 

•. Tornar as principais características lin-
guísticas salientes, destacando e forne-
cendo oportunidades para repetições e 
modificações para formas particulares. 

•. Suporte à interação modificada entre o 
aluno e o computador fornecer ao aluno con-
trole sobre quando solicitar ajuda, modificar 
respostas, e ter acesso a repetição e revisão 

Para delinear metodologicamente prin-
cípios do ensino de línguas baseado 
em tarefas que podem ser desenvolvi-
dos pedagogia apoiada pela tecnologia. 
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Os princípios abrangem atividades de 
aprendizagem (por exemplo, usar tare-
fas, não textos, como a unidade de análi-
se), entrada (por exemplo, entrada elabora-
da), aprendizagem processos (por exemplo, 
fornece feedback negativo) e alunos (por 
exemplo, individualizar a aprendizagem).

Estes tipos de princípios metodológi-
cos são criticamente importantes para pro-
fessores e pesquisadores para fazer jul-
gamentos sobre a qualidade das tarefas.

a capacidade de manipular a sintaxe ou a es-
trutura da linguagem, a semântica ou os signi-
ficados da linguagem, e as dimensões pragmá-
ticas, estando incluídos, desse modo, o saber 
fazer uso da retórica (o uso da linguagem para 
convencer), da explicação, da metalinguagem 
(o uso da linguagem para falar dela mesma) e 
da mnemônica (o uso da linguagem para lem-
brar informações) (ARMSTRONG, 2001, p.14).

Tais julgamentos sobre até que ponto as 
tarefas aderem a oportunidades hipotéticas 
para a aprendizagem de línguas definir um 
bom ponto de partida para pesquisa empírica.

Pesquisadores descobriram que o CAS-
LR cognitivo interacionista e sociocultural 
teorias oferecem um meio de interpretar 
pesquisas anteriores sobre CALL e sugerir 
um ponto de partida para a elaboração de 
futuros estudos de atividades da CALL ba-
seadas em interação humano-computador 
e comunicação mediada por computador.

 

(...) a essência da teoria é respeitar as mui-
tas diferenças entre as pessoas, as múltiplas 
variações em suas maneiras de aprender, os 
vários modos pelos quais elas podem ser ava-
liadas, e o número quase infinito de manei-
ras pelas quais elas podem deixar uma mar-
ca no mundo (ARMSTRONG, 2001, p. VI).

Interações Humano-Computador
Estratégias de design instrucional que 

pode ser interpretado através de uma pers-
pectiva interacionista cognitiva por cau-
sa da ajuda que o software fornece para os 
alunos a compreensão de entrada auditiva 
ou escrita ou o feedback que ele fornece. 

Ajuda com compreensão, em termos intera-
cionistas, fornece entrada modificada, ajuda 
a tornar a entrada saliente, potencialmente 
resolve a incompreensão, e solicita perceber.

O software fornecido legendas L2 e su-
porte a palavras-chave que ofereceu aos 
alunos alguma entrada modificação através 
da apresentação de entrada em dois modos. 

Nesses casos, se os aprendizes ten-
tar compreender a entrada auditiva atra-
vés da audição e consultar o texto es-
crito somente quando necessário, esse 
suporte, em alguns casos, deve modificar a 
entrada auditiva e o auxílio compreensão. 
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Ajuda na forma de primeira língua (L1) tra-
dução e múltiplas formas de anotações para 
vocabulário também seriam esperadas para 
fornecer informações modificadas, resol-
ver mal-entendidos e avisar rapidamente. 

Aprendizes foram fornecidas múltiplas 
formas de entrada modificada como en-
trada aural, traduções, imagens e vídeo. 

Espera-se que qualquer um destes sirva no 
fornecimento de valiosos entrada e resolução 
de problemas, bem como a necessidade de per-
ceber e aprofundar processamento de entrada.

Investigou software que forneceu infor-
mações feedback que os alunos recebe-
ram em resposta a erros em sua produção.

Espera-se que o feedback leve a que per-
cebam as lacunas em seu conhecimen-
to e ajudá-los a corrigir sua produção.

 
Em resumo, esses aspectos design ins-

trucional em CALL pode ser interpretado 
como a criação de oportunidades para be-
nefícios interações e até mesmo uma for-
ma altamente estruturada de negociação 
de significado como aprendizes controlar 
a entrada e suas várias formas modificadas. 

Os alunos podem reproduzir o vídeo ou 
rolar pelas telas do texto escrito, mas quan-
do ocorre uma falha de compreensão, eles 
podem interromper o fluxo normal de com-
preensão para rever, repetir ou pedir ajuda. 

A construção de negociação de signi-
ficado, conforme desenvolvido na pes-
quisa de CASLR, também tem sido

2. Comunicação Mediada por Computador
Modelado em pesquisa CASLR em co-

municação face a face, estudos de comu-
nicação mediada por computador (CMC) 

estão preocupados com os tipos de inte-
rações que os alunos participam e, em al-
guns casos, os efeitos das tarefas do CMC.

Alguns pesquisadores investigaram a inte-
ração escrita entre os aprendizes de L2 traba-
lhando em tarefas de CMC para determinar se 
a negociação de significado é ou não evidente.

 

Tarefas de quebra-cabeças, exigin-
do que os alunos reunissem uma so-
lução compartilhando informações de 
cada um e tarefas de tomada de decisão.

pode afetar profundamente o com-
portamento dos alunos em sala de aula, 
simplesmente ao criar um ambiente em 
que as necessidades individuais são re-
conhecidas e atendidas durante todo o 
dia escolar (ARMSTRONG, 2001, p.110)

Exigir que os alunos tomem uma de-
cisão com base em informações com-
partilhadas. Nos dados consistindo em 
sua conversa on-line, ele procurou ins-
tâncias de negociação de significado

Em vários estudos, os pesquisadores des-
cobriram que a negociação de significado nas 
tarefas que os alunos completam usando fer-
ramentas de comunicação na Internet (TICs). 

Os resultados sugerem que achados po-
sitivos semelhantes podem ser encon-
trados em tarefas como aqueles encon-
trados em tarefas de comunicação que 
ocorrem por meio de conversas face a face.

Além disso, no entanto, tal pesquisa in-
vestigando a interação escrita descobriu 
que quando os alunos se comunicam por 
escrito, outro tipo de negociação tam-
bém pode aparecer - negociação de forma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As mudanças na aprendizagem de línguas, 
avaliação e pesquisa permitidas pôr a tecnolo-
gia é significativa, de longo alcance e complexa. 
Além disso, essas mudanças são improváveis 
que diminua; pelo contrário, a marcha da tecno-
logia em todos os aspectos da vida dos alunos 
de línguas está se expandindo seja através da 
educação formal ou em suas vidas cotidianas. 

Tais ambientes, claro, são de interesse não 
apenas por causa dos recursos que oferecem 
aos pesquisadores, mas também porque repre-
sentam o contexto em que muitos aprendizes 
de línguas estão estudando a linguagem hoje.

 
Como uma consequência, pesquisa identi-

ficando apoio a princípios metodológicos em 
CALL detém o potencial de influenciar di-
retamente a pedagogia para muitos alunos.

Anos atrás, era necessário argumen-
tar que o projeto e a avaliação da CALL 
poderia ser fortalecidos com base em 
perspectivas e métodos do CASLR.

Hoje, a produtividade das perspectivas de CAS-
LR para CALL é um argumento feito facilmente.

É feito através dos muitos exemplos de Pes-
quisa e desenvolvimento da CALL que explici-
tamente se baseia no CASLR como base para o 
design e avaliação, embora CALL pode ser estu-
dada a partir de uma variedade de perspectivas.

Hoje, o argumento está sendo feito para 
perspectivas mais sensíveis à tecnologia sobre 
CASLR - perspectivas que abrangem hipóteses 
sobre o alvo onipresente e variado alunos de 
contato de linguagem têm através da tecnolo-
gia, bem como concepções sobre uso e aqui-
sição de linguagem assistida por tecnologia.

Tarefas de comunicação de acordo com 
as designadas pelos pesquisadores do CAS-
LR e procurou por três movimentos na ne-
gociação da sequência de significados:

O gatilho, que foi a linguagem 
que causa falta de comunicação,

O indicador, que é fornecido para sinalizar 
que a falta de comunicação correu e o fluxo 
de conversa deve ser interrompida; e a so-
lução, que resolve a falta de comunicação. 

Examinando a negociação do significado 
dessa maneira, descobrindo que as tarefas 
do quebra-cabeças no CMC, como as tare-
fas de comunicação face-a-face parecem ser 
as melhores para a negociação de significado. 

Ele caracterizou o processo de conclusão 
das tarefas do CMC como uma oportunida-
de para os aprendizes “aumentar sua consci-
ência metalinguística de onde eles estão em 
sua própria desenvolvimento de vocabulário e 
onde eles ainda precisam ir para ganhar mais
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POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: UM ESTUDO SOBRE O 
REFINAMENTO DA BRUTALIDADE DA ESCRAVIDÃO BRASILEIRA E A 

DESCONSTRUÇÃO DO MITO DA DEMOCRACIA RACIAL

RESUMO:  O presente artigo debaterá a construção da segregação social e racial no Brasil 
no período colonial a partir de um estudo da arquitetura das plantations. Esse trabalho tem 
como objetivo de desconstruir o mito da democracia racial presente na sociedade brasileira. 
Ideologia essa que contribui para a perpetuação de discursos veladamente racistas e não é 
capaz de enfrentar a colonização das mentalidades que permeiam a construção da identidade 
de nossos estudantes.

Palavras-chave: educação, descolonização do currículo, relações étnico-raciais, escravidão, 
mito da democracia racial 
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A NECESSÁRIA DESCONSTRUÇÃO 
DO MITO DA DEMOCRACIA RACIAL

“Em uma sociedade racista, não basta não 
ser racista, é necessário ser antirracista”

Angela Davis

O mito da democracia racial formou a men-
talidade dos brasileiros para pensar a socie-
dade após as teorias racistas que legitimavam 
a escravidão, mas a ideologia da “democracia 
racial” em vez de enfrentar a racialização da 
sociedade nada mais fez que encobrir o racis-
mo que se entranhou na sociedade brasileira 
através da instituição da escravidão. Como 
afirma Nilma Lino Gomes, é esse próprio mito 
que deixa velado as relações raciais e é respon-
sável pela reprodução do racismo que estru-
tura a sociedade brasileira impedindo que se 
constitua uma sociedade efetivamente demo-
crática. Diante desse cenário, a escola, como 
espaço de formação democrático, tem que as-
sumir uma posição antirracista e desvelar esse 
mito que não permite que a sociedade brasi-
leira reflita sobre as sequelas da escravidão. 

Para isso é preciso reconstruir a história da 
escravidão, falar da construção da ideologia 
racista, suas opressões e mazelas, superan-
do a ideologia da “democracia racial” que 
tem seu maior referencial em Casa-grande 
& Senzala de Gilberto Freyre e que ocupou 
por muito tempo espaço central na interpre-
tação de uma tal “escravidão à brasileira”. 

No pensamento de Freyre, a interpreta-
ção é que a escravidão no Brasil havia tido 
contornos muito dóceis e brandos na rela-
ção senhor - escravo, acabou por colaborar 
com o surgimento do mito da democracia ra-
cial no Brasil. Ao colocar comparativamente 
que o regime escravista do sul dos Estados 
Unidos havia sido mais violento e a condi-
ção de escravizado intransponível por con-
ta da ausência de alforrias, o autor teceu 
sua obra procurando demonstrar a docilida-
de e, segundo ele, consequente integração 
racial que a escravidão não havia impedi-
do na sociedade brasileira, livre que era de 
qualquer lei que a segregasse racialmente.

 
Porém, principalmente na década de 1960, 

diversos historiadores e cientistas sociais, 
como Florestan Fernandes, criticaram suas 
conclusões demonstrando que a socieda-
de brasileira não havia integrado o negro e 
que, muito menos, era livre de racismo. Ou-
tros procuraram desvelar o cotidiano das 
plantations escravistas e concluíram que, 
pelo contrário, nada havia de dócil nas rela-
ções senhor – escravizado. Segundo Stan-
ley Stein, “em fazendas isoladas, no meio de 
muitos escravos, os fazendeiros sentiam a 
insegurança de sua situação. Muitos decla-
ravam abertamente que ‘o escravo é nos-
so inimigo irreconciliável’” (STEIN, p. 159). 
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Este trabalho, portanto, como sugere o 
título, procurará desvelar a ideia de docili-
dade nas relações escravistas – propagada 
pelo mito da democracia racial e ainda hoje 
presente em muitos discursos conserva-
dores da sociedade brasileira – a partir da 
análise do regime visual da plantation ca-
feeira do Vale do Paraíba, tendo como pa-
radigmáticos alguns casos como a Fazenda 
Resgate e Boa Vista (Bananal), a Fazenda 
Pau-Grande e Boa Esperança (Paty do Alfe-
res) e a Fazenda Flores do Paraíso (Valência). 

As principais referências que norteiam 
esse trabalho são dos estudos realizados por 
Dale Tomich e Rafael Marquese, que estu-
daram as plantations da segunda escravi-
dão de três potências de produção agrícola 
escravista do Atlântico: EUA, Cuba e Brasil. 
Por isso, muitas vezes aqui se recorrerá a 
comparações com Cuba e EUA porque   A 
presente análise também recorrerá, eviden-
temente, a outros autores e aqui cabe des-
taque às pesquisas de Stanley J. Stein e Ri-
cardo Sales sobre o município de Vassouras.

As definições acerca da categoria de “re-
gime visual” de Ulpiano Toledo Bezerra de 
Menezes é cara para o método de análise 
aqui empregado. O método de análise das 
fontes visuais outrora empregado estava 
preocupado com o objeto ensimesmado (as 
imagens, circuitos de produção, circulação e 
consumo), o que não seria útil a este traba-
lho, Menezes (2005) propõe que o foco se 
volta à compreensão da visualidade na dinâ-
mica social observando algumas dimensões:

O visual: dimensão que compreende os 
sistemas de comunicação visual, os am-
bientes visuais da sociedade em estudo 
[...] as condições técnicas, sociais e cul-
turais de produção, circulação, consumo 
e ação dos recursos e produtos visuais.

O visível: dimensão que compreende o 
domínio do poder e do controle, o ver / ser 
visto, dar-se / não se dar a ver, os critérios 
normativos de ostentação ou discrição – 
em suma, de visibilidade ou invisibilidade.

A visão: compreende os instrumentos e 
técnicas de observação, o observador e seus 
papéis, os modelos e modalidade do olhar.

Por fim, é importante ressaltar que o pre-
sente trabalho se apresenta dividido em duas 
partes: a primeira, que insere o Vale do Pa-
raíba no contexto da economia-mundo da 
Revolução Industrial do século XIX e da se-
gunda escravidão que, para além de contex-
tualizar o objeto (plantations), procura trazer 
à tona o debate sobre o tema, tomando como 
chave teórica uma terceira via para além da 
querela entre os teóricos do “paradigma de-
pendentista” e os teóricos do “arcaísmo”; 
a segunda, que pretende analisar o regime 
visual das plantations do Vale do Paraíba – 
usando as referências comparativas de Cuba 
e Sul dos EUA – procurando compreender 
o porquê e como foram pensadas e consti-
tuídas essas unidades que compartilhavam 
ente si perfis e padrões somente explicáveis 
se entendidos como respostas – não cópias 
puras, muito menos negação – ao contex-
to global e complexo da economia-mundo 
da Revolução Industrial do século XIX, in-
terpretado e adaptado ao contexto local.
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O VALE DO PARAÍBA NO CONTEXTO 
DA ECONOMIA-MUNDO DA 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL DO 
SÉCULO XIX: A MONTAGEM DA 
CAFEICULTURA BRASILEIRA E A 
SEGUNDA ESCRAVIDÃO

Na tradição do debate historiográfico sobre 
a montagem da cafeicultura brasileira do sé-
culo XIX podemos observar alguns modelos 
interpretativos que se contrapõem e, dadas 
as devidas proporções, se complementam.

O primeiro, a partir dos anos 1940, com a 
chave de interpretação que Stuat Schwartz 
chamou de “paradigma dependentista”. 
Essa chave procurou relacionar a cafeicul-
tura à crise da mineração. De acordo com 
essa interpretação, o café, plenamente ade-
quado às condições naturais do Centro-Sul 
do Brasil, “começou a ser produzido em lar-
ga escala no momento em que a demanda 
mundial aumentou, após a revolução escra-
va de São Domingo e o arranque da indus-
trialização nos países centrais, mobilizando, 
para tanto, os recursos ociosos – capitais 
e escravos derivados da crise da minera-
ção” (MARQUESE; TOMICH, 2009, p. 343). 

Dentre esses podemos apontar os estu-
dos de Caio Prado Junior, Roberto Simonsen, 
Celso Furtado, Stanley Stein, entre outros. 
Suas interpretações parecem colocar o café 
como o “destino manifesto” do Brasil. Para 
esses, a economia passava por ciclos que se 
encadeavam linearmente dando um, a partir 
de exigências externas, lugar ao outro, sem 
rupturas ou especificidades conjunturais. 

Os sujeitos (senhores escravistas e escra-
vizados) não eram agentes do jogo políti-
co, social e econômico, eles, passivamente, 
apenas obedeciam a regras determinantes 
que demandavam as estruturas da econo-
mia mundial capitalista. Em suma, esse mo-
delo ressaltava no passado colonial brasi-
leiro seu caráter escravista, agroexportador 
e voltado para a geração de riquezas nos 
centros da economia mundial capitalista.

Alguns esforços de revisão desse mo-
delo surgiram a partir da década de 1970 
com a verificação empírica de que a mão 
de obra escravizada não era oriunda das 
antigas zonas de mineração, mas oriun-
das dos investimentos feitos no crescen-
te tráfico de escravos. Podem-se destacar 
alguns autores dessa vertente revisionista 
como João Fragoso e Manolo Florentino. 

Porém alguns problemas surgiram nessa re-
visão. Fragoso, com base na constatação de 
que a expansão cafeeira no Vale do Paraíba 
se deu num contexto de baixa dos preços do 
café, interpretou que o capital acumulado nas 
mãos de grandes negociantes residentes no 
Rio de Janeiro – que monopolizaram o tráfi-
co negreiro transatlântico e operavam o mer-
cado interno – foram “reinvestidos em larga 
escala na produção escravista de fronteira, a 
despeito de sua lucratividade menor em re-
lação às atividades mercantis.” Isso só acon-
teceu, pois, segundo ele, esses “senhores” 
teriam sido impulsionados por um ideal “ar-
caico” no qual a posse de terras e homens era 
visto como sinal decisivo de distinção social. 
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Ou seja, nessa interpretação, forças externas 
estruturais como o mercado mundial, nada in-
fluenciaram a montagem da cafeicultura bra-
sileira, único e exclusivamente sido realizada 
por um ideal de “status” do Antigo Regime 
que colocava a terra e a posse de escraviza-
dos como essência da vida econômica e social.  

A crítica a esse modelo consiste na impos-
sibilidade de compreender esse processo 
sem se remeter a processo globais mais am-
plos, examinando suas interconexões com as 
condições locais. Diante dessa constatação, 
surge um outro modelo teórico nos quais po-
demos destacar os estudos de Dale Tomich. 

Esse autor coloca que a economia cafeei-
ra – assim como a de outros países agroex-
portadores como Cuba e EUA – não pode ser 
tomada de forma isolada, mas sim na arena 
mais ampla da economia-mundo nos quais 
os espaços produtivos mundiais se formaram 
um em relação ao outro. Ele também conside-
ra que “a formação da cafeicultura escravista 
brasileira dependeu de ações políticas con-
certadas, no plano da esfera nacional, para 
criar as condições institucionais necessárias 
ao arranque da atividade e ao consequente 
controle do mercado mundial do produto”. 

Essas ações, segundo os estudos de Már-
cia Berbel, Rafael Marquese e Tâmis Par-
ron (2010), incidiram fundamentalmente no 
campo da política da escravidão. Diante da 
ilegalidade do tráfico negreiro, sem a exis-
tência de quadro interno que desse seguran-
ça política e jurídica aos senhores possuido-
res de escravizados, a cafeicultura brasileira 
não teria despontado no mercado mundial. 

A montagem da cafeicultura brasileira só 
foi possível, portanto, atendendo às deman-
das da economia-mundo e também a partir 
de ações no campo da política da escravidão. 
Essas conjunturas, somadas às revoluções de 
São Domingo e as pressões pelo fim do tráfico 
de africanos escravizados – em suma, a crise 
do Antigo Regime – romperam com as estru-
turas históricas e constituíram o que Dale To-
mich conceituou como a segunda escravidão 
(implantada e mantida pelos Estados Nacio-
nais dentro da lógica de livre mercado, em 
um esquema de reprodução do mundo indus-
trial). Segundo Marquese (2010, p. 84), “a ex-
ploração desses escravos envolveu novas for-
mas de coordenação do processo de trabalho 
e de produção, com impacto imediato sobre 
a organização dos ambientes construídos das 
plantations cafeeiras”. Essas fazendas eram 
constituídas de enormes terreiros, amplas 
senzalas e casas de vivenda monumentais. 
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Em estudo constituído por um grupo for-
mado pelos historiadores Rafael Marquese, 
Dale Tomich e Reinaldo Funes, a partir de 
fontes visuais dessas plantations do século 
XIX no Brasil, EUA e Cuba, apontou-se se-
melhanças estruturais na constituição dessas 
unidades que estavam espelhadas em sua 
arquitetura. Ou seja, essas análises e a cons-
tatação dessas semelhanças fizeram com 
que fosse possível afirmar que Brasil, Cuba 
e EUA fizeram parte de um mesmo Sistema 
Atlântico e que compartilhavam de uma mes-
ma lógica estrutural (grandes plantations, a 
segunda escravidão, as demandas da econo-
mia-mundo), mas que, por outro lado, tam-
bém respondiam, cada um à sua maneira, 
às especificidades de seus contextos locais. 

No próximo tópico, então, procuraremos, 
a partir dos estudos desses pesquisado-
res, explorar as semelhanças e as especifi-
cidades nas estruturas arquitetônicas das 
plantations cafeeiras, procurando compa-
rá-las, quando necessário, às algodoeiras 
(EUA) e açucareiras (Cuba), a fim de anali-
sar as representações visuais e o que elas 
simbolizavam dentro da integração a uma 
ordem singular (segunda escravidão), res-
pondendo às demandas da economia-mun-
do e enfrentando suas demandas locais.

PARA VER E SER VISTA: O REGIME 
VISUAL DA PLANTATION CAFEEIRA 
DO VALE DO PARAÍBA

A tradição da casa-grande, como vimos nas 
plantations do século XIX no Brasil, EUA e 
Cuba, remontam ao início da Idade Moder-
na. Os trabalhos de Reinhard Bentmann e 
Michael Muller demonstram que a sistema-
tização do movimento arquitetônico palla-
diano (que procurou trazer para o mundo 
moderno as linhagens da villas romanas do 
mundo antigo) “foi em grande parte uma res-
posta das elites mercantis venezianas à crise 
que abateu sobre a economia de sua repú-
blica como os descobrimentos marítimos da 
passagem do século XV para o XVI” (MAR-
QUESE, 2006, p. 12).  Para aqueles autores, a 
edificação hierárquica dos elementos consti-
tutivos da villa remetia a uma representação 
em ponto pequeno de um reino autônomo. 

As marcações simbólicas na arquitetura 
dessas villa eram imprescindíveis para impri-
mir no espaço o status e poder que procu-
ravam conservar. Essas villas ao estilo palla-
diano foram construídas para “poder ver” e 
ser vista”. Esse proposta de Andrea Palladio 
totalmente voltada à apropriação ideológi-
ca das formas clássicas para o domínio, a 
partir da norma estética, sobre as classes. 
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Essa linguagem arquitetônica foi apropria-
da em muitos contextos como o veneziano, 
o escravista, imperialista, capitalista e ain-
da hoje podemos vê-la reverberar nos em-
preendimentos imobiliários que usam essas 
marcas na arquitetura dos grandes condomí-
nios que segregam – e se segregam da – a 
cidade, como se fossem villas, pequenos rei-
nos autônomos. Enfim, “esse caráter políti-
co e ideológico do palladianismo, somado 
à grande adaptabilidade  de seu vocabulá-
rio estilístico, foram dois fatores que, a par-
tir do século XVIII, permitiram sua adoção 
mais sistemática por senhores de escravos 
no Novo Mundo” (MARQUESE, 2006, p. 14). 

O palladianismo, portanto, surgiu como ins-
piração às novas demandas da gestão agrícola 
e do trabalho (economia mundo industrializa-
da, produção em larga escala, grande concen-
tração de mão de obra escravizada, busca por 
legitimação política da ilegalidade do tráfico 
de africanos escravizados) sendo combinadas 
com novas modalidades de construção do es-
paço de produção e moradia. Segundo Vlach 
(2002) “a deferência com a qual eram trata-
dos os grandes planters em todos os conda-
dos se relacionava, sem dúvida, às mensagens 
que eram visualmente expressas no design  
de suas propriedades, indicações mais do 
que claras de uma dominação senhorial que 
requeria, ao mesmo tempo, a submissão do 
trabalhados negro e a do visitante branco.” 

Para tais objetivos havia na arquitetura 
das Casas-grande do Vale do Paraíba cafe-
eiro um toque de refinamento e de bruta-
lidade, uma disposição afim de querer ver 
e querer ser vista, uma ordem de controle 
e de ostentação, um caráter de poder que 
submetia os outros que não eram os seus 
(escravizados, população, Império), e, por 
fim, trazia em si um traço de identidade: 
a unidade e laço entre a classe senhorial.

Como podemos observar na Imagem I e II 
(Flores do Paraízo) o terreiro ocupa sempre 
lugar central na organização da plantation, 
expressando que a unidade autônoma tinha 
como processo central o trabalho, a produ-
ção. Os outros elementos que compõe a ar-
quitetura da plantation estão organizados ao 
seu redor, com centralidade à casa-grande 
(em detalhe na imagem 2). É dela que pode se 
ver (controlar) todo o processo de produção e 
de sociabilidade da plantation e é ela que se 
mostra aos que chegam. Ela é constituída em 
formato de U, formatação ao estilo palladia-
no, na qual sua parte frontal simboliza a ca-
beça da unidade (tudo vê, tudo controla, por 
todos é vista) e suas partes laterais os mem-
bros, fazendo menção ao processo produtivo.
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Diferentemente dos EUA, que não contava 
com a possibilidade de alforrias aos escravi-
zados e, por isso, tinha uma marcação racial 
bem definida de quem era livre quem não era, 
no Brasil e em Cuba, por conta da possibili-
dade das alforrias, procurou-se confinar mais 
os escravizados para que não debandassem 
como libertos. Assim, o formato de quadra co-
laborava com os propósitos das plantations de 
ambos os países. Marquese (2005) sintetiza: 
“pretendiam com isso aumentar o controle so-
bre uma escravaria majoritariamente africana 
em um contexto de sobreexploração do tra-
balho e de incremento da resistência cativa”.

Dessa forma, os escravos estavam fa-
dados a conviver nesse mundo limitado 
do micro-cosmo da casa-grande e sen-
zalas. Suas únicas possibilidades de con-
tato com o mundo exterior eram aos do-
mingo, quando, segundo Stanley Stein, 
podiam cuidar de seus afazeres e gozarem 
de estarem livres da exploração das lavouras.

Segundo Marquese (2006), essas “cidades 
em ponto pequeno” funcionavam, ao fim e ao 
cabo, como um dos principais vetores do po-
der social e político de seus senhores sobre 
as comunidades locais”. Tanto é que podemos 
notar em algumas propriedades alamedas com 
palmeiras imperiais (Imagem III) na pretensão 
de estabelecer uma associação visual entre 
suas fazendas e a cidade do Rio de Janeiro. 

De fato, como afirma os estudos de Ber-
bel, Marquese e Parron, esses senhores de 
escravos conseguiram estabelecer essa re-
lação, impondo à corte Imperial o eixo es-
truturante das políticas entre as décadas de 
1820 e 1870: escravidão e política andaram 
lado a lado durante grande parte do século 
XIX tanto no Brasil, quanto em Cuba e EUA.

CONCLUSÃO

Ao se analisar a arquitetura das plantations 
do Vale do Paraíba, pode-se afirmar que hou-
ve interconexões entre elas e as de Cuba e 
EUA em sua arquitetura (palladiano) e ideal 
(identidade, status social, controle e poder), 
mas que também houve leituras apropria-
das ao contexto específico desse grande 
circuito econômico (cultural e social) que se 
deu no Segundo Atlântico. Dessa forma, es-
tavam equivocadas tanto as interpretações 
“dependentistas” que acreditaram apenas na 
força das estruturas externas, quanto as que 
acreditaram na força do movimento de um 
projeto “arcaico”, ficando evidente que uma 
terceira chave interpretativa pode ser mais 
potente para as futuras pesquisas sobre a 
montagem da cafeicultura no Vale do Paraíba. 

Essa chave interpretativa deve levar em 
consideração que a economia cafeeira es-
teve inserida em um contexto mais amplo 
que foi o do Segundo Atlântico dentro da 
economia-mundo da Revolução Industrial, 
mas não apenas respondendo passivamen-
te às suas exigências, mas ressignificando 
suas demandas. Porém não de maneira “ar-
caica” como entendeu certa revisão, e sim 
de maneira inovadora, relendo modelos de 
sucesso (arquitetura palladiana, plantation, 
escravidão) e os adaptando ao contexto. 
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Dessa forma, para ressignificar essas de-
mandas, precisou-se reinventar a escravidão 
– Segunda Escravidão, segundo Dale Tomich 
– caráter essencial para que se pudesse, atra-
vés das plantations e da exploração ao máximo 
da mão de obra escravizada, produzir o que o 
mercado da Revolução Industrial demandava. 
Para tal contexto, as ressignificações se de-
ram em vários aspectos como: nas estratégias 
de confinamento e coerção dos escravizados, 
essenciais para o controle da escravidão, ain-
da mais com o fim do tráfico de africanos es-
cravizados e a Revolução de São Domingo; no 
poder social e econômico dessa elite escravis-
ta, como se pode ver condensado nos carac-
teres de poder e controle representados sim-
bolicamente na arquitetura das casas-grandes  
inspiradas no modelo palladiano; e, por fim, 
na penetração dessa elite na política imperial 
– como os símbolos das palmeiras imperiais 
denunciam a intenção na arquitetura e os tra-
balhos já citados salientam através de outras 
fontes documentais – que fora estratégia es-
sencial para manutenção da escravidão e para 
a conservação da ordem senhorial escravista.

Somente quando considerarmos e desve-
larmos o caráter opressivo da escravidão na 
sociedade brasileira e a ideologia racista que 
respaldou essa instituição, poderemos en-
frentar de fato o racismo que estrutura, desde 
tempos coloniais, a nossa sociedade. Como 
trouxemos à baila nesse trabalho, a opressão 
se manifestou também no aspecto socioespa-
cial das plantations e depois – com o racis-
mo e a segregação inculcados na mentalida-
de das elites – se estende para o ambiente 
urbano nos séculos XIX e XX e hoje se ma-
nifesta nos “enclaves fortificados”: shoppin-
gs, condomínios, clubes, universidades etc. 

Por mais que no Brasil, diferentemente dos 
EUA, não houve uma lei de segregação racial, 
dados do IBGE de 2010 revelam que a po-
pulação negra, mesmo em famílias com renda 
semelhantes a de famílias brancas, residem 
em bairros mais periféricos. Isso revela que, 
mesmo velada, a segregação racial no Brasil 
ainda estrutura e organiza a sociedade, até 
mesmo controla os lugares que a população 
negra reside, frequenta ou estuda. Diante 
disso, faz-se necessária a descolonização dos 
currículos escolares para formarmos cida-
dãos conscientes das opressões e segrega-
ções raciais e socais que organizam a nossa 
sociedade. Diante de tantas informações 
e estudos, não é mais possível esconder ou 
considerar “normal” o racismo que estrutu-
ra nossa sociedade desde tempos coloniais.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo investigar como as artes visuais podem auxiliar 
no processo de ensino e aprendizagem da criança durante o seu desenvolvimento infantil. 
Para alcançar este objetivo, analisamos os pressupostos do trabalho com as artes visuais para 
a Educação Infantil a partir de um documento curricular e, em seguida, apresentamos um 
breve relato de experiência de uma professora de educação infantil que buscou estimular o 
desenvolvimento da imaginação, da curiosidade, da expressão, da cognição e da criatividade 
por meio de atividades voltadas à arte visual. O texto curricular sugere que o professor planeje 
momentos de criação livre e sequências de atividades com intencionalidades, como releituras, 
e que as produções das crianças sejam valorizadas. O relato de experiência nos mostrou a 
importância de ouvir as crianças no processo criativo e de refletir sobre o que as produções das 
crianças nos revelam. Como resultados, apontamos a necessidade de permanente formação 
docente, a importância da articulação com outras áreas e o papel do compartilhamento de 
experiências para a reflexão sobre a prática docente na educação infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais; Educação Infantil; Formação de Professores. Trabalho 
Docente.
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INTRODUÇÃO

O contato com as Artes, nas suas mais va-
riadas formas, nos dá a oportunidade, en-
quanto seres humanos, de termos acesso a 
uma linguagem e a um campo especializado 
do conhecimento. Eleva-nos como pessoas. 
O acesso às produções artísticas acumuladas 
pela história das diferentes civilizações, bem 
como a possibilidade de conhecer e partici-
par de processos criativos, devem ser obje-
tivos da educação. O acesso de professores 
e estudantes à música, dança, teatro e artes 
visuais deve ser um alvo a ser alcançado.

Neste sentido, a área das artes visuais é 
bastante abrangente, de grande alcance. En-
volve toda e qualquer forma de represen-
tação visual, ou seja, as artes que normal-
mente lidam com a visão como o seu meio 
principal de apreciação, como pintura, dese-
nho, colagem, gravura, fotografia e cinema.

As artes visuais estão presentes no cotidia-
no da vida infantil e, consequentemente, nas 
instituições de educação infantil. Ao rabiscar 
e desenhar no chão, na areia e nos muros, 
ao utilizar materiais como tinta, giz, argila, 
lápis etc., ao pintar os objetos e até mesmo 
seu próprio corpo, a criança está utilizando-
-se das Artes Visuais para expressar experi-
ências vividas  e sentidas (BRASIL, 2001). 

Segundo Sans (1995, p. 72), “para a crian-
ça, brincar e desenhar são atividades impor-
tantes que a envolvem por inteiro e a fazem 
viver intensamente esses momentos, crian-
do e recriando a realidade.” Ou seja, para a 
criança, momentos de criação artística são 
momentos de brincadeira e prazer, além de 
ser uma forma de se reconhecer no mundo.

O processo de construção na infância se 
dá de forma mais agradável, divertida e in-
tegrada através da valorização do brincar, 
contribuindo com o desenvolvimento de 
sua sensibilidade. As atividades lúdicas au-
xiliam diretamente no desenvolvimento de 
sua expressão, nas relações afetivas com o 
mundo, com as pessoas e com os objetos. 

Segundo Buoro (2000, p.10), “a criança não 
pode compreender a arte se não a conhece. 
É tarefa do educador sensibilizar a criança 
para que possa ser um receptor da arte mo-
derna e contemporânea e até um produtor”. 

As artes visuais é uma das linguagens que 
norteiam a Educação Infantil, uma vez que 
a mesma trabalha com os sentimentos e as 
sensações das crianças, estimulando o pro-
cesso de desenvolvimento através das in-
terações entre os elementos do meio ar-
tístico com o mundo em que a criança vive. 

Por meio do trabalho realizado com a arte 
nas escolas, é possível desenvolver a criati-
vidade e a imaginação das crianças. A lin-
guagem da arte na educação infantil tem um 
papel fundamental, envolvendo os aspec-
tos cognitivos, sensíveis e culturais, fazendo 
parte de uma formação integral do sujeito.

Por este motivo, consideramos de suma 
importância que o educador infantil conhe-
ça a linguagem das artes visuais e, ao mes-
mo tempo, tenha um olhar sensível para as 
produções das crianças, pois pelas atividades 
em que as crianças desenham, rabiscam, co-
lam, pintam etc., elas expressam seus sen-
timentos, emoções, anseios, e o educador 
precisa estar atento a essas manifestações.
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Consideramos a Educação Infantil um 
período de rica aprendizagem e, por isso, 
apontamos para a necessidade de ofere-
cer subsídios para o professor, a fim de 
que este compreenda e saiba como traba-
lhar de forma intencional com artes nesta 
etapa da escolaridade, contribuindo assim 
para sua prática profissional e resultando 
no melhor desenvolvimento das crianças.

No entanto, observamos que uma pro-
posta que considere as artes como um dos 
eixos estruturantes da aprendizagem nos 
dias atuais na escola tem deixado a dese-
jar, pois o que acontece muitas vezes é o 
contrário, a arte acaba sendo usada como 
momento de descontração e passa tempo 
entre as crianças, o que prejudica muito as 
experiências das crianças, além de desva-
lorizar a arte como área do conhecimento.

Além disso, em geral, o educador da infân-
cia desconhece as propostas de ensino de 
artes na educação infantil, sendo necessário 
oferecer subsídios para sua formação e para 
um trabalho voltado ao desenvolvimento da 
criatividade e da imaginação das crianças.

Diante do exposto, este artigo tem 
como objetivo geral investigar como as 
artes visuais podem auxiliar no proces-
so de ensino e aprendizagem da criança 
durante o seu desenvolvimento infantil. 

Para alcançar este objetivo, iremos ana-
lisar pressupostos do trabalho com as ar-
tes visuais para a Educação Infantil a partir 
do documento curricular Expectativas de 
Aprendizagem para a Educação Infantil (SÃO 
PAULO, 2006). Em seguida, iremos apre-
sentar um relato de experiência que buscou 
estimular o desenvolvimento da imagina-
ção, da curiosidade, da expressão, da cogni-
ção e da criatividade por meio de atividades 
voltadas à arte visual na Educação Infantil.

AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996) estabelece, em seu 
artigo 26, parágrafo 2º, que: “A arte é um pa-
trimônio cultural da humanidade, e todo ser 
humano tem direito ao acesso a esse saber”, 
tornando obrigatório o ensino de artes na 
educação básica, desde a educação infantil.

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCN, 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 di-
ferentes culturas (BRASIL, 1998). Sobre esse 
aspecto, Barbosa (2003, p. 4) ressalta que: 
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Arte não é apenas básica, mas fundamental 
na educação de um país que se desenvolve. 
Arte não é enfeite, arte é cognição, é profissão e 
é uma forma diferente da palavra interpretar o 
mundo, a realidade o imaginário e é conteúdo. 
Como conteúdo, arte representa o melhor tra-
balho do ser humano (BARBOSA, 2003, p. 4).

O PCN de Artes destaca que dentre as 
várias propostas que estão sendo difundi-
das no Brasil nos últimos anos, se destacam 
aquelas que têm se afirmado por envolver 
ações que, sem dúvida, estão interferindo na 
melhoria do ensino e aprendizagem de arte. 

Por isso, iremos dar destaque a um tex-
to curricular que apresenta propostas de 
ensino de artes na Educação Infantil como 
as mencionadas acima, pois dialogam com 
os objetivos de nosso artigo. Além disso, 
apresentaremos uma experiência em uma 
instituição de educação infantil que bus-
cou nas artes visuais uma forma de expres-
são e linguagem das crianças pequenas.

Como nosso trabalho irá apresentar essas 
considerações, ele enquadra-se na modalidade 
de pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2008), 
pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida 
com base em consulta de material já elaborado.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

O documento curricular Orientações Cur-
riculares: expectativas de aprendizagens 
e orientações didáticas para Educação In-
fantil (SÃO PAULO, 2007) foi elaborado 
pela Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo, tem como objetivo subsidiar a 
prática e a reflexão de todos os professo-
res envolvidos com uma pedagogia da in-
fância e é um material de referência e for-
mação para essa e outras redes de ensino. 

Este documento aponta que, em geral, os 
momentos de criação visual são vistos como 
recreação, entretenimento, passatempo, rela-
xamento entre uma ou outra atividade mais 
desgastante. Muitas das atividades não am-
pliam os conhecimentos das crianças para re-
alização de outras propostas mais elaboradas 
e não é raro observarmos a repetição da mes-
ma atividade inúmeras vezes ao longo do ano, 
como pintar desenhos prontos (SÃO PAULO, 
2007, p. 129). Por este motivo, é essencial que 
o educador infantil tenha clareza dos modos e 
intencionalidades do trabalho com artes visu-
ais, para que não seja um mero passa-tempo.

Como a criatividade e a imaginação são 
expectativas de aprendizagens a serem al-
cançadas, o texto sugere que oficinas de 
criação livre sejam atividades permanentes 
no planejamento do professor, momento 
em que as crianças irão explorar com liber-
dade os diferentes materiais e suas possi-
bilidades, demonstrando suas preferências 
e estilos de criação. Devem ser momentos 
planejados e organizados pelo professor, 
deixando à disposição das crianças o que há 
de material disponível na unidade escolar.
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Após os momentos de criação, sugere-se 
que o professor oportunize momentos de 
roda de conversa, em que as crianças pos-
sam se expressar sobre suas produções, ob-
servar as produções dos colegas e apreciar 
os diferentes efeitos visuais. O documento 
defende ainda que “conforme o professor 
apóia as crianças a expressar as sensações 
e sentimentos e a debater as ideias sobre 
suas produções, elas podem fortalecer o 
desejo de novos projetos, mantendo aceso 
o interesse, a vontade e a curiosidade pela 
criação visual” (SÃO PAULO, 2007, p.130).

Além dos momentos livres de criação, o 
professor também pode planejar sequên-
cias de atividades, como a exploração de 
obras de artistas que têm ligação com o 
universo infantil ou que sejam significati-
vas para o olhar da crianças, podendo fa-
zer releituras ou se expressar sobre elas.

Sobre o desenho, há uma recomendação 
de que ele seja trabalhado desde bem cedo 
e que faça parte da rotina da educação in-
fantil, sem criar estereótipos de grafismos ou 
cores a serem usadas. Ao contrário, deve ser 
apresentada à criança uma gama de possibi-
lidades visuais, sem a busca de uma padroni-
zação da criação. Um ambiente diversificado, 
que favoreça a criatividade, é fundamental 
para o desenvolvimento infantil. O desenho é 
um momento de ludicidade e aprendizagem.

Incentiva-se também a valorização das pro-
duções das crianças em pequenas exposições 
e mostras, que além de explicitarem as varie-
dades de criações, dão um real sentido àquilo 
que as crianças desenvolvem, e não em va-
rais ou murais que não valorizam a singulari-
dade de cada um dos trabalhos das crianças. 

Trata-se, portanto, de um rico material 
de consulta para educadores que atuam 
na educação infantil, por apresentar orien-
tações didáticas pertinentes ao trabalho 
com crianças, mas trazendo os pressupos-
tos da construção, da criação, da criativida-
de, da imaginação, da ludicidade, aspectos 
que sabemos que são fundamentais para 
o trabalho com artes e, principalmen-
te, para o desenvolvimento das crianças.
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UMA EXPERIÊNCIA COM ARTES 
VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em nossa busca por experiências motiva-
doras que abordem o trabalho com as artes 
visuais na educação infantil, foco do nosso 
artigo, encontramos um relato de experiên-
cia (PIRES, 2015) que consideramos muito 
apropriado, pautado nos pressupostos dos 
documentos curriculares, e que deve ser 
compartilhado com educadores que desejam 
ampliar as possibilidades e o repertório de 
um trabalho diferenciado, não como receita a 
ser seguida, mas por apontar indícios do que 
se deve considerar nas produções infantis.

Trata-se do relato de experiência de uma 
professora que leciona em uma institui-
ção pública de educação infantil da cida-
de de São Caetano do Sul, em São Paulo. 
Ela trabalha em uma turma de 24 crianças, 
entre três e quatro anos (PIRES, 2015).

A professora nos conta que, ao observar as 
preferências de suas crianças, percebeu que 
eles gostavam muito de histórias com mons-
tros. Entre estes, ela destaca “Vai embora, 
grande monstro verde!”, “Como reconhecer 
um monstro” e “Quando mamãe virou um 
monstro”. Deste modo, ela planejou uma sé-
rie de atividades com o tema “Monstros”, cujo 
objetivo era trabalhar de modo mais inten-
cional com as artes visuais. Aos três anos, as 
crianças estão saindo das garatujas e come-
çando a dar forma aos seus desenhos, e esses 
“personagens” aparecem como um elo muito 
interessante nesta transição (PIRES, 2015).

“Temos 24 alunos, e para realizar as ati-
vidades, sempre utilizamos pequenos gru-
pos, para que aproveitem melhor o tem-
po, espaço e materiais. Essa divisão é boa 
também para os educadores, que conse-
guem estar mais próximos e ouvir precio-
sidades que podem ajudar no caminho a 
ser percorrido”, ela relata (PIRES, 2015).

A proposta de trabalho da professora con-
sistia em explorar as possibilidades do de-
senho – tamanho, linhas, formas, proporção 
– e dar visibilidade aos trabalhos em dife-
rentes espaços expositivos (PIRES, 2015).

Ela ofereceu um grande pedaço de papel 
kraft, pincel e tinta preta e conversou sobre 
como usar aquele material para desenhar 
um monstro (PIRES, 2015). Em pequenos 
grupos, e com o papel grudado sobre uma 
parede, as crianças começaram a trabalhar. 

A professora relata que, conforme as 
crianças foram explorando o material, 
elas deram asas à imaginação: davam no-
mes aos monstros, contavam histórias, fa-
ziam descrições detalhadas da aparência do 
monstro, o que comiam etc. (PIRES, 2015)
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Em seguida, as próprias crianças esco-
lhem onde querem que seus “monstros” 
fossem expostos: no teto, nas paredes, 
nas portas. “As criaturas ocuparam cantos 
inusitados! Registramos o nome e a histó-
ria de cada monstro, e fizemos plaquinhas 
de identificação para acompanhar a Mos-
tra”, nos conta a professora (PIRES, 2015).

Ao conversar com as crianças sobre como 
é possível ter a aparência de um monstro de 
verdade, surgiu então a ideia de fazer másca-
ras. Munidas de cartolina e caneta hidrocor, as 
crianças criaram as suas máscaras com muitos 
olhos, muitas bocas, muitos bigodes e ante-
nas. Coube aos professores a finalização, ou 
seja, recortar os desenhos e o buraco para os 
olhos, além de colocar os elásticos. Todas as 
crianças se transformaram em monstros e se 
divertiram percorrendo a escola. A professora 
relata que quando alguma criança se mostra-
va assustada, eles levantavam as máscaras e 
diziam: “Calma, é só a gente!” (PIRES, 2015)

A professora deu continuidade ao tra-
balho ampliando o repertório de mons-
tros por meio de novos filmes e livros. Ela 
tem a postura de construir os novos en-
caminhamentos junto com as crianças, 
ouvindo a opinião e os anseios delas.

Além disso, ela nos conta que este tipo 
de atividade ajuda no acompanhamento 
do professor, se tornando um grande faci-
litador do processo de avaliação das crian-
ças na educação infantil. Estar junto aos 
alunos é fundamental para compreender 
o processo de criação de cada um, e o re-
gistro por meio de fotografias ajuda a tor-
nar visível este processo. (PIRES, 2015)

“Os desenhos tomaram formas incríveis: 
surpreendi-me com as formas muito elabora-
das de crianças que estavam na garatuja. O 
tema, bem como as orientações dadas, pos-
sibilitaram que eles explorassem suas linhas 
com autenticidade. Eu aprendi muito com os 
alunos: a importância de ouvi-los cada vez 
mais e trazer propostas que dialoguem com 
seus repertórios”, nos conta a professora.

As atividades desenvolvidas também tive-
ram um importante papel para proporcionar 
momentos de reflexão sobre a prática, funda-
mentais ao processo educativo. (PIRES, 2015) 
“Refleti muito sobre o desenho que as crianças 
querem fazer e o que os adultos esperam que 
elas façam. Será que as crianças desenham 
garatujas por que ainda “não sabem” dese-
nhar, ou por opção? Quanto a expectativa dos 
adultos sobre as formas do desenho interfere 
diretamente nessas produções? Estou nes-
te percurso com muitas perguntas sobre as 
crianças, as criações e os adultos”, ela finaliza.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, as artes visuais é uma das 
linguagens que norteiam a Educação Infan-
til, uma vez que trabalha com os sentimen-
tos e as sensações das crianças, estimulando 
o processo de desenvolvimento através das 
interações entre os elementos do meio ar-
tístico com o mundo em que a criança vive. 

A linguagem da arte na educação infantil 
tem um papel fundamental e, por este mo-
tivo, consideramos de suma importância que 
o educador infantil conheça a linguagem das 
artes visuais e, ao mesmo tempo, tenha um 
olhar sensível para as produções das crianças.

Consideramos a Educação Infantil um 
período de rica aprendizagem e, por isso, 
apontamos para a necessidade de ofere-
cer subsídios para o professor, a fim de 
que este compreenda e saiba como traba-
lhar de forma intencional com artes nesta 
etapa da escolaridade, contribuindo assim 
para sua prática profissional e resultando 
no melhor desenvolvimento das crianças.

Neste artigo, procuramos investigar como 
as artes visuais podem auxiliar no processo 
de ensino e aprendizagem da criança durante 
o seu desenvolvimento infantil. Para alcançar 
este objetivo, analisamos os pressupostos do 
trabalho com as artes visuais para a Educa-
ção Infantil a partir de um documento curri-
cular (SÃO PAULO, 2007). O texto curricular 
sugere que o professor planeje momentos de 
criação livre e sequências de atividades com 
intencionalidades, como releituras, e que as 
produções das crianças sejam valorizadas.

Em seguida, apresentamos um breve re-
lato de experiência (PIRES, 2015) de uma 
professora de educação infantil que buscou 
estimular o desenvolvimento da imagina-
ção, da curiosidade, da expressão, da cog-
nição e da criatividade por meio de ativida-
des voltadas à arte visual. Este relato nos 
mostrou a importância de ouvir as crianças 
no processo criativo e de refletir sobre o 
que as produções das crianças nos revelam. 

Após as leituras que realizamos, perce-
bemos a necessidade formação permanen-
te para os professores, pois é necessário 
conhecer os documentos curriculares que 
apresentam orientações didáticas para o 
trabalho com artes na educação infantil.

No relato da professora, observamos a 
importância da articulação da arte com ou-
tras áreas, promovendo um trabalho global 
que envolva aspectos do universo infantil. 
A professora fez isso por utilizar elemen-
tos presentes nas histórias dos livros e dos 
filmes para propor criações das crianças.

Para finalizar, defendemos o compartilha-
mento de experiências, pois a exemplo do 
relato que trouxemos neste artigo, muitos 
professores têm desenvolvido um trabalho 
com artes que promove o desenvolvimen-
to das crianças. Essas experiências são im-
portantes, não para estabelecer modelos ou 
receitas a serem seguidas, mas por forne-
cer dados para a reflexão sobre a prática, a 
fim de promover experiências significativas 
para as crianças e o melhor desenvolvimen-
to para elas, no momento de rica aprendi-
zagem que constitui a educação infantil.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda a formação docente 
no contexto escolar nos diferentes níveis de ensino. Partindo desse pressuposto busca 
apresentar alguns conceitos sobre a formação do educador atual e as questões éticas que 
permeiam todas as relações na escola. Apesar das exigências legais de formação inicial e 
continuada para os profissionais docentes que atuam na educação infantil, a formação parece 
resultar mais dos esforços pessoais destes profissionais, em ações individualizadas e pouca da 
participação no processo de construção do planejamento de sua própria formação, advinda 
dos cursos de formação em nível superior. O que se espera dos docentes universitários 
é um conhecimento aprofundado de sua área de atuação, com base nas ciências e com 
profissionalismo, vinculando o saber com a prática docente. Seria de grande importância 
um aprofundamento nos conhecimentos pedagógicos e uma preocupação neste sentido, 
mesmo em se tratando de alunos de nível superior, fato este que não se encontra como uma 
preocupação na história do ensino superior.

 
Palavras-chave: Formação Docente; Contexto Escolar; Ética Profissional.
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INTRODUÇÃO

Diversas são as formas de descrever os sentidos da Educação. Pode ser entendida 
como a tradição de um povo; os hábitos de uma família; o planejamento de uma escola; 
as normas das igrejas; os padrões da sociedade; as regras de um chefe no escritório. En-
fim, vivemos em todo momento a educação, seja ela com a família, com os amigos, com 
a escola ou no trabalho estamos praticando sempre as ações de educar e aprender.

É importante ressaltar que a escola tem a finalidade de cumprir a formação dos estudantes, o 
professor é um profissional que deve levar os alunos ao conhecimento. A escola tem como um 
todo tem a função de ampliar estes aprendizados informais; sintetizá-los; organizá-los; defen-
dê-los e transformá-los de maneira que encaixe e atenda os conceitos de cada um, construindo 
assim a educação formal que é baseada na transmissão do conhecimento e das informações.

O trabalho do docente, bem como os saberes que eles trazem de suas vivências 
contribuem para a construção de práticas no coletivo escolar, para exercer sua fun-
ção nas instituições escolares, o professor precisa estabelecer uma relação harmo-
niosa com os membros que fazem parte do contexto escolar, nessas relações sadias 
é que as práticas vão se consolidando numa perspectiva democrática de educação. 

A principal preocupação com a formação de professores se dá em relação aos conteúdos ofere-
cidos nos cursos iniciais de formação, quais são as características deste ensino e as suas concep-
ções. Temos que a falta de prática nos currículos de formação dos professores é fator determinante 
para a prática docente eficaz, as metodologias de ensino que não preveem a prática em suas ações 
não conseguem dar conta da formação de um profissional docente no sentido amplo da palavra.

A formação profissional tem o dever de dar aporte teórico-prático, favorecen-
do as especificidades de cada profissão, sem ignorar as dimensões integrais da vida 
e do exercício profissional no mundo contemporâneo. A prática da pesquisa nas aca-
demias procede favorecendo o despertar do conhecimento, beneficiando a constru-
ção crítica dos saberes profissionais e, a autonomia do pensar, sem desvincular estes 
do contexto social, das práticas em que também são edificadas as habilidades cognitivas.
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FORMAÇÃO DOCENTE NO 
CONTEXTO EDUCACIONAL

A década de 1980 caracterizou-se por 
eventos locais e nacionais envolvendo a for-
mação do professor. Consolidaram-se as 
instituições democráticas; fortaleceram-se 
os direitos à cidadania, e elevava-se à edu-
cação a responsável pela superação das de-
sigualdades nacionais. Nos anos 1990 ocor-
reram profundas modificações no sistema 
educacional brasileiro, a LDBEN 9394/96 
enfatiza as dimensões sociais e políticas da 
atividade educativa, incluindo a dinâmica es-
colar, o relacionamento da escola com seu 
entorno mais amplo, a avaliação e a gestão. 

De acordo com a LDBEN 9394/96 nos arti-
gos em que se refere aos profissionais de edu-
cação, define que a sua formação deverá ocor-
rer em nível superior para que este profissional 
possa atuar em nível superior, para o magis-
tério na educação infantil e primeiros anos do 
ensino fundamental serão aceitos o nível mé-
dio com  a formação na modalidade normal. 

Muitas vezes a divergência que cerca a 
educação é relacionada em como construí-
-la, vamos imaginar que a formação da edu-
cação seja como a formação do conheci-
mento. Levada pela epistemologia genética 
de Piaget, o conhecimento não poderia ser 
concebido como algo predeterminado nas 
estruturas internas do indivíduo, estas re-
sultam de uma construção efetiva contínua. 

O saber escolar é entendido como o con-
junto dos conhecimentos selecionados en-
tre os bens culturais disponíveis, enquanto 
patrimônio coletivo da sociedade, em fun-
ção de seus efeitos formativos e instru-
mental. Longe de ser caracterizado como 
conjunto de informações a ser depositado 
na cabeça do aluno, o saber escolar cons-
titui-se em elemento de elevação cultural, 
base para a inserção crítica do aluno na prá-
tica social de vida. (LIB NEO, 1990, p.12). 

Segundo Freire (1996), é importante que o 
educador assuma a

ingenuidade dos alunos, para que assim 
junto a eles consiga superá-la.

Considerando também, que o professor 
deve estar ciente das condições

sociais e problemas individuais que estão 
contribuindo para decadência

da educação, assumir que seus alunos têm 
problemas diversos e ele possa

ser uma espécie de apoio. 

Apesar de a Constituição de 1988 asse-
gurar o direito das crianças de 0 a 6 anos a 
educação infantil, direito referendado pelo 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te de 1990, e pela LDB no 9.394/96, são 
poucos os municípios que tem uma política 
de educação infantil integrada a uma política 
para a infância.  A definição de políticas pú-
blicas pelo Estado nas diferentes instâncias 
representativas não garantem financiamen-
to para o atendimento de qualidade para to-
das as crianças que, em tese, teriam direito. 
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Apesar das exigências legais de forma-
ção inicial e continuada para os profissio-
nais docentes que atuam na educação in-
fantil, a formação parece resultar mais dos 
esforços pessoais destes profissionais, em 
ações individualizadas e pouca da partici-
pação no processo de construção do plane-
jamento de sua própria formação, advinda 
dos cursos de formação em nível superior.

A ausência de uma política de formação re-
vela como a educação infantil vem sendo, his-
toricamente, concebida. Sobretudo, quando 
compreendemos o percurso de institucionali-
zação da educação infantil (creche e pré-esco-
la) numa abordagem histórica, é possível ana-
lisar a construção do conceito cuidar/educar.

Sobre a formação docente na educação in-
fantil podemos destacar:

[...] essa busca nem sempre é possível, em 
função das próprias condições de trabalho 
a que o professor é submetido. [...] falta de 
tempo destinado à formação em serviço, pois 
não é permitido dispensar os alunos para que 
os professores possam se reunir; falta de cla-
reza dos próprios responsáveis pela forma-
ção acerca dos rumos que ela deve tomar; 
ausência de políticas públicas de formação 
do profissional de educação infantil; modelos 
de formação próprios do ensino fundamen-
tal, que desconsideram as especificidades da 
educação infantil (MICARELLO, 2005, p. 150).

A formação do profissional da educação 
infantil deve estar inserida em cursos uni-
versitários, como o de pedagogia, a partir 
da defesa de uma sólida formação teórica e 
interdisciplinar, bem como, a unidade entre 
teoria/prática na formação desse professor, 
tendo a pesquisa como princípio formativo.

Ao defender uma sólida formação dos pro-
fissionais que atuam na educação infantil, é 
necessário repensar as relações entre teoria 
e prática, na busca pela superação da frag-
mentação do conhecimento. Além do embate 
entre teorias que iluminam os projetos políti-
cos pedagógicos dos cursos de formação na 
universidade, o que podemos denominar de 
problemas intrínsecos à formação, o profis-
sional que atuará na Educação Infantil enfren-
ta outros desafios presentes que permeiam 
o seu fazer pedagógico e o ser professor.

A prática escolar, tem atrás de si condi-
cionantes sociopolíticos que configuram 
diferentes concepções de homem e de so-
ciedade e, consequentemente, diferentes 
pressupostos sobre o papel da escola, apren-
dizagem, relação professor-aluno, técnicas 
pedagógicas, etc. (LIB NEO, 1984, p.49).

Atualmente o ensino fundamental preo-
cupar-se com o desenvolvimento intelectu-
al da criança. Isto envolve milhares de fato-
res e um deles é a afetividade, pode ajudar 
na aprendizagem do aluno ou isso faz com 
que a criança acaba misturando as coisas e 
tenha o professor como um amigo, levan-
do os seus problemas pessoais para sala 
de aula o que atrapalha sua aprendizagem.
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Segundo Coll (1992) “Posturas são ten-
dências ou disposições adquiridas e rela-
tivamente duradouras, que levam as pes-
soas a avaliar um determinado modo, um 
objeto, indivíduo, acontecimento ou situa-
ção e atuar de acordo com a tal avaliação”.

Com base nas ideias de Gatti (2003) na 
educação superior, a formação docente seria 
ideal conciliando a docência, a pesquisa espe-
cializada e a pesquisa sobre a ação docente, 
mantendo as características de tais tipos de 
pesquisa. Neste sentido temos que a Univer-
sidade é um espaço para a busca e a cons-
trução do conhecimento científico, apresen-
tando para tanto as seguintes características: 

De acordo com Veiga (2006) o campo 
da docência universitária está se expan-
dindo e neste sentido à docência torna-se 
uma profissão e como tal pode ser definida 
como uma construção social que permeia 
ações coletivas, os docentes em nível su-
perior tornam-se os atores neste contexto. 

A docência requer formação profissional 
para seu exercício: conhecimentos específicos 
para exercê-lo adequadamente ou, no míni-
mo, a aquisição dos conhecimentos e das ha-
bilidades vinculadas à atividade docente para 
melhorar sua qualidade (VEIGA, 2006, p.2).

Segundo Cunha (2004) a carreira universitá-
ria se estabelece na ideia de que a formação do 
professor requer esforços apenas na dimensão 
científica do docente, ou seja, com a pós-gra-
duação stricto-sensu, nos níveis de mestrado 
e doutorado, desta forma temos que para ser 
professor universitário, o importante é o do-
mínio do conhecimento de sua especialidade 
e das formas acadêmicas de sua produção. 

Com base nas ideias de Veiga (2006) à do-
cência do ensino superior demanda uma rela-
ção entre ensino, pesquisa e extensão, com o 
intuito de produzir e socializar conhecimen-
tos, o professor universitário tem um caráter 
de pesquisador. Neste sentido, é necessária 
a articulação dos projetos de pesquisa e os 
componentes curriculares que considerem a 
realidade social, definindo diferentes metodo-
logias. O caráter pesquisador do professor uni-
versitário deve ir além e buscar conhecimentos 
que permitam uma melhoria para a sociedade.

Na década de 1960, quando da criação da 
Universidade de Brasília, a formação de pro-
fessores passa para a Faculdade de Educação. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 
1961, com o Parecer N° 292/62 do Conse-
lho Federal de Educação estabeleceu que 
a preparação pedagógica não deveria mais 
se restringir ao último ano do curso, con-
vivendo com disciplinas pertinentes à for-
mação específica. As disciplinas oferecidas 
para a formação pedagógica eram: Psico-
logia da Educação, Elementos da Adminis-
tração Escolar, Didática e Prática de Ensi-
no, sob a forma de estágio supervisionado. 

De acordo com Cunha (2004) o que se es-
pera dos docentes universitários é um conhe-
cimento aprofundado de sua área de atuação, 
com base nas ciências e com profissionalismo, 
vinculando o saber com a prática docente. Se-
ria de grande importância conforme o autor, 
um aprofundamento nos conhecimentos pe-
dagógicos e uma preocupação neste sentido, 
mesmo em se tratando de alunos de nível supe-
rior, fato este que não se encontra como uma 
preocupação na história do ensino superior. 
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Segundo Pimenta (2003) temos três aspec-
tos que podem contribuir para o desenvol-
vimento profissional do professor universi-
tário, as questões relacionadas à sociedade, 
como seus valores e as formas de organi-
zação; o avanço da ciência no decorrer dos 
anos; a consolidação de uma ciência da edu-
cação, que possibilite o acesso aos sabe-
res fundamentais no campo da Pedagogia. 

Ainda com base na autora temos que é 
preciso que o professor do ensino superior 
aprenda a pensar e refletir coletivamente, 
expondo as suas ideias, abandonando o há-
bito de executar processos de planejamento, 
execução e avaliação de suas atividades de 
forma individual, tanto as relacionadas a pes-
quisa quanto aquelas relacionadas ao ensino. 
Essa mudança de concepção e prática docen-
te deve ocorrer de maneira processual com 
a construção de vínculos e com análise das 
situações vivenciadas, partindo assim para 
o envolvimento com o grupo de trabalho. 

De acordo com Gatti (2003) para que a pro-
fissão e a formação docente fossem satisfa-
tórias seria necessário que os mestrados, ao 
invés de aprofundar-se somente na especia-
lização e nos conhecimentos das áreas, tives-
sem uma formação didática, para assim, poder 
articular à docência com a pesquisa, levando 
a “indissociabilidade de ensino e pesquisa”.

A postura do professor em sala de aula vem 
mudando ao longo do tempo com as mudan-
ças nos conceitos sociais. Houve tempo em 
que ele possuía um papel definido, possuía o 
conhecimento, no qual a intenção era suprimi-
da pelo poder autoritário que o mesmo exer-
cia. Atualmente se consegue observar uma 
maior aproximação entre professor e aluno. 

Na teoria de Jean Piaget o desenvolvimen-
to intelectual é considerado como tendo dois 
componentes: o cognitivo e o afetivo paralelo 
ao desenvolvimento cognitivo está o afetivo. 
O afeto inclui sentimentos, valores e emoções. 
Sendo assim, uma compreensão completa do 
pensamento humano só é possível quando se 
compreende sua base afetivo-evolutiva. Além 
disso, o aluno deve adquirir conhecimento não 
apenas para ter na mente muitas informações 
que na maioria dos casos nunca vai utilizar. 

O conhecimento ideal é aquele que o 
transforma em cidadão, capaz de refle-
tir e dá sua cota de contribuição nas trans-
formações sociais. No entanto, para isso 
acontecer o papel do professor deve ser a 
de um facilitador de aprendizagem aque-
le que provoca no aluno um estímulo que 
a faça aprender a aprender. E esse evento 
estará intimamente relacionado desenvol-
vido por esse professor com o educando.
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Essa ideia de considerar o professor como 
um operador de esquemas lidera em parte 
da exigência de esclarecer a questão dos sa-
beres, particularmente na sua habitual dico-
tomia Teoria-Prática, na medida em que um 
esquema de ação se confunde ideias, valo-
res, conhecimentos e experiências porque 
estão fundidos (PERRENOUD; 2003, p. 76).

       

    
A afetividade entre o professor e o aluno 

pode atrapalhar ou ajudar na aprendizagem. 
Essa resposta deve ser encontrada nas salas 
de aulas ou no dia a dia da criança e do pro-
fessor. Isto nos condiciona a refletir sobre as 
possíveis relações entre professor-aluno em 
um processo de aprendizagem qualitativa. 
Assim devemos analisar e refletir sobre os 
principais problemas do cotidiano encontra-
do na sala de aula pelas crianças e docentes 
visando solucionar suas diferenças pessoais.

Para Vygotsky o homem torna-se homem na 
interação com as outras pessoas. Existem ní-
veis como o nível de desenvolvimento real: o 
que a criança realiza sem ajuda; aprendizagem 
que se tornou conhecimento. Já para Ferreiro 
(1987) seu foco é a alfabetização como o alu-
no aprende, ela modificou o conceito de erro 
no processo da escrita, diz que o aluno é o su-
jeito ativo do processo de aprendizagem. A al-
fabetização traz exercícios de prontidão: prá-
tica que enfatiza a repetição de exercícios, na 
verdade o processo de alfabetização acontece 
antes mesmo de a criança ingressar na escola. 

Para alfabetizar é necessário criar condi-
ções para que o aluno possa escrever e in-
terpretar textos. Podemos dizer que letra-
mento é a prática de leitura e escrita com 
significado e que alfabetizar é permitir que 
o aluno reconheça a função social da escrita.

Alfabetizar letrando é ensinar os conheci-
mentos linguísticos necessários ao domínio 
dos processos de codificação e decodificação, 
e desenvolver o processo de letramento na ex-
ploração dos diferentes tipos de textos. O ser 
letrado é aquele que se utiliza da leitura e da 
escrita com desenvoltura; faz da escrita parte 
de sua vida para se comunicar e se expressar.

A produção de textos diversos deve ser 
um exercício cotidiano na sua formação, 
bem como a leitura sistemática. Precisamos 
reconhecer a função social e cultural da lei-
tura e da escrita. Deve desafiar a criança 
a pensar sobre a escrita. O professor deve 
trabalhar os eixos fundamentais, para que 
possa desenvolver um bom trabalho, deve-
rá ter compreensão e valorização da cultu-
ra da escrita, deve-se trabalhar a apropria-
ção do sistema de escrita e a leitura, como 
uma boa produção de texto, e fazer com 
que as crianças desenvolvam a oralidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação docente ideal seria aquela que conciliasse à docência com a pes-
quisa especializada e a pesquisa sobre a ação docente, temos então que a Uni-
versidade é um espaço para a busca e a construção do conhecimento 
científico. De acordo com os autores pesquisados, à docência universitária exige a indisso-
ciabilidade entre ensino e pesquisa, buscando a produção e a socialização do conhecimento.

 Atualmente espera-se dos docentes universitários um conhecimento aprofundado de sua área 
de atuação, com base nas ciências e com profissionalismo, vinculando o saber com a prática do-
cente, neste sentido seria de grande importância, um aprofundamento nos conhecimentos pe-
dagógicos e uma preocupação neste sentido, mesmo em se tratando de alunos de nível superior.

A carreira de um professor engloba uma gama de deveres a serem cumpridos, é necessário 
então, que o mesmo perceba a importância de se preocupar com a qualidade se sua docência. 
Para que isso aconteça, o professor deve se auto avaliar todos os dias e avaliar o seu trabalho, 
tendo em vista o controle e o conhecimento sobre sua missão, suas características e sua didática.

Entendemos que o curso deve proporcionar ao indivíduo mudanças em suas práticas 
profissionais e pessoais, pois favorece uma superação do senso comum pelo conhecimen-
to científico de seu modo de vida, que pede reflexão constante da prática pelo indivíduo, 
além de potencializar a construção e difusão do conhecimento próprio por meio de pes-
quisa e o questionamento constante e autônomo pertinente as dificuldades vivenciadas.

Não há clareza na definição de qual é o foco principal da formação, não se sabe se os cursos 
de Licenciatura devem oferecer uma formação com mais consistência pedagógica, ou se devem 
primar pelos conteúdos específicos, ou ainda, se uma formação geral deverá ser valorizada. A 
formação apressada e fragmentada não consegue gerar o que há mais de três décadas se vem 
reivindicando, uma formação técnica, fundada na aprendizagem de conteúdos e métodos es-
pecíficos para a formação do professor e, uma formação política, baseada no conhecimento das 
tendências filosóficas e das políticas de formação adotadas pelos governos nos últimos anos.
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LINGUAGEM E LETRAMENTO

RESUMO: Vivemos em um mundo globalizado, onde tudo muda a toda hora temos as mais 
diferentes informações a todos os momentos, essas informações influenciam em nossas práticas 
de linguagem e escrita. Fazemos uso de diferentes materiais escritos e precisamos despertar 
nos nossos alunos a capacidade de compreensão mais aprofundada do uso da nossa Língua 
que vai além do “codificar” e “decodificar” letras, para que eles tirem o maior proveito desse 
aprendizado de forma produtiva, criativa e eficiente. Alfabetização e letramento caminham 
juntos, assim sendo devemos desenvolver em nossos alunos uma capacidade maior, para o 
seu aproveitamento de habilidades da leitura e da escrita fazendo uso do seu conhecimento 
e das práticas sociais que ele, já exerce na sociedade em que vive.

 
Palavras-chave: Linguagem; Letramento; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO 

“Democracia? ” Quem pergunta é Mario Quintana, e sua resposta é: “É dar, a todos, o mesmo 
ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, isso depende de cada um”. Será, que realmente 
todos, tem o mesmo ponto de partida? Está pesquisa vai mostrar as diferenças e as dificulda-
des que se apresenta dentro da sociedade que fala norma padrão culta, e que rejeita de forma 
intolerante qualquer manifestação linguística diferente. E dentro da pluralidade, de normas 
linguísticas existe no universo da língua portuguesa uma grande variação linguística. O qual, o 
nosso sistema educacional valoriza as crianças e adultos que já chegam à escola com um certo, 
conhecimento linguístico e usa o português-padrão e expulsa os que não o trazem. E, porque 
existem tantas variações do português e ocorre tanto preconceito. De onde vêm estas variações.

  

E muitas crianças têm, dificuldade de aprender o que a escola ensina. E seus pais não têm 
como lhes oferecer melhores condições de estudo. E ainda muitos professores não estão 
preparados para ajudar as crianças pobres a superar suas dificuldades. Os regulamentos es-
colares transformam-se, muitas vezes, em obstáculos que muitos não conseguem ultrapassar.
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UMA LÍNGUA PARA POUCOS
 

A língua por si só não existe o que existe são 
seres humanos que falam e escrevem uma 
língua o que deve ser considerado uma ati-
vidade social. Dentro da norma culta a língua 
se apresenta como um produto acabado, mas 
hoje já sabemos que a língua é usada como 
ferramenta para se obter resultados. A língua 
apesar de ser uma atividade social sofre com 
as regras da gramática, ou seja, a norma culta. 
Assim sendo classificam a nossa língua como 
sendo “difícil” precisamos defender a língua, 
pois ela nasce, vive e morre. Sabemos que 
desde a Antiguidade para se ter um título de 
cidadão era preciso estar dentro de certos re-
quisitos: ser homem e ser livre, só estes dois 
requisitos deixavam mais da metade da po-
pulação excluída. Desta forma a democracia 
Grega era apenas para poucos muitos a língua 
então era apena para a minoria aristocrática.

 

Ainda no Renascimento na criação das lín-
guas europeias a situação era a mesma a so-
ciedade ainda era dominada pela pequena 
elite formada por homens livres, o trabalho 
escravo ainda era muito forte, brancos e cris-
tãos    também eram perseguidos, torturados 
e mortos. Por esse motivo então a aristocracia 
se tornou o modelo de norma padrão ideal. 

Conforme o gramático historiador portu-
guês escreveu, no século XVI, que o mode-
lo a ser seguido era o dos “barões doutos”, o 
Francês Vaugelas, no século XVII, dizia que 
a devia basear-se na “parte mais sadia da 
Corte”. E até nos nossos dias na Inglaterra 
o modelo ideal é o “Queen’s English”, o “in-
glês da Rainha”, e no século XX, o gramáti-
co e filósofo brasileiro Evanildo Bechara dizia 
que devemos levar o aluno a “falar melhor 
com os melhores (Cf. Bagno, 2003, p.29).

 UMA ESCOLA PARA O POVO

A situação da escola é precária, desde o iní-
cio da colonização do Brasil, os discursos a 
favor da educação é muito antigo este fato 
se dá desde a proclamação da República em 
1882, Rui Barbosa já fazia discursos e apre-
sentava propostas para a melhoria das esco-
las e um melhor ensino. Más até hoje, ape-
sar de estar nos discursos políticos sempre 
inspirados nos ideais democrático-liberais, 
com o objetivo de igualdade social tendo a 
democratização do ensino como instrumen-
to essencial para a conquista desse objeto.
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Mas o que realmente acontece é que apesar 
dos discursos de “igualdade de oportunida-
des educacionais” e “educação como direito 
para todos”, apesar destes vários discursos 
terem passado por muitos períodos de regi-
mes autoritários, antiliberais e antidemocrá-
ticos. Ainda assim não há escola para todos, 
o que existe é uma grande crise no ensino, 
como mostra o livro.  A vida na escola e a es-
cola da vida editado em 1985 13ª edição diz:

Todas essas explicações contêm uma pe-
quena parte de verdade. As crianças pobres, 
sem dúvida, têm uma dificuldade muito maior 
de aprender o que a escola ensina. Seus pais 
não têm como lhes oferecer boas condições 
de estudo. [...]. Os professores não estão 
preparados para ajudar as crianças pobres a 
superar suas dificuldades. Os regulamentos 
escolares transformam-se, muitas vezes, em 
obstáculos que muitos não conseguem ultra-
passar (CECCON;  OLIVEIRA, 1985, pg. 47). 

LETRAMENTO

Letramento é um “conjunto de práticas que 
denotam a capacidade de uso de diferentes 
tipos de material escrito”, que é diferente de 
alfabetização, mas, porém, ambas caminham 
juntas. É desenvolver no aluno uma capacida-
de maior, para o seu aproveitamento de ha-
bilidades da leitura e da escrita fazendo uso 
do seu conhecimento e das práticas sociais 
que ele, já exerce na sociedade em que vive.

 

Nosso dever não é só ensinar a leitura e a 
escrita, mas sim fazer com que as crianças 
e adultos façam uso desse aprendizado de 
forma produtiva, criativa, eficiente para que 
desperte nestas pessoas o significado mais 
profundo do que o simples ato de “codificar” 
e “decodificar” as letras. Sendo assim, não 
podemos nos contentar em apenas ensinar a 
ler e a escrever (que é alfabetizar) devemos 
incutir nestes indivíduos condições de fa-
zer uso de qualquer tipo de gênero textual.

 

 VARIAÇÕES 
 

É dever do professor, apresentar os va-
lores sociais atribuídos a cada variação lin-
guística, pois ela é uma das principais for-
mas de discriminação, e exclusão social, 
este é um fato bem explícito no Brasil. É 
muito grande, está diversidade e variabili-
dade, mas isto não ocorre só por causa da 
grande extensão do nosso país, mas prin-
cipalmente por causa das injustiças sociais.

 

Está grande diferença de classe social, é 
quem causa esta variedade tão condena-
da pela sociedade, dos falantes da varie-
dade prestigiada. Os pobres moradores da 
zona rural ou das periferias das grandes ci-
dades, miseráveis, analfabetos ou semianal-
fabetos, que é a maioria desta população.
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ENSINO

O ensino da língua portuguesa no Brasil   
vem sempre com o mito de dar ao aluno aqui-
lo que ele não tem, e trata a criança como se 
ela não tivesse aprendido nada durante toda 
sua vida se esquecendo que ensinar é dife-
rente de educar. Ensinar vem do latim leem, 
“por um sinal em” de fora para dentro, e o 
educar é, “trazer para fora, tirar leem à luz”, 
o oposto de ensinar (cf. Bagno, 2004, p. 62).

 

Promover práticas de oralidade e de escri-
ta de forma integrada, levando os alunos a 
identificar as relações entre oralidade e es-
crita. Motivando-os a lerem diferentes tipos 
de textos e gêneros com diferentes funções, 
desenvolvendo suas habilidades de uso da 
língua e da escrita em diversas situações con-
forme seus interlocutores. Situações devem 
ser criadas de forma que os alunos possam 
ter a oportunidade de refletir sobre os tex-
tos que lêem, escrevem, falam ou ouvem, 
intuindo de sua contextualização, a gramá-
tica da língua, as características de cada gê-
nero e tipo de texto dando condições para 
a construção de um texto com sentido.

 

De acordo com Bagno (2004) desenvolver 
as habilidades de interação, oral e escrita 
em função e a partir do grau de letramento 
que o aluno traz de seu grupo familiar e cul-
tural, uma vez que há uma grande diversida-
de nas práticas de moralidade e no grau de 
letramento entre os grupos sociais, a que os 
alunos pertencem — diversidade na nature-
za das interações orais e na maior ou menor 
presença de práticas de leitura e de escrita 
no cotidiano familiar e cultural dos alunos. 

LÍNGUA EDUCAÇÃO E VALORES 
CULTURAIS: Diferença diferente de 
deficiência
 

A Antropologia já demonstrou que não se 
pode considerar uma cultura superior, ou in-
ferior. Cada uma tem sua própria integridade 
seu próprio sistema de valores e costumes. O 
estudo das línguas deixa claro que não existem 
línguas mais complexas ou mais simples, cada 
uma possui as suas características e comprem 
a sua funcionalidade que é a comunicação.

 

Deficiência linguística é a dificuldade de 
aprendizagem na escola, que ocorre prin-
cipalmente nas classes socialmente menos 
favorecidas. Dificuldades que são criadas 
pela própria escola e pela sociedade em 
geral. O que se deve reconhecer é que há 
uma diversidade de culturas e todas estru-
turadas, coerentes e complexas. Cada gru-
po com a sua cultura e seus estilos próprios 
más, que não são considerados propria-
mente de cultura, mas sim de subculturas.
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Se formos comparar a cultura dominante, 
com a cultura da classe dominada vemos que 
essa cultura não constitui os padrões da cul-
tura das classes economicamente privilegia-
das. Assim, sendo a diferença se transforma 
em deficiência, em privação e em carência.

EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 
 
O princípio básico, de “igualdade de opor-

tunidades” para todos não se compre. Pois, a 
grande discriminação da população de baixa 
renda se justifica por meio da grande evasão 
dos alunos das salas de aula e o alto índice de 
repetência. A ideologia da deficiência cultural 
serve de resposta para encobrir a verdadeira 
causa da discriminação - e a desigualdade da 
distribuição de riquezas da sociedade capi-
talista. Atribuindo, assim o fracasso da crian-
ça a sua família e ao seu contexto cultural.

 

E para preservar o princípio democrático-li-
beral, foi criada a “educação compensatória”, 
para a sociedade popular menos favorecida, 
um programa especial que compensarem suas 
deficiências, geradas pela “privação cultural” 
de seu meio familiar e social. (Soares, 2002).  

  

Este programa chegou ao Brasil na década de 
setenta e firmou-se na década de oitenta com 
o intuito de compensar o fracasso escolar das 
crianças das camadas populares. A lógica se 
fundamenta da seguinte forma: a criança fra-
cassa por causa de suas deficiências linguísti-
cas e cognitivas devido ao processo de sociali-
zação que sofre em seu meio familiar e social. 

Assim sendo a criança passou a ser inserida no 
âmbito escolar a partir do ensino da Educação 
Infantil criou-se a pré-escola, para preparar a 
criança para a escola de ensino normal.  Está é 
uma crítica que Bernstein faz à educação com-
pensatória, a qual vemos até nos dias atuais:

O conceito de educação compensató-
ria contribui para desviar a atenção tanto 
da organização interna, tanto do contexto 
educativo da escola, e a concentrá-la na fa-
mília e nas crianças. O conceito de ‘educa-
ção compensatória’ implica que falte algu-
ma coisa na família e, consequentemente, a 
criança. As escolas são, portanto, incapazes 
de serem beneficiadas pela escolarização. 

Conclui-se, então, que a escola deve ‘com-
pensar’ o que falta na família, e as crianças 
são consideradas como sistemas deficien-
tes. Se, pelo menos, os pais fossem interes-
sados nas coisas boas que oferecemos... se, 
pelo menos, fossem como os pais da clas-
se burguesa... então poderíamos cumprir 
com a nossa tarefa... Uma vez compreendi-
do o problema, mesmo implicitamente, des-
sa maneira, torna-se, então, oportuno forjar 
expressões como ‘deficiência cultural’, ‘de-
ficiência   linguística’, etc. E se pode ficar à es-
pera de que esses rótulos cumpram cada um 
com seu triste dever (SOARES, 2002. P. 35).
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O fracasso da educação compensató-
ria se dá também porque, existem as de-
sigualdades sociais e atribuí a escola o 
dever dessa compensação descartando 
a oposição das relações sociais e econô-
micas. Nas palavras de Demerval Saviani:

Tais programas [de educação compensatória] 
acabam colocando sob a responsabilidade da 
educação uma série de problemas que não são 
especificamente educacionais, o que significa, 
na verdade, a persistência da crença ingênua 
no poder redentor da educação em relação à 
sociedade. Assim, se a educação se revelou 
incapaz de redimir a humanidade através da 
ação pedagógica, não se trata de reconhecer 
seus limites, mas de alargá-los: atribui-se en-
tão à educação um conjunto de papéis que, 
no limite, abarcam as diferentes modalidades 
de política social. A consequência a pulveri-
zação de esforços e recursos com resultados 
praticamente nulos do ponto de vista pro-
priamente educacional (SOARES, 2002, P.36).

Assim sendo, estas mudanças devem 
ocorrer em toda a sociedade e não somen-
te nas escolas. De modo que as escolas não 
podem compensar as deficiências de saú-
de, nutrição, deficiências afetivas, moto-
ras, cognitivas, linguísticas, em que o prin-
cípio democrático-liberal tenta impor, a 
escola como sendo uma instituição capaz 
de “compensar as desigualdades sociais”.

ERRADO ONTEM CERTO HOJE
 

Existe apenas uma norma-padrão, e inú-
meras variedades. A norma-padrão é apenas 
um modelo para critério de avaliação, até o 
falante mais escolarizado não respeita todas 
as regras da norma padrão, e para ser con-
siderado um falante culto é necessário ter 
um curso superior. A norma-padrão é a lín-
gua ideal, más que dificilmente é falada até 
mesmo pelos mais cultos, o que caracteriza 
um falante culto é a sua facilidade de inte-
ragir com as várias formas de linguagem. 

 

Até mesmo a norma-padrão com o tempo 
muda, e os conceitos, de certo errado, não são 
definidos para sempre, apesar da forte pres-
são dos defensores da norma-padrão. Estas 
mudanças ocorrem primeiro nas variedades 
menos cultas, e depois são absorvidas pelos 
falantes da norma culta, e o que foi erro no 
passado, se integra ao imaginário de língua pa-
drão, se tornando uma regra da norma padrão. 
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COMO AJUDAR OS ALUNOS A 
SEREM CIDADÃOS LETRADOS?
  
Para se construir um sujeito letrado é preciso 

fazer uso de suas experiências culturais com 
práticas de leitura e escrita, que os indivíduos 
têm a oportunidade de viver. Crianças que vi-
vem em ambientes letrados, são motivadas a 
aprenderem mais cedo a ler e a escrever, pois 
são estimuladas muito precocemente, iniciam 
desde cedo o processo de refletir sobre as ca-
racterísticas, as finalidades, e usos dos textos 
ao seu redor. E para garantir esse processo de 
aprendizagem no âmbito pedagógico funda-
mental, é preciso reduzir as diferenças sociais 
e assegurar a todos os alunos a vivenciarem a 
leitura e a prática de diferentes textos. Trazer 
para a escola textos que se aplicam na vida 
quotidiana de cada indivíduo, para que este 
venha buscar a leitura e as informações por 
prazer e não apenas para memorizar letras ou 
sílabas. É preciso que se tenha contato com 
a leitura mesmo antes de estar alfabetizado.

 
Poucos indivíduos se alfabetizam sozinhos, 

por esse motivo é necessária uma ajuda siste-
mática para que a pessoa se aproprie do siste-
ma alfabético, o aluno tem que interagir com 
a língua numa perspectiva reflexiva. Dentro 
deste contexto as habilidades psicomotoras e 
perceptivas também desenvolvem um papel 
muito importante, ler não é só decodificar, a     
escrita alfabética, mas sim um sistema nota-
cional, pois existe uma relação entre letra e 
som. Mostrar ao aluno a reflexão das palavras, 
desenvolver nos alunos habilidades que exis-
tem palavras maiores que as outras, palavras 
que rimam, que tem palavras iniciadas com as 
mesmas letras ou com pedaços parecidos, etc...

 

É necessário que o aluno possa manipular as 
palavras, montando desmontando-as, vendo 
a sua ordem como elas se repetem, palavras 
com sons parecidos, o aluno tem que desen-
volver a habilidade de reflexão sobre palavra 
escrita e falada. Cabe a professor ajudar os 
alunos a prestar atenção, analisar, refletir so-
bre os pedaços sonoros e escritos das pala-
vras, mas para isso se faz necessário as práti-
cas de leitura com diversos gêneros textuais.

Crianças que vivem em ambientes letra-
dos, são motivadas a aprenderem mais cedo 
a ler e a escrever, pois são estimuladas mui-
to precocemente, iniciam desde cedo o pro-
cesso de refletir sobre as características, as 
finalidades, e usos dos textos ao seu redor. 
E para garantir esse processo de aprendiza-
gem no âmbito pedagógico fundamental, é 
preciso reduzir as diferenças sociais e asse-
gurar a todos os alunos a vivenciarem a lei-
tura e a prática de diferentes textos. Trazer 
para a escola textos que se aplicam na vida 
quotidiana de cada indivíduo, para que este 
venha buscar a leitura e as informações por 
prazer e não apenas para memorizar letras ou 
sílabas. É preciso que se tenha contato com 
a leitura mesmo antes de estar alfabetizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Está pesquisa, mostra que não existe uma única unidade linguística no Brasil, 
que temos diferentes variedades da língua cada uma com a sua característica pró-
pria com as diferenças da posição social que cada um ocupa. E a principal dificulda-
de de aprendizagem de muitos indivíduos se dá por causa das suas condições sociais.

 

Este estudo provou que está discriminação, deficiência e diferença ocorre desde a antigui-
dade e quem mais sofre com estas variações é sempre as classes dominadas que é a gran-
de maioria. Muitos lutam para que se mantenham, as normas cultas, mas ainda assim com 
o passar do tempo a língua mais culta acaba absorvendo algumas palavras das normas da 
língua menos culta, provando assim que a língua é viva e que pode ocorrer mudanças. Que 
existe uma língua ideal, mas que não se comprem pois, é difícil seguir as regras de forma com-
pleta. Até mesmo a língua menos culta tem as suas regras, e que falar diferente não é falar 
errado. Só se considera falar errado quando a fala não cumpre o seu papel de comunicação.

Não podemos desprezar os conhecimentos já trazidos pela criança, do que ela já apren-
deu com a sua família e o seu grupo social, o que a escola vem demonstrando no ensino 
da língua tradicional com a reforma é que a escola deve dar ao aluno uma língua diferen-
te, algo que ele ainda não tem uma língua idealizada pela alta sociedade, que faz uso des-
ta distinção para que realmente aconteça uma grande diferença na linguagem e escrita.

Está diferença conduz o indivíduo a uma alienação social, e muitos se sen-
tem rejeitados quando são menos explícitos na escola ou na comunidade. Esta di-
ferença vem desde muitos séculos a.C., pois seguimos uma tendência de dar pou-
co valor ou ignorar as variações entre os indivíduos que constituem uma sociedade.
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VALORES E PRINCÍPIOS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS EMPRESAS

RESUMO: Em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil, os consumidores estão exigindo 
mais responsabilidade das empresas nos padrões de sustentabilidade sobre os produtos e 
serviços oferecidos. A preservação da qualidade ambiental é consequência da harmonia e 
respeito entre o ser humano e a natureza, que deve ser o princípio norteador de qualquer 
política organizacional. Na busca da garantia de espaço no mercado globalizado as empresas 
inteligentes desenvolvem novo comportamento voltado para responsabilidade social. A 
começar pela garantia da disponibilidade de recursos naturais, respeito dos limites da biosfera 
para absorção de resíduos e poluição em nível mundial. Indústrias, empresas e comércio 
devem associar crescimento e lucratividade às técnicas ambientais. O uso de tecnologias 
eficientes contribui para a qualidade de vida, diminuem os custos e aumentam a rentabilidade 
preservando o planeta e preparando um futuro melhor. A abordagem qualitativa é a metodologia 
escolhida por considerada a que melhor corresponde aos objetivos deste trabalho. Conclui-
se que para a garantia de vida futura é necessário conscientização e produção com base na 
sustentabilidade.

Palavras-chave: Meio ambiente; Sustentabilidade; Empresa.
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INTRODUÇÃO
 
Este artigo apresenta uma revisão da lite-

ratura sobre a responsabilidade empresarial 
com o meio ambiente e as diretrizes para 
as decisões em termos de valores sociais.

 
O objetivo geral da pesquisa é compreen-

der os processos da responsabilidade social 
das organizações que contribuem para a qua-
lidade de vida no planeta. Busca se também 
conhecer as são os princípios e as estraté-
gias para enfrentar a problemática ambien-
tal para a sustentabilidade voltada à prote-
ção, recuperação e melhoria socioambiental. 

 
A responsabilidade social das empresas 

surgiu no Brasil na década de 70 e ganhou 
força na década de 90, através de debates 
propostos pela sociedade civil, que preocu-
pada com as relações econômicas e sociais 
do país destacaram a importância de mudar 
atitudes da gestão empresarial, na perspec-
tiva de ter melhor qualidade das relações 
de valores entre as empresas e sociedade. 

   
O movimento de valorização da responsa-

bilidade empresarial com o meio ambiente 
representa o compromisso da administração 
para que se estabeleçam diretrizes ao se to-
mar decisões em termos de valores sociais, 
sejam por meios da participação em organi-
zações sociais, ou parcerias com o terceiro 
setor da economia, ou por incentivo próprio.

 
A obtenção de certificados de padrão de 

qualidade e de adequação ambiental, como as 
normas ISO, por centenas de empresas brasi-
leiras, também é outro símbolo dos avanços 
que têm sido obtidos em alguns aspectos im-
portantes da responsabilidade socioambiental. 

 
As empresas estão inseridas em um am-

biente de incertezas e de muitas pressões das 
partes interessadas que exigem cada vez mais  

 
 
um desempenho global que promova a efici-
ência, eficácia, efetividade e economicidade, 
que tenham suas operações “limpas” e ações 
transparentes e socialmente responsáveis. 

 
Muito se debate sobre a responsabilida-

de social dos empresários e já foi desen-
volvido mundo afora, o Brasil tem dado 
passos largos no sentido da profissionali-
zação do setor e da busca por estratégias 
de inclusão social através do setor privado. 

 
Neste contexto, nos últimos 50 anos foram 

desenvolvidos inúmeras técnicas gerenciais 
direcionadas às organizações a buscarem ga-
rantir sobrevivência no mercado e maximi-
zar seus resultados financeiros. Porém gerar 
competitividade vem dia após dia tornan-
do-se um desafio central para as empresas. 

 
Na busca da garantia de espaço no mercado 

globalizado e na potencialização para o desen-
volvimento, as empresas inteligentes, incansá-
veis na redefinição de seus valores como forma 
de adequá-los às necessidades mercadológi-
cas vigentes, desenvolvem novo comporta-
mento voltado para a responsabilidade social. 

 
A pesquisa foi realizada com a análise dos 

dados de forma qualitativa, que constitui na 
perspectiva de Gil (2014, p.110) “[...] uma 
propriedade de ideias, coisas e pessoas que 
permite que sejam diferenciadas entre si de 
acordo com sua natureza”. Considera-se a 
abordagem qualitativa a mais adequada para 
responder aos objetivos propostos, uma vez 
que procura centrar a atenção na especifi-
cidade, no individual, almejando sempre a 
compreensão dos fenômenos estudados.  

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

569

A RESPONSABILIDADE 
EMPRESARIAL COM O MEIO 
AMBIENTE 
 
As decisões internas das organizações re-

querem considerações explícitas das influên-
cias provindas do ambiente externo, que in-
clui considerações de caráter social e político 
somados às tradicionais considerações eco-
nômicas, de segurança, de proteção e defesa 
do consumidor, de defesa de grupos mino-
ritários, de qualidade dos produtos etc., que 
não existiam de forma tão pronunciada nas 
últimas décadas. Isso tem pressionado as or-
ganizações a incorporar valores em seus pro-
cedimentos administrativos e operacionais.

 
A visão moderna da empresa em relação a 

seu ambiente é complexa, pois ela é vista como 
uma instrução sociopolítica. Muitos conceitos 
sociais, que eram comuns nas décadas de 60 
e 90, foram reformulados nos últimos anos e 
deram origem a novas regulamentações e leis 
emanadas do poder público (DONAIRE, 2012).

A empresa não é mais vista como uma insti-
tuição com propósitos simplesmente econô-
micos, voltada apenas para venda de produtos 
e serviços. Em face de seu tamanho, recur-
sos e impacto na sociedade, a empresa tem 
grande envolvimento no acompanhamento e 
participação de muitas tarefas sociais, desde 
a limpeza das águas até o aprimoramento cul-
tural e espera-se que ocorra um alargamento 
de seu envolvimento com esses conceitos.

É claro que muitos participantes do mun-
do dos negócios não concordam com esta 
filosofia ou com a visão da forte influência 
do ambiente político-social no desempe-
nho das empresas. A influência afeta de for-
ma diferente as pequenas empresas, médias 
e grandes empresas e acarreta diferenças 
de percepção por parte das organizações. 

Nas palavras de Donaire, ‘’a responsabi-
lidade social das organizações diz respei-
to às expectativas econômicas, legais, éti-
cas e sociais que a sociedade espera que as 
empresas atendam num determinado pe-
ríodo de tempo (DONAIRE, 2012, p.22). 

O relatório produzido pela comissão mun-
dial sobre meio ambiente e desenvolvimen-
to da Organização das Nações Unidas (ONU) 
deve ser entendido como a possibilidade do 
surgimento de uma nova era de crescimen-
to econômico, que se apoie em políticas que 
mantenham e expandem a base dos recursos.

Algumas empresas têm demonstrado que 
é possível ganhar dinheiro e proteger o meio 
ambiente mesmo não sendo uma organi-
zação que atua no chamado, nas palavras 
de Donaire ‘’mercado verde desde que as 
empresa possuam certa dose de criativida-
de e condições internas que possam trans-
formar as restrições e ameaças ambien-
tais de negócios’’. (DONAIRE, 2012, p.51).

O desenvolvimento sustentável busca ob-
ter o crescimento econômico através do ma-
nejo racional dos recursos naturais e da utili-
zação de tecnologias mais eficientes e menos 
poluentes. O desenvolvimento sustentável é 
antes de tudo um projeto social e político des-
tinado a erradicar a pobreza, elevar a quan-
tidade de vida e satisfazer as necessidades 
básicas da humanidade nos princípios para 
o desenvolvimento harmônico da socieda-
de, considerando a apropriação e a transfor-
mação sustentável dos recursos ambientais.
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“Devido ao aumento crescente da impor-
tância das questões ambientais, o planeja-
mento estratégico das empresas e as admi-
nistrações públicas buscam a conservação 
do meio ambiente no processo produtivo 
para gerações futuras” (DIAS, 2009, p.81).

 
Nesse sentido, alguns hábitos e costumes 

arraigados que são consolidados no ambien-
te externo das empresas devem ser com-
batidos e outros positivos devem ser assi-
milados pelo conjunto da organização.  No 
Brasil, há uma disparidade grande de com-
portamento no âmbito empresarial no que 
diz respeito às questões ambientais (BARBIE-
RI, 2010). Estas questões não a veem como 
significativa para ser incluída no seu plane-
jamento estratégico. Para Dias (2009, p.96):

                         
Pode-se considerar, dentro deste contex-

to, que a cultura ambiental constitui, em 
primeiro lugar, um aspecto da cultura de 
uma empresa, ou seja, está contida den-
tro da cultura organizacional. A ela per-
tencem todos os hábitos e relacionados 
com o meio ambiente (DIAS, 2009, p. 96).

 
Ou seja, a cultura ambiental é um con-

junto de comportamentos sociais, funda-
mentos no valor, meio ambiente que se 
constitui em um sistema de significados e 
de símbolos coletivos segundo os quais os 
integrantes de determinada empresa in-
terpretam sua experiências e orientam 
suas ações referentes ao meio ambiente.

 

CONCEITOS DO SISTEMA DE 
GESTÃO AMBIENTAL 

O Sistema de Gestão Ambiental permi-
te que a organização atinja o nível de de-
sempenho por ela determinado e promova 
sua melhoria contínua ao longo do tempo, 
gerando um benefício mútuo aos recursos 
ambientais e aos negócios da empresa. Con-
siste, essencialmente, no planejamento de 
suas atividades, visando à eliminação ou 
minimização dos impactos ao meio ambien-
te, por meio de ações preventivas ou medi-
das eficazes, além de ligar essa ação com o 
desenvolvimento de pessoas e processos.

 
A Administração com base na Gestão Am-

biental acontece de acordo com a realidade da 
empresa, podendo alternar conforme situações 
diversas, mas em geral ao definir a prioridade 
e necessidade da empresa é desenvolvido o 
plano de Gestão Ambiental (JABBOUR, 2009). 

A empresa deve se colocar em uma po-
sição responsável na definição correta dos 
processos de produção, levando em con-
ta a averiguação de todos os meios, ma-
térias primas e fornecedores em geral.

Cada vez mais a questão ambiental está-se 
tornando matéria obrigatória das agendas 
dos executivos da empresa. A globalização 
dos negócios, a internacionalização dos pa-
drões de qualidade ambiental descritos na 
série ISO 14000, a conscientização crescen-
te dos atuais consumidores e a disseminação 
da educação ambiental nas escolas permitem 
antever que a exigência futura que farão os 
futuros consumidores em relação a preserva-
ção do meio ambiente e qualidade de vida de-
verão intensificar-se (DONAIRE, 2012. P. 49)

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

571

A empresa deve reconhecer que a ques-
tão ambiental é essencial no desenvolvi-
mento nos processos empresariais e inter-
ligar a política da mesma com as práticas. 
Toda fonte de retorno deve se adequar aos 
processos e assim de forma correta minimi-
zando qualquer impacto ligado aos recur-
sos naturais utilizando de forma correta a 
água, energia e demais materiais. É impor-
tante colocar em prática todos os conheci-
mentos técnicos e científicos (PAIVA, 2010).

 
O ponto relevante neste tipo de gestão é que 

além de se adequar as normas da ISO 14001 
que auxilia nos projetos é importante que se-
jam feitas diversas manutenções no planeja-
mento visando sempre a melhoria dos equi-
pamentos utilizados, dos produtos que serão 
criados, de que forma isso afetará o meio am-
biente e tornar todos esses pontos favoráveis 
a empresa, ao cliente a aos meio ambiente.

 
A Gestão Ambiental pública é baseada 

na sustentabilidade dentro do município 
através de coleta seletiva e uso de recur-
sos, educação ambiental, criação de unida-
des de conservação, licenciamento. Dife-
rente da Gestão Ambiental Privada onde se 
faz uso das ISO, em especial a 14001, ro-
tulagem, certificado e selo ambiental, ade-
quação de parâmetros (JABBOUR, 2009).

Ambas podem ser utilizadas juntas, basta 
apenas empresa tirar do papel as expectativas 
de projetos, envolvendo planejamento am-
biental e investimento em tecnologias adequa-
das e materiais corretamente identificados em 
fonte confiável e certificada ambientalmente. 

A GESTÃO AMBIENTAL COM BASE 
NA ISO 14001 
 
A ISO 14001 estabelece requisitos para as 

empresas gerenciarem seus produtos e pro-
cessos para que eles não agridam o meio am-
biente, que a comunidade não sofra com os 
resíduos gerados e que todos os envolvidos 
sejam beneficiados num aspecto amplo. Hoje 
o regimento acontece por meio da ISO 14001.

 
Primeiramente a empresa deve elabo-

rar uma Política Ambiental que represen-
te seus produtos e serviços, que seja divul-
gada entre funcionários e a comunidade. 
Após esta etapa é importante que todos os 
processos de identificação, conhecimen-
to e administração aconteçam de forma, 
com que os resíduos utilizados e gerados 
sejam controlados conforme Política Am-
biental firmada. Este programa deve, inclu-
sive, prever ações contingenciais, associadas 
aos riscos envolvidos. (JABBOUR, 2009).

 
Para que o programa siga conforme me-

tas estipuladas a empresa depende muito 
da colaboração e entendimento dos colabo-
radores, por isso, é necessária a aplicação 
de treinamentos para conscientização da 
importância das ações com base no pla-
nejamento ecológico (BARBIERI, 2010).

 
A documentação do Sistema de Gestão Am-

biental (SGA) é imprescindível que esteja sem-
pre disponível em local de fácil acesso sempre 
que necessário, servindo de apoio nos escla-
recimentos de dúvidas e apoio geral. No caso 
de documentos obsoletos devem ser arquiva-
dos em local restrito, evitando o uso indevido.

Todos os registros de auditoria e aná-
lises críticas em questão ambiental de-
vem ser arquivados e mantidos para se 
preciso ou solicitado seja comprovado 
qualquer exigência, tornando uma pro-
va concreta e positiva ao lado da empresa. 
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 Segundo (BARBIERI, 2010, p. 97) a aná-
lise crítica do Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) deve partir do interesse da empresa, 
que deverá com base nos resultados da au-
ditoria ambiental se organizar aos responsá-
veis e envolvidos para tomada das devidas 
alterações para que atenda as exigências 
do mercado, clientes, fornecedores e as-
pecto legal, na busca da melhoria contínua.

A IMPLEMENTAÇÃO DA ISO 14000
 
A ISO – foi fundada em 23 de fevereiro de 

1947, com sede em Genebra na Suíça. Tra-
ta-se de uma organização não governamen-
tal composta por Organismos Nacionais de 
Normalização, que conta com um represen-
tante por país filiado.  O Brasil está repre-
sentado na ISO através da ABNT, Associa-
ção Brasileira de normas técnicas. As normas 
da ISO publicadas pela ABNT recebem o 
nome de NBR ISO XXXX (número da série). 

 
A série ISO 14.000 foi criada pelo Comitê 

Técnico 207 (TC 207), envolvendo um conjun-
to amplo de cinco Normas, que envolvem não 
somente a Gestão Ambiental, mas também ou-
tros aspectos relacionados ao meio ambiente e 
aos produtos manufaturados (BRASIL, 1981).

 
A ISO 14.000 tem como objetivo forne-

cer assistência para as organizações na im-
plantação ou no aprimoramento de um Sis-
tema de Gestão Ambiental (SGA). A Norma 
oferece diretrizes para o desenvolvimento 
e implementação de princípios e Sistemas 
de  Gestão Ambiental, bem como sua co-
ordenação com outros sistemas gerenciais. 
Tais diretrizes são compatíveis com quais-
quer “organizações” (NBR ISO 14000, p. 3). 

  
A ISO 14000 é consistente com a meta do 

Desenvolvimento Sustentável (BRASIL, 1981). 
As diretrizes são destinadas ao uso interno 
como uma ferramenta gerencial voluntária, 

não sendo apropriada para uso por parte de 
entidades de Certificação/Registro de SGA, 
como uma Norma de especificações. Elas ba-
seiam-se nos elementos centrais da especifi-
cação para SGA encontrados na ISO 14.001 
e incluem importantes elementos adicionais 
para um Sistema de Gestão Ambiental amplo.

A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

Para a regularização ambiental é estabelecer 
critérios para classificação, segundo o porte 
e potencial poluidor, de empreendimentos e 
atividades modificadoras do meio ambiente 
passíveis de autorização ou de licenciamen-
to ambiental no nível estadual, determinadas 
normas para indenização dos custos de aná-
lise de pedidos de autorização e de licencia-
mento ambiental, e dá outras providências. 
Considera-se a classificação dos empreendi-
mentos nos termos da Deliberação Normati-
va da COPAM, nº 217, de 06 de dezembro 
de 2017 conforme a classificação a seguir: 

Classe 1 – pequeno porte e pequeno ou 
médio potencial poluidor. 

Classe 2 – médio porte e pequeno potencial 
poluidor. 

Classe 3 – pequeno porte e grande poten-
cial poluidor ou médio porte e médio poten-
cial poluidor. 

Classe 4 – grande porte e pequeno poten-
cial poluidor 

Classe 5 – grande porte e médio potencial 
poluidor ou médio porte e grande potencial 
poluidor. 

Classe 6 – grande porte e grande potencial 
poluidor. 

Para os empreendimentos classes 1 e 2, 
considerados de impacto ambiental não sig-
nificativo, é obrigatória a obtenção da Auto-
rização Ambiental de Funcionamento (AAF). 
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Para as demais classes (3 a 6), o caminho para 
a regularização ambiental é o processo de li-
cenciamento com o requerimento das licenças 
Prévias (LP) e Instalação (LI) e de Operação (LO). 

 
A Licença Prévia é requerida na fase prelimi-

nar de planejamento do empreendimento ou 
atividade. Nessa primeira fase do licenciamen-
to, a FEAM avalia a localização e a concepção 
do empreendimento, atestando a sua viabili-
dade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos a serem atendidos nas próximas fases. 

 
A Licença de Instalação é a segunda fase do 

licenciamento ambiental, quando são analisa-
dos e aprovados os projetos executivos de con-
trole de poluição e as medidas compensató-
rias, que compõem o documento denominado 
Plano de Controle Ambiental (PAIVA, 2010).

 
A Licença de Operação autoriza a opera-

ção do empreendimento, após a verificação 
do efetivo cumprimento do que consta das li-
cenças anteriores, com as medidas de contro-
le ambiental e condicionantes determinadas 
para a operação. Assim, a concessão da LO 
vai depender do cumprimento daquilo que foi 
examinado e deferido nas fases de LP e LI. 

 
A regularização ambiental de um empreendi-

mento não termina, entretanto, com a obten-
ção da Licença de Operação (LO) ou da AAF. 

O fato de ter obtido um ou outro desses 
diplomas legais significa que o empreendi-
mento atendeu a uma exigência legal, mas a 
manutenção da regularidade ambiental pres-
supõe o cumprimento permanente de diver-
sas exigências legais e normativas, explícitas 
ou implícitas na licença ambiental ou na AAF. 

 

O empreendedor deve se preocupar, não 
em cumprir as exigências dos órgãos que 
regularizam o empreendimento, mas em im-
plementar medidas que contribuam com o 
desenvolvimento sustentável. Uma empre-
sa que se preocupa com o desenvolvimen-
to sustentável preocupa-se com o futuro e 
estabelece mudanças capazes de atender 
o seu potencial produtivo, sem compro-
meter os recursos naturais que abaste-
cem futuras gerações. (JABBOUR, 2009).

 
Para isso é preciso unir as necessidades do 

empreendedor, os interesses da comunidade 
no entorno do empreendimento e conheci-
mento especializado para uma análise técnica.  

A Gestão Ambiental uniu os pilares de sus-
tentação da política de gestão ambiental 
eficaz e busca viabilizar ações que solucio-
nem os problemas ambientais enfrentados 
pelos empreendimentos, num contexto de 
pró-atividade. “Oferecendo soluções prá-
ticas e viáveis, capazes ainda de melhorar 
a imagem da empresa, através do marke-
ting verde, mostrando-se uma empre-
sa que cumpre com a sua responsabilida-
de sócio ambiental” (PAIVA, 2010, p. 74).

 
Essa visão é o resultado de mudanças 

no pensamento da sociedade e mudan-
do a ênfase do econômico para o social, 
valoriza aspectos sociais que incluem dis-
tribuição mais justa da renda, qualida-
de de vida, relacionado humano, realiza-
ção pessoal etc.’’. (DONAIRE, 2012, p.17).

 
Ser considerada uma empresa amigável ao 

ambiente, especialmente, propicia vantagens 
de imagem em relação aos concorrentes, con-
sumidores, comunidade e órgãos governamen-
tais. A área que cuida da questão ambiental 
deve cobrir todas as atividades que envolvem 
seu relacionamento com a estratégia da or-
ganização, com as outras áreas funcionais. 
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Os aspectos ligados à poluição do meio am-
biente, a segurança do processo e do produ-
to, higiene e segurança dos trabalhadores e 
com a prevenção de acidentes e danos am-
bientais. “O tamanho da área depende do 
porte da empresa e do tipo de processo pro-
dutivo que possui.” (DONAIRE, 2012, p.68).

 
Segundo o princípio e as diretrizes deste 

plano em que atividade produtiva esteja em 
harmonia com o meio ambiente-a a área fértil 
só poderá ter o reconhecimento como empre-
sa competente, por parte da sociedade, à me-
dida que consegue perceber o meio ambiente 
como parte de seu principal, e que, portan-
to não pode ser desperdiçado ou destruído.  

 
“Habilidade administrativa relaciona-se 

com o desempenho de tarefas do proces-
so administrativo, planejar, organizar, diri-
gir e controlar, pois cabe a ele a responsa-
bilidade de executar a política ambiental 
da organização.” (DONAIRE, 2012, p.86).

  
O papel apresentado pela equipe de subor-

dinados é necessário para disseminar a im-
portância da causa ambiental perante as de-
mais unidades da empresa. Importância esta 
que aumenta quando as responsabilidades 
da atividade de meio ambiente são descen-
tralizadas a delegada a estes subordinados. 

 
Isto ocorre porque eles representarão a 

filosofia, a dedicação e o compromisso da 
empresa em relação à questão ambien-
tal junto os demais dos trabalhadores, nas 
palavras de Donaire (2012, p.71) ‘’a quali-
dade de sua dedicação e desempenho evi-
denciará para a comunidade interna se a 
preocupação ambiental da empresa é real-
mente um de seus valores organizacionais. 

A TECNOLOGIA DE PRODUTO E DE 
OPERAÇÃO
 
Incluir todas as instalações e máquinas 

usadas para a transformação e processa-
mento de matérias-primas e produtos se-
miacabados geralmente tem papel determi-
nante em relação às emissões das unidades 
industriais, pois os desejados produtos fi-
nais do processo produtivo estão frequen-
temente associados com indesejáveis sa-
ídas, tais como os resíduos e a poluição.

 
Possibilitará informações sobre como agir 

rapidamente para eliminar ou reduzir os 
problemas causados por efeitos ambientais 
adversos monitoramento que deve man-
ter e melhorar a eficiência produtiva com 
o mínimo de impacto ambiental pode ser 
feito de várias e contínuas formas de me-
didas sobre qualidade do ar e da água, tes-
tes biológicos e feitos sobre os trabalhado-
res e comunidade (DONAIRE, 2012, p.94).  

 
Falta de locais para deposição de resíduos 

e a possibilidade de reutilização e reciclagem 
tem feito da administração do resíduo impor-
tante atividade dentro da área de produção. 

A administração dos resíduos tem aumen-
tado a importância em virtude de que cada 
vez mais a deposição de resíduos está ficando 
mais difícil e mais cara porque existem mui-
tas empresas ganhando dinheiro vendendo 
seus resíduos ou reduzindo seus custos de 
produção pela troca de calor, reutilização 
de água tratada etc. (PAIVA, 2010, p. 86).
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Proporcionar serviços de assistências téc-
nica e de orientação ao consumidor, asse-
gurando que os produtos sejam usados e 
descartados de forma correta, é outra im-
portância tarefa da área de marketing, que 
pode paulatinamente inserir tarefa a ques-
tão ambiental em sua estratégia e política de 
atuação, nas palavras de Donaire, ‘’em alguns 
países os produtos verdes são identifica-
dos por um selo ambiental como ambiental.

 
Os programas ambientais estabelecem ati-

vidades a serem desenvolvidas a sequência 
entre elas, e quem são os responsáveis pela 
execução. Normalmente deve a abranger os 
aspectos ambientais mais importantes e bus-
car uma melhoria continua ampliando seu 
escopo de atuação com o passar do tempo.

 
Nas palavras de Donaire (2012) ‘’Devem 

possuir dinamismo e flexibilidade suficien-
tes para se adaptar a mudanças que po-
dem ocorrer tanto no seu ambiente ime-
diato quanto no seu ambiente futuro’’.                                                               

 
No centro da visão ética da atuação res-

ponsável está o compromisso com o aten-
dimento às preocupações das comunidades 
vizinhas às fábricas e do público em geral. 
Uma forma de procurar estreitar o diálo-
go entre a indústria química e seus poten-
ciais interessados a instituição de conselhos 
comunitários e integrantes das indústrias. 

 
Segundo Donaire, “nesses conselhos dis-

cutem-se os tema importantes ligados às 
questões abrangidas pela atuação respon-
sável de uma forma aberta, buscando-se 
respostas e soluções efetivas para os pro-
blemas levantados”. (Donaire, 2012, p.115).  

 
A prioridade da auditoria varia de empresa 

para empresa. Em algumas delas os setores 
são divididos em baixo risco, médio risco e alto 
risco, separando assim aquilo que pode ser 

feito de forma mais branda e em período mais 
esperados. A divisão destes setores e o proce-
dimento a ser executado são de competência 
da equipe de Auditoria, que deve justificar os 
motivos dessa classificação (JABBOUR, 2013).

 
O tamanho da equipe de auditoria também 

é variável, podendo incluir, além dos auto-
res, especialistas, representantes de outras 
unidades da empresa e consultores exter-
nos. Sempre que possível, é desejável incluir 
representantes de trabalhadores, para atua-
rem de maneira adequada, deverão possuir 
conhecimento e treinamento sobre as dife-
rentes atividades que compõem o proces-
so de Auditoria (DONAIRE, 2012, p.125).

 
O desenvolvimento sustentável é conside-

rado prioritário no atual momento da huma-
nidade. Essa retomada de consciência pelos 
empresários deve acontecer, uma vez que 
se deve considerar a inter-relação existen-
te nos diversos elementos da natureza, as-
sim como a conexão de mecanismo, meios, 
ações baseadas em racionalidade ambien-
tal que possibilitem a apropriação da na-
tureza pelos individuais não apenas como 
meio de satisfação de suas necessidades, 
mas se perceba como parte de uma mes-
ma natureza se não mais intocada, mas com 
condições de reprodução igual para todos.  

As estratégias para o enfrentamento da 
problemática ambiental para a sustenta-
bilidade tem efeito desejável na constru-
ção de sociedades, pois envolve uma arti-
culação coordenada entre todos os tipos 
de intervenção ambiental direta, incluindo 
nesse contexto as ações em educação am-
biental e conscientização. (MORIN, 2000).
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Dessa forma, assim como as medidas 
políticas jurídicas, institucionais e eco-
nômicas voltadas à proteção, recupera-
ção e melhoria socioambiental despontam 
também as atividades no âmbito social. 

E nesse contexto onde os sistemas sociais 
atuam na promoção da mudança ambien-
tal, a educação assume posição de destaque 
para construir os fundamentos da sociedade 
sustentável, apresentando uma dupla fun-
ção a essa transição societária: propiciar os 
processos de mudanças culturais em dire-
ção a instauração de uma ética ecológica e 
de mudanças sociais em direção ao empo-
deramento dos indivíduos, grupos e socie-
dades que se encontram em condições de 
vulnerabilidade face aos desafios da con-
temporaneidade (CHIOVATTO, 2014, p 64).

Ser ético é saber estar com o outro, mobili-
zar com o outro, buscar, trabalhar mudanças 
e reformas para que possamos ter um mundo 
habitável para todos e não só para um gru-
po. Na verdade, indivíduos lutarão pela vida, 
independente de sistemas ideológicos e/ ou 
políticos, quando conscientes de valores in-
trínsecos, pertencentes a todos de forma in-
discriminada: somos emergências organizadas 
do Universo, devemos a ele nossa permanên-
cia limitada no tempo e a permanência, mais 
duradoura da Humanidade (BARBIERI, 2013).

É necessário lembrar que atualmente o 
sistema econômico está em curso de priva-
tização do mais íntimo elemento da nature-
za: o gene. “As biotecnologias e a criação de 
organismos transgênicos valem-se da prote-
ção dos direitos intelectuais sob a forma de 
patentes como mecanismo de apropriação 
privada dos recursos naturais” (SEN, 2010).

A ética concebida como o respeito ao 
meio ambiente não pode ser só um capri-
cho individualista, mas, sim, um conjunto 
de regras e protocolos que geram atitudes 
em prol de toda a sociedade. Atualmen-
te a velocidade com que as coisas aconte-
cem e o acesso à informação, frutos da glo-
balização e do conhecimento, trouxeram 
mais liberdade e maiores responsabilidades.

O direito do cidadão é inseparável da luta 
pelos seus direitos. O cidadão é o indivíduo 
que luta pelo reconhecimento de seus direi-
tos, para fazer valer esses direitos quando 
eles não são respeitados. É necessário ter 
consciência do direito de cada um e de to-
dos ao meio ambiente sadio. É preciso utili-
zar os instrumentos que a lei oferece ao cida-
dão e suas associações para fazer cumprir a 
lei e proteger o meio ambiente (SEN, 2010).

Os fenômenos sociais estão vinculados a 
uma realidade macrossocial que imprime ne-
les sua marca histórica e seus significados 
culturais e no processo de apropriação e uso 
dos recursos ambientais está sempre em jogo 
interesses da coletividade, cuja responsabili-
dade pela defesa é do Poder Público, e inte-
resses específicos de atores sociais que nem 
sempre coincidem com os da coletividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A fundamentação teórica do estudo permite inferir que nos termos a das relações so-

ciais e empresariais compreende-se a Gestão Ambiental como um movimento, cujos alicer-
ces acompanham a riqueza e a complexidade das redes de atores sociais. Este movimento 
constitui-se numa abordagem múltipla, positiva e propositiva, um debate fundamental que 
pretende semear e colher frutos da mudança cultural em face da sociedade de consumo.

 
Entretanto, isso não invalida o exercício, que, longe de explorar toda riqueza da comple-

xidade do mundo, não deixa de fornecer elementos importantes para a prática de uma ges-
tão ambiental que aposta na ação da cidadania como antídoto ao clientelismo político, à 
corrupção, ao descompromisso e muitos outros males que afetam o nosso serviço público. 

Uma ação mais profunda, envolvendo mais atores sociais exigirá outras habilidades e 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de processos educativos com comu-
nidades de diferentes contextos culturais no Brasil. Afinal, a sociedade é compreendi-
da do ponto de vista histórico, em que os acontecimentos são tidos como partes es-
truturais de um todo dialético que é mutável e não pode ser captado de uma só vez. 

 
E finalmente pode-se concluir que são poucas organizações se tornaram comprometidas 

com a sustentabilidade, demonstrando o comprometimento para a obtenção de vantagens 
competitivas através de práticas sustentáveis frente a empresas concorrentes e consumidores.
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POSSÍVEIS INTERVENÇÕES JUNTO À CRIANÇA PORTADORA DE 
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE

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

Palavra-chave: Hiperatividade; Intervenção Psicopedagógicas; Psicopedagogo.
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INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) 
é um quadro em que os impulsos a nível ce-
rebral se dão numa velocidade muito acima 
do normal. As consequências podem ser di-
versas como: falta de atenção, impulsividade, 
agressividade, e também crianças portadoras 
desse quadro tendem a ser desorganizadas, 
desleixadas, desastradas. Com isso recebe 
repreensões frequentes, no âmbito familiar 
e escolar, que prejudicam sua autoimagem. 
É um problema de saúde mental, que acarre-
ta ao indivíduo que apresenta o transtorno, 
dificuldades que atrapalham seu desenvolvi-
mento psíquico/emocional e, vem despertan-
do o interesse de vários profissionais (neuro-
logistas, psicólogos, dentre outros) que têm 
pesquisado sobre o assunto para podermos 
entender mais sobre suas possíveis causas, 
assim como suas consequências e possibili-
dades de tratamentos, intervenções na escola 
e junto às famílias destes indivíduos a fim de 
obter melhores resultados no trabalho com 
indivíduos que apresentam o TDHA. Embora 
seja o TDHA um distúrbio muito frequente na 
idade escolar, pouco se sabe nas instituições 
de ensino sobre suas causas. Suas manifes-
tações sintomáticas são conhecidas, porém é 
um termo bastante usado para descrever uma 
criança com comportamento agitado e desa-
tento (BORGES, 1997). Segundo Muszkat 
(2012) alunos agitados ou desatentos sempre 
causam preocupações. Antes de um diagnós-
tico é necessário observá-los atentamente, 
pois há uma série de componentes sociais 
que também levam uma criança a manifestar-
-se de modo não convencional. Esta pesquisa 
tem por fundamentação teórica que a escola 
tem dificuldades para trabalhar com a criança 
portadora de TDHA, pois ela traz consigo ca-
racterísticas que dificultam o processo de en-
sino-aprendizagem, mas que definitivamente 
não a impedem de aprender. Muszkat (2012, 
p. 112) destaca que “na maioria das vezes os  

 
 
educadores não sabem o que fazer se sen-
tem perdidos, cansados e desanimados e sem 
apoio. Porém essas crianças têm o direito ao 
ensino adequado para suas necessidades”. 

Para tal, aborda: o diagnóstico, o trata-
mento e as intervenções pedagógicas e psi-
copedagógicas junto à criança portadora de 
TDHA. O estudo da hiperatividade situa-
-se na área das ciências humanas, mais es-
pecificamente na área da Psicopedagogia. 

 
DIAGNÓSTICO 

O convívio com uma criança hiperativa é 
difícil, pois em sua inquietude ela pode trans-
formar o cotidiano das pessoas com quem 
convive, tanto no âmbito familiar como no 
escolar. Costuma-se falar muito em hipe-
ratividade, porém nem sempre hiperativi-
dade, inquietação, ou seja, o aumento da 
atividade motora está presente no TDHA. 
Em alguns casos as crianças são exclusiva-
mente desatentas, desconcentradas, nem 
tão inquietas, outras são até quietas demais. 

Mesmo sem terem sinais de agitação, es-
sas crianças também podem ser considera-
das portadoras do Transtorno do Déficit de 
Atenção. A hiperatividade pode acontecer 
em muitos outros distúrbios psíquicos, não 
sendo, portando, uma marca característi-
ca da pessoa portadora do TDHA. Como 
exemplo, uma criança vivenciando uma ex-
pectativa por algo, como, a separação dos 
pais, pode ficar inquieta, distraída na sala 
de aula por um tempo (MUSZKAT, 2012).
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Segundo a Associação Brasileira do Déficit 
de Atenção (ABDA), estudos realizados de-
monstram que esse transtorno ocorre em cer-
ca de 5% das crianças, e um índice semelhan-
te foi encontrado em pesquisas realizadas em 
países diferentes por autores independentes 
uns dos outros. Outros estudos mostram que 
o TDAH é mais frequente em meninos que 
em meninas, mas o que se sabe também é 
que nas meninas a hiperatividade geralmen-
te não é tão acentuada quanto nos meninos, 
e por isso elas apresentam menos sintomas, 
sendo mais tranquilas que os meninos, o que 
torna mais difícil a identificação do problema. 

Assim em sala de aula, chamará mais a 
atenção do professor o menino inquieto, en-
quanto que a menina apática, que poderá 
ser portadora de déficit de atenção, passará 
por “quietinha” “boazinha”, sem que o profes-
sor perceba pelos indícios deste transtorno. 

Muitas vezes alguns sintomas se mani-
festam com histórico de movimentos intra 
uterino acentuados da criança, distúrbios 
do sono no primeiro ano de vida e excesso 
de movimentos aos três ou quatro anos de 
idade. Na fase pré-escolar e início do pri-
meiro ano do ensino fundamental há difi-
culdade de atenção para os conteúdos tra-
balhados. Não param na carteira, perdem a 
atenção frente a qualquer estímulo exter-
no, são impulsivos, perdem o material, não 
se organizam nas tarefas (BOSSA, 2000).

Estas dificuldades ocorrem no lar, na es-
cola ou em qualquer outro ambiente social. 
A intensidade é variável (leve, moderada, in-
tensa), sendo indicado tratamento nos casos 
mais preocupantes. Esse quadro neurológico 
está relacionado às disfunções neuroquími-
cas (neurotransmissores) que ocorrem princi-
palmente no nível da Substância Reticular (no 
tronco cerebral) e gânglios da base. Assim, até 
60% dos casos podem ser beneficiados com 

medicamentos estimulantes (metilfenida-
to) ou com anti depressivos, acompanhados 
de mudança de conduta da família, escola e 
todos os envolvidos no cotidiano da criança 
junto ao apoio psicopedagógico e outras te-
rapias quando necessários. (ALÍANO 2004). 

Não se pode considerar toda criança hi-
perativa como se causa neurológica. No 
diagnóstico diferencial deve-se considerar:

1) Crianças normais muito ativas, inteligen-
tes sem dificuldades de aprendizagem e que 
exigem atenção especial da escola e da família. 

2) Psicoses da infância: crian-
ça com pensamento desestruturado. 

3) Síndrome de Gilles de La Tourette: Hipe-
ratividade associada a tique motores ou orais. 

4) Crianças com deficiência visual 
ou auditiva, ou disfunção cerebral (disle-
xia, disortografia, discalculia). São crian-
ças que não entendem o conteúdo esco-
lar e se manifestam com Hiperatividade. 

5) Crianças medicadas com anti 
epiléticos, antiespasmódicos ou ou-
tros medicamentos que causam agi-
tação psicomotora. (SILVA, 2009). 

Portanto o diagnóstico deve ser feito por 
especialistas capacitados, geralmente neuro-
logistas ou psiquiatras. Definir o problema é 
fator fundamental para que se possa tornar 
a conduta adequada. Seja criança apresentar 
TDAH ou algum outro distúrbio, que pode ser 
emocional ou escolar. Ou mesmo para che-
gar à conclusão que esse é o seu jeito de ser. 

Segundo os critérios do DSM IV (Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais) para classificação das crianças com Défi-
cit de Atenção, devem ser considerados três 
aspectos fundamentais: a desatenção, a hipe-
ratividade e a impulsividade e que estes te-
nham aparecido antes dos sete anos de idade. 
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A desatenção é caracterizada pela di-
ficuldade de prestar atenção a deta-
lhes ou errar por descuido em ativida-
des escolares, dificuldade de manter a 
atenção mesmo nos jogos ou brincadeiras. 

A criança muitas vezes aparente não es-
cutar quando lhe dirigem a palavra, não se-
guir as instruções dadas e não terminar 
as tarefas propostas, dificuldade em or-
ganizar-se e costuma evitar as atividades 
que exijam concentração, perdas constan-
tes de materiais próprios por distrair-se 
com facilidade perante estímulos alheios. 

Os estudos apontam que a hiperatividade 
é caracterizada pelo constante mexer-se na 
cadeira, balançar as mãos e pés, abandonar a 
cadeira quando se esperava que permaneces-
sem sentados, atividades motoras e falar em 
demasia, dificuldade de envolver-se silencio-
samente em situações ou brincadeiras, ou de 
permanecerem realizadas atividades mesmo 
que da preferência da criança como as ativida-
des de lazer escolhidas por ele. A impulsivida-
de caracteriza-se por dar respostas precipita-
das mesmo antes de a pergunta se concretizar, 
meter-se ou interromper as atividades dos 
outros e ter dificuldade de esperar a sua vez. 

Para Barkley (2002) é importante à rea-
lização de um diagnóstico acertado e pre-
coce, pois é através dele que se dá o ade-
quado manejo e tratamento da criança. 

As crianças do tipo desatento apresentam 
diferentes manifestações das hiperativas, ou 
das combinadas; portanto, exigem tratamen-
tos que contemplem essas diferenças. Por 
conta da estreita relação entre a TDAH e co-
morbidades (RIESGO, 2006) e entre o TDAH 
e comprometimentos social, emocional, aca-
dêmico e linguístico (SILVA & PAULA SOU-
ZA, 2005) o diagnóstico precoce permite um 
melhor prognóstico dos casos, já que, tais as-
pectos poderiam ser trabalhados desde cedo. 

Para o sistema DSM-V, é necessário que 
ao menos seis dos estejam presentes na 
história do indivíduo antes dos seis anos 
de idade, e os sintomas, devem ser ob-
servados pelo menos durante seis meses. 

Para Bossa (2000): “A intervenção diagnósti-
ca envolve a leitura de um processo complexo, 
onde todas as ambiguidades de atribuições de 
sentido a uma série de manifestações cons-
cientes e inconscientes as fazem presentes.”. 

Para Alíano (2004, p. 43): 
É de extrema importância além da ava-

liação clínica, fazermos o uso da avaliação 
neuropsicológica como um instrumento de 
auxílio na avaliação de sujeito, pois ela pode 
ser uma ferramenta importante para o diag-
nóstico diferencial, avaliação de comorbi-
dades e como fornecedora de dados para 
o planejamento terapêutico podendo tam-
bém fornecer dados complementares so-
bre o funcionamento cognitivo do pacien-
te, que ajudam na avaliação do prognóstico. 

Neste contexto percebe-se que é de ex-
trema importância que os profissionais que 
trabalham com indivíduos portadores do 
transtorno conheçam profundamente os 
padrões do desenvolvimento infantil para 
que reconheçam o que são sintomas de 
TDHA e o que são apenas comportamen-
tos normais do desenvolvimento da crian-
ça e do adolescente para que façam a dife-
renciação do que é normal ou patológico. 
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O TRATAMENTO 

Muszkat (2012, p. 94) discorre que o tra-
tamento do TDHA não deve ser restrito ao 
uso de medicamentos ou técnicas psicote-
rápicas, e sum tratamento de intervenção 
multimodal, ou seja, com a participação de 
equipe interdisciplinar, da família e dos ser-
viços educacionais. O autor destaca ainda 
que para a eficácia do tratamento alguns 
critérios devem ser seguidos. São eles: trei-
namento dos pais em controle do compor-
tamento do TDHA; qualificação dos pro-
fissionais da educação; acompanhamento 
pedagógico adequado; esclarecimento para 
a família sobre o THDA, quando necessá-
rio; uso de medicamento quando necessário. 

Segundo a ABDA, (1999, p 25) incluin-
do ou não medicamentos: (...) o tratamento 
deve ser longo o suficiente para o contro-
le dos sintomas durante um período maior, 
contornando ou minimizando os problemas 
na vida escolar, profissional, familiar e so-
cial. Como dito, o TDHA pode ser crônico 
em alguns casos e persistir na vida adulto. 

Muitas vezes, com a conscientização acerca 
do transtorno e com o aprendizado de cer-
tas estratégias de comportamento, é possível, 
depois de algum tempo, reavaliar a necessi-
dade de se manter o medicamento ou não. 

Andrade apud Gentile (2000) destaca que 
o tratamento desse ser feito por um período 
mínimo de dois anos, mas deve durar até a 
adolescência, quando os sintomas diminuem 
ou desaparecem, graças ao amadurecimento 
do cérebro, que equilibra a produção da do-
pamina que é uma substância química libera-
da pelo cérebro que desempenha uma série 
de funções, incluindo prazer, recompensa, 
movimento, memória e atenção; permite a 
interação de pensamentos e sentimentos, 
dando a capacidade de se concentrar ou se 

concentrar em tarefas cognitivas; a Dopami-
na deficiente causa falta da sensação de bem-
-estar, felicidade, prazer ou apego aos entes 
queridos, como também, incapacidade de re-
solver problemas, ou administrar sentimentos 
e responder de forma adequada e pode tam-
bém distrair o indivíduo com muita facilidade. 

Ao planejar o tratamento é necessário ob-
servar se o TDHA está atrelado a comorbi-
dades (outros diagnósticos) como transtorno 
de conduta; transtorno desafiante; trans-
torno de humor; e transtorno aprendiza-
gem. Embora o TDHA não seja um trabalho 
de aprendizagem “a falta de atenção e con-
centração, a desorganização e a inquietude 
atrapalham bastante o desempenho escolar”. 

“Portanto é necessário que os pro-
fessores reconheçam técnicas que au-
xiliem os alunos com TDAH a ter me-
lhor desempenho.” (ABDA, 1999).

 
AS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

Entende-se que não é competência da 
escola diagnosticar a hiperatividade, mas, 
são os professores, frequentemente, aque-
les que têm mais facilidade para perceber 
quando o aluno apresenta problemas de 
atenção, aprendizagem, comportamento ou 
emocionais, afetivos e sociais, pois é na es-
cola que os portadores de TDHA enfrentam 
seus maiores problemas, pois, normalmen-
te, nas séries iniciais do ensino fundamen-
tal apresentam comportamento atípico 
para sua faixa etária. (ABDA, 1999 p 19).

Na Educação Infantil, a criança já preci-
sa a lidar com as regras, a estrutura e os li-
mites de uma educação organizada. Sen-
do que é importante que pais e professores 
entendam os motivos que levam esse alu-
no a não corresponder ao que se espera 
dele. (GOLDSTEIN & GOLDSTEIN, 1996). 
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É papel de a escola procurar esclarecer as 
causas dos problemas. Borges, (1997) suge-
re que a primeira avaliação deve ser feita por 
um grupo interno; depois, as preocupações 
são transmitidas aos pais, mostrando-se op-
ções para um diagnóstico correto, que pede 
a avaliação de profissionais de outras áreas. 

Uma vez determinado o problema, pais, pro-
fessores e terapeutas planejam juntas as es-
tratégias e intervenções a serem feitas (modi-
ficação do ambiente, adaptação do currículo, 
adequação do tempo de atividade, acompanha-
mento de medicação, terapia adequada, etc.).

Dentre os vários fatores afetam positi-
vamente o desempenho de um aluno com 
TDAH está à estruturação, na sala de aula 
e durante o tempo de estudo em casa. A 
sala de aula deve ser criativa, colorida, ati-
va e estimulante. A estrutura se estabelece 
através de comunicação clara e precisa; re-
gram bem definidas, expectativas bem ex-
plicadas, recompensas e consequências co-
erentes e um acompanhamento constante. 

A rotina de atividade deve ser programada 
(com períodos de descanso definidos) e os alu-
nos devem ser supervisionados e ajudados na 
organização do lugar de trabalho, do material, 
das escolhas e do tempo. É necessário fazer 
adequações para que a quantidade de traba-
lho tanto na escola como em casa não exceda 
o limite da possibilidade deste aluno. (BOR-
GES, 1997). A autora ressalta ainda que um 
estudante com TDAH (e/ou com problemas 
de aprendizagem) leva 3 a 4 vezes mais tem-
po para fazer uma lição do que seus colegas. 

Porém, o psiquiatra Ênio Andrade, coor-
denador do Ambulatório de TDAH infantil 
do Instituto de Psiquiatria que funciona no 
Hospital das Clínicas de São Paulo, em en-
trevista para a ABDA (2010) destaca que:

Os professores estão sobrecarregados e 
não conseguem lidar com o assunto. Eles li-
dam com uma série de alunos com proble-
mas e não podem se dedicar aos alunos, é 
difícil um professor conseguir dar atenção 
individualizada e conseguir acompanhar 
de perto as suas dificuldades de cada um. 
No stress do dia a dia, mandar o desordei-
ro para o corredor acaba sendo a maneira 
mais fácil de restabelecer a ordem na turma. 

Para uma criança portadora de TDAH a ro-
tina de ficar sentada na sala de aula e as re-
gras a serem seguidas são exigências muito 
difíceis e angustiantes. Na fase de alfabetiza-
ção, demoram muito mais do que as outras 
a ler e escrever, pois seu esquema corporal 
é alterado. Antony e Ribeiro (2005) discor-
rem que a criança Hiperativa pode não ter 
domínio do seu próprio corpo, o seu corpo 
parece a dominar, suas ações são involuntá-
rias, onde o sentir e o pensar estão desliga-
dos. Para a criança conseguir seu corpo de-
verá ter o seu esquema corporal organizado.

O esquema corporal segundo Wallon 
(1968, apud Meur, 1989) é indispensável 
para a formação da personalidade do indiví-
duo. É a representação global científica e di-
ferenciada que o mesmo tem do seu corpo. 

Nesta fase, a criança hiperativa come-
ça a se aventurar no mundo e já não tem a 
família para agir como amortecedor. Para 
Goldstein & Goldstein (1996) o compor-
tamento antes aceito pelos pais como en-
graçadinho ou imaturo, já não é tolerado.
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“Ela precisa agora aprender a lidar com 
regras, a estrutura e os limites de uma 
educação organizada e seu temperamen-
to simplesmente não se ajusta muito bem 
às expectativas da escola” (GOLDSTEIN 
& GOLDSTEIN, 1996, P- 106) e isto pode 
causar-lhe ansiedades e frustrações, pois, 
não é capaz de atender as exigências da 
aula, tornando-a muitas vezes deprimida 
e retraída e em outra agressiva e irritada. 

Assim ao receber uma criança portadora 
de TDAH o professor deve estar preparado e 
procurar conhecer melhor sobre o distúrbio, 
para poder agir com intervenções corretas. 

Depois um programa de reforço basea-
do em ganhos e perdas, deve ser parte in-
tegrante do trabalho de classe com avalia-
ções frequentes e imediatas, a utilização de 
material didático adequado às habilidades 
da criança e estratégias que facilitem a au-
tocorreção. As atividades devem variar, mas 
continuar sendo significativas para os alunos. 

Deve criar situações e dinâmicas que faci-
litem para que a criança com TDAH adquira 
novas amizades, pois os amigos são essenciais 
para o desenvolvimento dessa criança, pois, a 
instabilidade comportamental, a ansiedade e 
a falta de concentração em algumas crianças 
hiperativas fazem com que as outras crian-
ças se afastem delas. Segundo Lopes (2000) 
mediante este quadro, as crianças hiperati-
vas acabam sendo excluído pelos os amigos, 
o que poderá provocar alguns transtornos 
emocionais, pois a falta de companheirismo 
poderá trazer para algumas delas sentimen-
tos de solidão e ansiedade. (LOPES, 2000).

Segundo a ABDA (2009, p. 27ª 31), há 
outras intervenções específicas que o pro-
fessor pode fazer para ajudar a criança com 
TDAH e se ajustar melhor à sala de aula: 

□ Organizar a estrutura da sala de 
aula quanto a cadeias, mesas propor-
cionando um ambiente acolhedor, de-
monstrando calor físico e se possível fa-
zer os colegas terem a mesma atitude; 

□ Colocar a criança perto de amigos que 
respeitem seu jeito de ser ou perto da mesa 
do professor, na parte de fora do grupo; 

□ Elogiar, ser afetuoso e dar-lhe res-
ponsabilidades que possam cumprir, fa-
zendo sentir-se valorizadas e importantes. 

□ Começar com tarefas simples e gradual-
mente mudar para mais complexas, sem provo-
car constrangimento ou menosprezar o aluno; 

□ Proporcionar trabalhos de aprendi-
zagem em grupos pequenos favorecendo 
oportunidades sociais; Comunicar-se com 
os pais, geralmente eles sabem o que fun-
ciona, melhor para seus filhos; Favorecer 
oportunidades para movimentos monitora-
dos, transmitir recados a outras pessoas da 
escola, levantar para apontar o lápis; Colocar 
limites claros e objetivos, sempre recompen-
sando os esforços; Favorecer frequentemen-
te contato aluno/professor, isto permite um 
controle extra sobre a criança com TDAH. 

Atividades lúdicas, além de facilitarem a 
aprendizagem, atendem a determinados inte-
resses e necessidades sociais, pois favorecem 
a socialização e a cooperação entre os alunos. 
A escola deve promover situações de aprendi-
zagem significativas e desafiadoras que possi-
bilitem a construção de conhecimento, dando 
oportunidades ao aluno de ser mais criativo 
participativo e ativo tornando-se uma pes-
soa autônoma, levando-o a adquirir atitudes 
de respeito mútuo, dignidade e solidariedade.

Para isso, é necessário que o professor plane-
je aulas com atividades interessantes e diversi-
ficadas, sempre procurando explorar as habili-
dades destes educandos, o que trará benefícios 
significativos para suas vidas. (barros, 2002).
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Segundo Barros (2002), no que se refere 
ao lúdico, sabendo-se que o comportamen-
to da criança hiperativa, em relação às outras 
crianças, se mostra muito deficitário devido 
à grande dificuldade de atenção, concentra-
ção e impulsividade causada pelo distúrbio, 
portanto ao utilizar os jogos como estratégias 
pedagógicas é preciso levar em consideração 
as características da criança com TDAH, bem 
como as condições sob as quais deverá reali-
zar as atividades, objetivando auxiliar o aluno 
a desenvolver as habilidades necessárias para 
um desempenho social, emocional e cogniti-
vo e através dos jogos ela pode aprimorar seu 
senso de respeito às normas grupais e sociais. 

INTERVENÇÕES DO 
PSICOPEDAGOGO 

Entende-se que o professor exerce o papel 
de mediador do processo de ensino-apren-
dizagem, portanto, precisa ser interventor 
na resolução de problemas desenvolven-
do um trabalho consciente, que promova 
aprendizagens. Sendo assim a escola é um 
dos problemas de aprendizagem, desde que 
ofereça condições favoráveis, satisfatórias 
e ambiente adequado, onde o aluno sin-
ta segurança e comodidade para aprender. 

É necessário que a escola reflita interven-
ções e ações psicopedagógicas priorizan-
do o papel de reconstruir a figura do aluno 
e do professor, onde este facilita a aprendi-
zagem e o aluno seja o criador do seu pro-
cesso pessoal, educacional e social/cultural. 
Quando a escola trabalha com conteúdos 
que tenham significado para a criança, o co-
nhecimento é aprendido e passa a ter sen-
tido na a vida do aluno. (ABDA, 2002).

A Psicopedagogia é muito importante, pois 
traz suporte ao professor, dando respostas 
aos problemas identificados na sala de aula. 
O aluno com dificuldades necessita de uma 

orientação e o conhecimento deste profis-
sional dará uma base aos professores e a fa-
mília de como se trabalhar com estes alunos. 

Segundo Kauark e Silva (2008, p. 268). 
Torna-se necessário orientar o aluno que 

apresenta dificuldades e/ou que fogem aos 
padrões de aprendizagem correspondente a 
cada etapa do ensino (série, ciclo e ano) e tam-
bém a família e o professor, para que juntos 
aprendam a lidar com estes problemas, buscan-
do a intervenção de um profissional especia-
lizado (pedagogo, psicopedagogo, psicólogo).  

O psicopedagogo está capacitado para 
lidar com as diversas dificuldades, pois 
tem um conhecimento científico nos pro-
cessos do aprender. Cabe a ele verifi-
car a solução dos problemas de apren-
dizagem, realizar o diagnóstico, intervir 
através de métodos ou técnicas próprias. 

A relação que existe entre o psicopedago-
go, professor e família são muito importantes, 
pois, juntos podem procurar definir ativida-
des com o objetivo de solucionar os efeitos 
prejudiciais aos alunos com dificuldades. 

Embora um trabalho junto com a família 
e a escola frente às dificuldades no proces-
so do aprender, o psicopedagogo encontra-
rá uma solução mais adequada para cada 
caso diagnosticado, assumindo um papel 
muito importante no momento de procu-
rar desenvolver atividades que ajudem na 
aprendizagem avaliando a situação e procu-
rando ajudar através de metodologias que 
favoreçam a aprendizagem. (BOSSA, 2007).

Em relação ao TDAH Lopes (2002), psico-
pedagoga clínica relatam resultados positivos 
que vivenciou em sua clínica através de con-
fecção e aplicação de jogos no tratamento de 
crianças hiperativas. Essas crianças foram en-
caminhadas pela instituição escolar com quei-
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xas de hiperatividade e dificuldade em acom-
panhar o desenvolvimento geral da classe. 

Em relação aos aspectos comportamentais, 
apresentavam um nível de ansiedade muito 
alto e dificuldades em concentração, coor-
denação viso motora e aceitação de regras. 

Após adotar trabalho pedagógico com 
as crianças mencionadas os resultados 
começaram a aparecer a cada sessão.

Ao final do trabalho a autora pode per-
ceber que, a partir da vivência com jogos, 
as crianças criaram novos hábitos e desen-
volveram potencialidades e habilidades. 

O jogo é uma ferramenta criativa atra-
ente e interativa que auxiliará no acompa-
nhamento psicopedagógico, bem como ao 
professor em sala de aula a minimizar os pro-
blemas de desatenção e de comportamento 
social nas crianças hiperativas, melhorando 
assim a aprendizagem e o desenvolvimen-
to da criança, pois é através desse ato que a 
criança reproduz experimentações e vivên-
cias que percebe do mundo exterior, e, ainda, 
que pode relacionar-se com outras crianças. 

A autora também destaca que brincar, nem 
sempre é considerada uma atividade que 
dá prazer à criança, mas que outras ativida-
des também poderão ser prazerosas des-
de que significativas a criança com TDAH.

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

É possibilitada através das áreas de desen-
volvimento proximal, isto é da distância entre 
a zona de desenvolvimento real, que se costu-
ma determinar através das soluções indepen-
dentes de problema, e o nível de desenvolvi-
mento potencial, ou seja, aquilo que a criança 
ainda não sabe, mas que pode aprender. 

A zona, de desenvolvimento proximal 
pode ser ilustrada através daquilo que a 
criança faz hoje com auxílio de adultos 
ou mesmo de crianças mais hábeis, mas 
que amanhã poderá fazer por si mesma. 

Assim sendo a afirmação de Vygotsky (2004) 
no sentido de que, no processo de aprendiza-
gem e desenvolvimento, para cada passo que 
a criança dá adiante no aprendizado, são dois 
que ela avança no desenvolvimento, é inegá-
vel que a importância da atuação do profes-
sor e do psicopedagogo nesse processo. Cabe 
a eles estimular constantemente a atenção da 
criança com TDHA, para que a mesma não se 
perca a qualquer novo estímulo do ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da literatura foi possível constatar que o TDHA não é considerado uma doença, as-
sim não se pode falar em cura. Uma doença é um estado do corpo, causado por uma situação 
ou agente específico, que pode ser eliminado para que se retorne ao estado inicial. O TDHA é 
uma síndrome e como tal deve ser tratado, pois, o tratamento melhora os sintomas e deve ser 
administrado de acordo com o comprometimento, ministrando-se medicamentos para diminuir 
a hiperatividade motora e melhorar a atenção. Em casos mais leves, o auxílio de uma terapia 
comportamental com o portador da síndrome e com a família já ameniza os sintomas do TDHA; 
em casos mais graves, exige-se uma ação multidisciplinar: pais, professores, médico, terapeutas. 

É preciso aplicar uma ação didática pedagógica direcionada para esta criança, visan-
do estimular sua autoestima, levando em conta a sua falta de concentração, e criando 
atividades diversificadas para que não haja um comprometimento durante sua apren-
dizagem, bem como esclarecer aos pais que se o TDHA não for tratado, gera inúme-
ras complicações para convívio social da criança, levando-a a depressão e até mes-
mo à busca de drogas, à insatisfação e à infelicidade, a um conflito interno por não 
atender as atividades do cotidiano, e à rejeição gerada pelos demais companheiros da escola. 

É importante destacar que a identificação precoce do problema segui-
da de tratamento adequado tem permitido à criança superar todos os obstácu-
los, assim, o sujeito portador desta síndrome, precisa se sentir seguro no ambien-
te em que ocorre a aprendizagem, para que tenha uma maior confiança em se expressar. 

Verificou-se que o papel do psicopedagogo é de avaliar a situação e procurar ajudar 
usando métodos que favoreçam a aprendizagem e a quebra dos obstáculos que impedem 
o aluno no momento do aprender, trabalhando as dificuldades desses sujeitos como: fal-
ta de atenção/concentração, impulsividade, hiperatividade: bem como as questões emo-
cionais que o atingem: baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, ansiedade, entre 
outros, utilizando estratégias como jogos, trabalhos de leitura e escrita contextualizadas à 
realidade e interesses deste paciente, arteterapia, atividades lúdicas diversas e outras es-
tratégias que venham também a trabalhar e intervir as questões relacionadas às posturas 
e hábitos associados à atenção, organização da rotina, execução e persistência nas tarefas. 

Considera-se também que a presença do psicopedago-
go nas instituições escolares é de suma importância, porém infelizmen-
te isto não ocorre principalmente nas redes públicas de ensino do nosso país.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA APRENDIZAGEM

Resumo: Esta presente pesquisa ocorreu através de estudos bibliográficos acerca do tema 
sobre a importância da vivência da Educação Infantil e os aspectos positivos de seus benefícios 
às crianças em seu primeiro contato com o mundo escolar. Iniciando com uma breve viagem à 
história da Educação Infantil e tópicos essenciais que compõe os caminhos a serem percorridos 
tanto por adultos e principalmente pelas crianças. Uma reflexão sobre a atuação pedagógica, a 
formação do profissional ao longo tempo, uma visão ampla de uma preocupação maior com o 
desenvolvimento da criança em seus anos iniciais de vida, a construção de seu conhecimento, 
sua aprendizagem sob o ponto de vista   global, ou seja, uma cognitiva, corporal, social e 
emocional. Tudo isso visando   uma aprendizagem de qualidade.

Palavra-chave:  Educação Infantil; Aprendizagem; Atuação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO
         
O presente estudo busca registrar e anali-

sar a trajetória da Educação Infantil ao lon-
go do tempo. A escolha do tema possui o 
objetivo demonstrar o quanto é importante 
a atuação dos profissionais e o atendimen-
to às crianças de 0 a 5 anos, hoje realizado 
nas creches, Centros de Educação Infantil 
Municipais e particulares o qual, deverá ser 
realizado com afeto, dedicação e    profissio-
nalismo, já é fase da vida   em que as crian-
ças se desenvolvem rapidamente quando 
bem estimuladas, sendo a base para todo o 
processo de aprendizagem desta criança.  

         
A pesquisa, a organização dos referen-

ciais bibliográficos e do material coleta-
do levou a constituição do presente artigo.      

No primeiro capítulo iniciaremos com uma 
viagem à história da Educação Infantil no sécu-
lo XX e as principais mudanças ao longo deste 
período.         Durante a leitura poderemos veri-
ficar as mudanças na percepção, dos objetivos 
frente ao atendimento às crianças de 0 a 5 anos.

        
Toda a evolução social e a necessida-

de da ênfase à capacitação do profissio-
nal para melhor atuarem nos aspectos 

       
Baseado nesta questão o texto foi basea-

do em bibliografias de alguns autores e   ou-
tros estudiosos que abordaram a temática da 
Educação Infantil, fundamentos das Leis  que 
embasam os objetivos educacionais sobre os 
espaços adequados para atender as crian-
ças de creche e pré- escola de forma que as 
mesmas desenvolvam suas capacidades, de 
forma agradável e aconchegante que pro-
porcione a oportunidade para a criança brin-
car, conviver, socializar-se com o próximo, 
aprender e seja feliz.. Unido à importância 
de um ambiente  adequado, vale-se também 
ressaltar a forte influência do afeto e do vín-
culo em todo o processo de aprendizagem.   

 
Portanto,  bom preparo, uma boa base pode 

proporcionar mais segurança e autonomia 
para a próxima fase do Ensino Fundamental. 

HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO SÉCULO XX
       
A política de creches no Brasil bem como 

os seus objetivos acompanhou o momen-
to histórico a que o País estava envolvido. 

      
As primeiras creches com atendimen-

to às crianças pobres, segundo Kuhlmann 
Jr (1988, p.59), têm início na Idade Média e 
se desenvolve ao longo do processo de sur-
gimento das instituições sociais. Nessa épo-
ca a pobreza era vista como uma dádiva ou 
como uma desgraça as quais o indivíduo de-
veria se subordinar. Já os ricos assim o eram 
para que pudessem cumprir com o dever 
sagrado da caridade, da ajuda ao próximo.

        
Com o passar dos tempos, o conceito de 

pobreza se torna mais forte causando maio-
res consequências aos indivíduos, forma-
lizando e caracterizando a pobreza como 
uma desgraça, cabendo à sociedade aliviá-
-la. Neste sentido, Kuhlmann Jr esclarece:

                                                            
Criam-se leis e propagam-se instituições 

sociais na área da saúde pública, do direito 
da família, das relações de trabalho e edu-
cação. As Instituições Jurídicas, sanitárias 
e de educação popular substituíram a tra-
dução hospitalar e carcerária do Antigo re-
gime. São iniciativas que expressam uma 
concepção assistencial a que denominamos 
Assistência Científica- por se sustentar na fé, 
no progresso e na ciência característica da-
quela época (KUHLMANN JR, 1998, P.60 ).

       
Segundo o autor, essas novas ideias  fun-

damentam-se na polêmica entre duas situ-
ações: a caridade e a filantropia. Existe um 
confronto entre a filantropia e a caridade. A 
filantropia representaria o lado racional da 
assistência e a caridade seria o lado emo-
cional, regido por simpatia e piedade. Nes-
te contexto busca-se criar instituições que 
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visavam remediar a miséria, os vícios bus-
cando melhorar a vida destes indivíduos, 
como uma das soluções para os cuidados à 
infância em função do trabalho feminino.

        
No Século XIX , o desenvolvimento científi-

co e tecnológico no Brasil a idéia de “jardim-
-de-infância”  foi recebida com muito entu-
siasmo por alguns setores sociais, mas gerou 
muito discussão, pois a elite não queria que 
o poder público não se responsabiliza pelo 
atendimento às crianças carentes. Com toda 
polêmica, em 1875 no Rio de Janeiro e em 
1877 em São Paulo, eram criados os primei-
ros jardins-de-infância, de caráter privado, 
direcionados para crianças da classe alta, e 
desenvolvem uma programação pedagógi-
ca inspirada em Frebel (OLIVEIRA, 2002).

        
Nas duas primeiras décadas do sécu-

lo XX começa um movimento de demo-
cratização da educação que foi defendi-
da como um direito para todas as crianças.

        
De acordo com Kramer (1987) cresciam 

as campanhas a favor do aleitamento ma-
terno e contra o comércio das “criadeiras”¹ 
consideradas na época a principal cau-
sa da mortalidade infantil. Crescia tam-
bém a defesa das creches para aten-
der as crianças consideradas desvalidas.

       
A organização das políticas foram decorren-

tes de uma leitura da realidade social em que 
as crianças pobres, filhos de operários, ne-
cessitavam de um local de guarda. Havia uma 
mentalidade assistencialista, que considerava 
que as crianças ficavam abandonadas, sem 
ter quem cuidasse delas.. Esse espaço seria 
responsável, inclusive, por compensar as ca-
rências que essa criança supostamente apre-
sentava com relação a cuidados, educação, 
cultura e demais déficits devido a sua pobreza.

        

No início do século XX, começava a indus-
trialização no país e as regiões mais ricas tor-
naram-se atrativas aos migrantes de outras 
regiões que vinham para melhores condições 
de vida.   Este crescimento desordenado da 
população nos centros urbanos ocasionou 
desemprego, doenças, mortalidade infantil. 
Neste contexto, segundo Kramer (1989, p.32), 
surge a primeira creche popular, iniciado em 
1908 para atender os filhos de operárias.

      
Devido às más condições de vida das 

crianças (entregues às amas de leite, pa-
gas para cuidarem e alimentarem os filhos 
das mulheres ingressadas ao mercado de 
trabalho) assim que, na década de 40, o Es-
tado instituiu uma assistência de caráter 
global. As creches, desta forma tomaram 
proporções à política de proteção à mater-
nidade e à infância. As creches foram equi-
padas com profissionais na área da saúde.

        
Nestes aspectos a Legião brasileira de As-

sistência (LBA) criada para fiscalizar os recur-
sos encaminhados às creches conveniadas ao 
Estado. De acordo com os relatos de Campos, 
Rosemberg e Ferreira (2006, p.43) as institui-
ções deveriam atender  os quesitos de saúde, 
de acordo com as concepções higienistas de 
atendimento às crianças ( com orientações 
prescritas por médicos pediatras, enfermeiros, 
assistentes sociais e atendentes treinados.

        
Em meados de 1960, o tratamento à crian-

ça de 0 a 6 anos toma um outro rumo. Em 
1964 cria-se a Fundação Nacional do Bem-
-Estar do Menor (FUNABEM), considerada 
como uma entidade com perfil jurídico de di-
reito privado, vinculado à presidência. Surge 
também o que até hoje conhecemos, a UNI-
CEF, que foram estimulados por organismos 
internacionais (United Nations International 
Children’s Emergency Fund, ou seja, Fundo 
das Nações Unidas para a infância), para pres-
tar assessoria à criança com medidas de baixo 
custo, e com a participação da comunidade.
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Nos anos 70, o Brasil absorve as teorias 
desenvolvidas nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, que sustentavam que as crianças das 
camadas sociais mais pobres sofriam de “pri-
vação cultural” ingressaram às creches para 
explicar o fracasso , esta concepção vai dire-
cionar por muito tempo a Educação Infantil, 
enraizando uma visão assistencialista e com-
pensatória .Conforme relata Sônia Kramer 

                                            
As sugestões  oferecidas pela Coordenação 

da educação Pré- escolar do MEC, apresenta-
vam características compensatórias em que o 
atendimento à criança carente deveria permi-
tir que as deficiências ocasionadas pelas con-
dições sociais, nutricionais ,culturais nas quais 
viviam fossem superadas , para que pudessem 
iniciar a educação formal em igualdade de con-
dições com as crianças oriundas de meios mais 
favorecidos (SÔNIA KRAMER;  1984, P. 90).

                
Em 1974, o Ministério de Educação e Cul-

tura criou o Serviço de Educação Pré-Escolar 
e, em 1975, a Coordenadoria de Ensino Pré-
-escolar. De acordo com Kramer (1984, p.90) 
“, apresentavam característica compensató-
ria em que o atendimento da criança carente 
deveria permitir que as deficiências causadas 
pelas condições sociais, de nutrição e cultura 
vivenciadas fossem superadas para que pu-
dessem iniciar a educação formal em igualda-
de de condições com as crianças que vivem 
em condições mais favorecidas. Ainda seguin-
do o pensamento de Kramer, “ o problema da 
criança é fragmentado e combatido de forma 
isolada, ora justificando as questões de saúde, 
em outros momentos do “bem – estar” da fa-
mília, ora da educação” (KRAMER 1984,P.91).

        
Podemos perceber que , neste período 

,há a ausência de responsabilidade e falta 
de uma democratização da educação Infan-
til, voltada para a submissão das famílias e 
das crianças às regras impostas pela clas-
se dominante.A classe dominante ditando 

as regras e à classe menos favorecidas cabe 
apenas a obediência pensando na sobre-
vivência e no bem estar de seus filhos.Este 
enfoque estava longe de uma educação de-
mocrática, distante de restituir a cidada-
nia, a igualdade e a liberdade de expressão.

        
Pelo que relata Kramer ( 1984,p.115), o 

problema era identificado na criança ou 
na família, nunca na sociedade.O intúito 
das instituições era o de alcançar ao má-
ximo um “modelo de criança” estabeleci-
do  pela classe dominante ( crianças mais 
favorecidas socialmente e financeiramen-
te), reforçando a discriminação das crianças.

                
Foi partir da segunda metade da década 

de 80, as concepções de criança e de cre-
che começaram a serem revistas, reper-
cutindo até hoje dia, a visão da instituição 
sendo reconhecida como espaço de brin-
cadeira e aprendizagem, local privilegia-
do para o desenvolvimento de dois aspec-
tos complementares do mesmo processo, a 
construção de si e do mundo pela criança.

               
Nas décadas de 80 e 90, em consequên-

cia do debate a respeito da importância de 
fornecer a todas as crianças estímulos cog-
nitivos adequados, como estratégias para 
reverter os altos índices de retenção escolar 
na primeira série da escolaridade obrigatória, 
começaram a ser apresentados programas de 
educação infantil pela televisão, como por 
exemplo, o Projeto Curumim no início dos 
anos 80 e o programa Rá-tim-bum, já no iní-
cio dos anos 90, ambos transmitidos pela TV 
Cultura de São Paulo. Elaborados por peda-
gogos e outros técnicos tentando atingir as 
crianças que não frequentavam a pré-escola.

       
Dois anos depois, em 1990, o Estatu-

to da Criança e do Adolescente (ECA) re-
afirmar os direitos constitucionais em re-
lação à Educação Infantil, ocorreu uma 
ampliação sobre a concepção de criança.
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 A nova LDB, Lei nº9394/96, incorpora a 
Educação Infantil como primeiro nível da 
Educação Básica, e formaliza a municipali-
zação dessa etapa de ensino.A educação in-
fantil foi conceituada, no art. 29 da L.D.B., 
como sendo destinada às crianças de até 6 
anos de idade, com a finalidade de comple-
mentar a ação da família e da comunidade, 
objetivando o desenvolvimento integral da 
criança nos aspectos físicos, psicológicos, 
intelectuais e sociais. Considerou a criança 
como um ser social, assim como a proposi-
ção de Vygotsky: “A aprendizagem desper-
ta processos internos de desenvolvimento 
que só podem ocorrer quando o indivíduo 
interage com outras pessoas.” ( 1992, p.33).

         
De acordo com o art. 30 da L.D.B., fi-

cou clara a divisão da educação infantil em 
duas etapas. A primeira destinada a crianças 
de até 3 anos de idade, poderá ser ofereci-
da em creches ou entidades equivalentes. A 
segunda, para as crianças de 4 a 6 anos de 
idade, a ser desenvolvida em pré-escolas.

        
Na L.D.B., em seu art. 31, determinou que, na 

fase de educação infantil, a avaliação deverá 
ser feita apenas mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento da criança e sem 
qualquer objetivo de promoção ou de classi-
ficação para acesso ao ensino fundamental.

        
Portanto, já é possível compreender a 

importância da Educação Infantil, que as 
crianças de 0 a 6 anos necessitam frequen-
tar a escola para se desenvolverem inte-
lectual, emocional e psicossocialmente..

        
Dessa maneira, a Educação Infan-

til está intrinsecamente ligada ao concei-
to de infância, tendo a sua evolução mar-
cada pelas transformações sociais que 
originaram um novo olhar sobre a criança.

        

Todas estas conquista foram frutos de 
uma sociedade se impôs e começaram a 
perceber que a Educação Infantil é muito 
importante e direito de todas as crianças.

        
A partir de 2000, no início do Séc. XXI a Edu-

cação Infantil, caracteriza- se por um espaço de 
socialização, de troca, de ampliação de expe-
riências e conhecimentos e oportunidades de 
conhecer e interagir com as diferentes produ-
ções culturais. O serviço educacional é direito 
da criança, dever do Estado e opção dos pais.

         
Frente a todas as transformações , a Edu-

cação Infantil vive um intenso processo 
de revisão de concepções sobre educa-
ção de crianças em espaços coletivos, e 
de seleção e fortalecimento de práticas 
pedagógicas mediadoras de aprendiza-
gens e do desenvolvimento das crianças.

        
Não se deve acreditar que a o atendimento in-

fantil tenha apenas o objetivo para que a crian-
ça brinque , e sim o processo de que se aprende 
brincando, trocando experiências, conviven-
do, estimulando e respeitando o ser social.

        
A relação creche/família no projeto pe-

dagógico deve priorizar a participação das 
famílias na educação infantil, criando um 
canal de ligação entre a creche e a famí-
lia, para que juntas possam efetivar o de-
senvolvimento, e o bem-estar físico, social, 
emocional, intelectual e cognitivo da crian-
ça. A instituição infantil não substitui a fa-
mília e sim compartilha carinho e saberes. 

 
         
As diretrizes da Legislação dão ênfase 

para a importância da formação dos pro-
fissionais da educação infantil merecerá 
uma atenção especial, dada a relevância de 
sua atuação como mediadores no proces-
so de desenvolvimento e aprendizagem. 
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A qualificação específica para atuar na 
faixa da Educação Infantil, os embasamen-
tos teóricos sobre o desenvolvimento da 
criança intelectual, emocional e socialmen-
te fundamentando a  atuação pedagógi-
ca do educador, lhe oferecendo segurança 
e capacidade de elaborar juntamente com 
a equipe pedagógica o Projeto pedagógi-
co da instituição a que está inserido atuan-
do com compromisso e responsabilidade.

       
Em suma, para a atual concepção da cons-

tituição, a Educação Infantil é a primeira 
etapa da Educação Básica .Ela estabelece as 
bases da personalidade humana, da      in-
teligência , da vida emocional , da socializa-
ção. As primeiras experiências de vida são as 
que marcam mais profundamente a pessoa. 

        
É importante ressaltar uma mudança recen-

te, até o ano de 2005, o atendimento obriga-
tório focava crianças de 7 a 14 anos, mas a 
partir da lei 11.274/2006, foi feita a inclusão 
de mais um ano e estendido o atendimento 
a crianças de seis anos. Esta foi uma medi-
da importante, na perspectiva da garantia do 
direito à educação. Esta lei foi popularmen-
te conhecida como “A Lei dos nove anos”.

        
Com isso um novo remanejamento de idade 

foi realizado a Educação Infantil foi definida, 
de acordo com (crc /2005 e no Brasil: Cons-
tituição Federal de 1988. LDB/96 e ECA/90) 
e na atualidade, presente Legislação inter-
na da maioria dos países. Atende a crianças 
de 0 a 5 anos e se divide em duas etapas: A 
creche( 0-3 anos) e a pré-escola (4 a 5 anos).

  

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E 
ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
       
O MEC possui vários documentos que 

orientam adequações necessárias para o 
bom funcionamento de estabelecimen-
tos educacionais, e que são fiscalizados 
para se manter a ordem e para que sejam 
cumpridas todas as exigências pelos ór-
gãos competentes. Entre as exigências, 
a organização do espaço de uma creche.

        
De acordo com as determinações e preo-

cupações do MEC, acredita-se que ambien-
tes variados podem fornecer diferentes tipos 
de interações e que o professor tem papel 
importante como organizador dos espaços 
onde ocorre o processo educacional. Este 
trabalho depende muito da escuta, do diá-
logo, da observação das necessidades dos 
interesses expressos pelas crianças, trans-
formando-se em objetivos pedagógicos.

               
Ao falar em compartilhar os saberes, faz-se 

necessário a participação de todos os envol-
vidos no processo educacional, ou seja, pro-
fessores, crianças familiares, funcionários e 
comunidade, além de profissionais colabora-
dores: professores, arquitetos, engenheiros, 
profissionais de educação e saúde, adminis-
tradores e representantes da comunidade. 
Sem falar do envolvimento professor- aluno. 
Juntos eles podem organizar o ambiente o 
mais agradável possível atendendo as ne-
cessidades do grupo e da clientela.        Este 
trabalho, portanto, busca ampliar os olhares 
construindo um ambiente para a Educação 
Infantil que seja facilitador para o  bom de-
senvolvimento das crianças sejam espaços 
que proporcionem aventuras, descobertas, 
criatividade, desafios e que facilite a interação 

        
Ainda falando sobre a organização  de uma 

escola nos deparamos com inúmeras situ-
ações que merecem atenção.. Em primeiro 
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lugar é um ambiente novo e desconhecido, 
por mais atraente que seja, significa ficar 
sem a presença da mãe, sem o porto- se-
guro. Soma-se a isso, rotinas novas, pesso-
as não familiares, alimentos novos, dormir 
em um novo berço ou colchão, brinquedos 
novos, contato com outras crianças, novas 
formas de serem cuidados, aprender a es-
perar, adquirir segurança e compartilhar.

        
A rotina requer uma nova reflexão para que 

não se torne uma tecnologia de alienação 
quando não considera-se o ritmo, a partici-
pação, a relação com o mundo, a realização, 
a liberdade, a consciência, a imaginação e as 
diversas formas de sociabilidade dos sujei-
tos nela envolvidos; quando se tornam ape-
nas uma sucessão de eventos, de pequenas 
ações prescritas de maneira precisa, levando 
as pessoas a  agir e a repetir gestos e atos 
em uma sequência de procedimentos que 
não lhes pertencem nem está sob seu do-
mínio. É o vivido sem sentido, alienado. Ao 
criar rotinas, é fundamental deixar ampla   as 
possibilidades dos movimentos das desco-
bertas ,participação ativa para que a prática 
pedagógica não caia mesmice e na alienação. 

        
Os princípios e as estratégias para a cons-

trução de um trabalho com as crianças em 
creches e pré-escolas expressam valores e, 
por isso, estes devem ser explicitados, tal 
como os seus objetivos: conhecer o pon-
to de partida e construir o de chegada. 

       
Um outro aspecto diz respeito ao caráter 

provisório de qualquer proposta pedagógica, 
a qual deve ser entendida no centro das mu-
danças históricas da sociedade e de seus indi-
víduos. Relacionada ao conceito de provisorie-
dade, destaca-se a necessidade de se alcançar 
uma real diversidade do trabalho pedagógico 
no âmbito de cada escola. Em outras palavras, 
significa dizer que o resultado de uma cons-
trução coletiva deve, necessariamente, aten-

der à diversidade de situações concretas en-
frentadas no âmbito das escolas, diversidade 
essa que deve se refletir no trabalho de cada 
grupo específico de professores e crianças. 

        
A Educação Infantil visa o desenvolvi-

mento integral da criança, por isso as prá-
ticas pedagógicas devem ser focadas 
nas linguagens, na expressão, no espa-
ço do brincar, no trabalho interdisciplinar.

        
Para Vygotsky (1991; 1993) o ser humano 

constitui- se na relação com o outro. Essa in-
teração se dá por modos de agir determina-
dos culturalmente. Nesses processos de inte-
ração a criança produz cultura, é um sujeito 
ativo e intervém no que ocorre ao seu redor e 
suas ações são formas de reescrever o mundo.

       
O acesso à Educação Infantil é um direi-

to das crianças desde o nascimento,  in-
clui direitos como proteção, saúde, ali-
mentação, higiene, curiosidade, carinho, 
experiências, conhecimentos, a provisão 
das necessidades básicas, emocionais e fí-
sicas. Segue abaixo alguns critérios para o 
atendimento em creches que respeita os 
direitos fundamentais das crianças (2009)

1. Nossas crianças têm direito à 
brincadeira

2. Nossas crianças têm direito à atenção 
individual

3. Nossas crianças têm direito a um 
ambiente aconchegante, seguro e 
estimulante

4. Nossas crianças têm direito a higiene a 
saúde

5. Nossas crianças têm direito a 
desenvolver sua curiosidade, 
imaginação, e capacidade de expressão

6. Nossas crianças têm direito a 
desenvolver sua identidade cultural, 
racial e religiosa. (MEC. p. 13).
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Diante de todo este estudo  fundamentou-
-se a essência dos objetivos da educação In-
fantil para a vida  e o desenvolvimento das 
crianças .Ao longo da trajetória  deste traba-
lho pode-se efetivamente dizer que  o bom 
trabalho da educação Infantil  deve caminhar 
simultaneamente com fatores ambientais , fí-
sicos  e afetivos. Que um  ambiente propício, 
pessoas capacitadas , bem intencionadas e en-
gajadas com o processo pedagógico são capa-
zes de atingir resultados benéficos à criança.  

      
Para autor Jean Piaget, a criança, no iní-

cio de sua vida não tem consciência do pró-
prio eu, e vive num processo de identifica-
ção .Assim, a afetividade está basicamente 
centrada em seu próprio corpo e em suas 
próprias ações .Quando ela toma consci-
ência de si suas relações tornam-se obje-
tais, e o outro torna objeto de afeto, aí se 
inicia a decifração afetiva  .Segundo Piaget,

                                               
O afeto é papel fundamental no funcio-

namento da inteligência do homem, pois 
a “vida afetiva e cognitiva são insepará-
veis, embora distintas .E são insepará-
veis porque todo intercâmbio com o meio 
pressupõe ao mesmo tempo estrutura-
ção e valorizaçãO  ( PIAGET, 1976, P.16 ).   

 
            
Uma Educação fortalecida se faz com a atu-

ação de criança- adulto- família, numa parce-
ria com  um   mesmo foco. Todos pertencentes 
à um Projeto, fazendo parte do processo de 
aprendizagem , todos como autores , interliga-
dos  entre si   sentindo-se parte da instituição   .          

O autor Moacir Gadotti também reforça a 
ideia da importância do afeto e da interação 
no processo de aprendizagem, segundo ele,

                              

O professor para pôr em prática a intera-
ção no processo de ensino aprendizagem 
não deve colocar-se na posição de detentor 
do saber, mas na posição de quem está cons-
truindo o conhecimento em conjunto com o 
outro. Entretanto, para que a interação e a 
construção conjunta do conhecimento se re-
alizem é necessário que a prática pedagógica 
esteja aliada á afetividade (GADOTTI, 1999).

      
O espaço pedagógico deve ser ambiente 

de integração, descobertas, vivências em to-
dos os âmbitos humanos possíveis, local de 
se desenvolver esquemas corporais, motores, 
de convivência, cooperação e autonomia, es-
paço para o lúdico, da troca, do afeto. Enfim, 
tudo isso é aprender. O ato de brincar e as 
brincadeiras representam para muitos auto-
res a possibilidade de as crianças se desen-
volverem e por meio deles a criança apren-
de a se conhecer e a atuar no mundo que a 
rodeia. Assim, as instituições voltadas para 
as crianças devem levar em conta a manei-
ra como a criança brinca, suas preferências, 
pois estas indicam uma produção de sentidos 
e ações. Neste contexto, é fundamental re-
conhecer as diferenças e as especificidades 
das crianças, a importância da disposição 
do lugar e do material,  bem como a atitude 
dos profissionais que lidam  com as mesmas.

          
O brincar deixa a criança feliz e desenvol-

ve a inteligência e, por isso, essa deve ser a 
atividade principal, mesmo para as crianças 
menores. Por meio das brincadeiras, as crian-
ças desenvolvem suas atividades motoras e 
psicológicas .Portanto, o ambiente da Edu-
cação Infantil possui também este objetivo.
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Segundo Vygotsky (1989,p.30), o brincar 
é fonte de desenvolvimento e de aprendi-
zagem, constituindo uma atividade que im-
pulsiona o desenvolvimento, pois a crian-
ça se comporta de forma mais avançada do 
que na vida cotidiana, exercendo papéis e 
desenvolvendo ações que mobilizam no-
vos conhecimentos, habilidades e proces-
sos de desenvolvimento e de aprendizagem. 

        
O brincar é compreendido pelo autor como 

uma atividade construída pela criança nas in-
terações que estabelece com outros sujeitos 
e com os significados culturais do seu meio. 
Ou seja, a criança aprende a brincar com a 
mãe, pai, avô, avó, irmãos, primos, educado-
res, enfim, com crianças e adultos em geral 
com os quais estabelece interações que as-
sumem a dimensão lúdica da brincadeira. A 
partir dos sistemas de referência cultural-
mente construídos, os adultos interpretam 
certos comportamentos do bebê (movimen-
tos, gestos, manipulações e ações com os 
objetos) como brincadeira, interagindo com 
ele a partir dessa significação. No seu per-
curso de crescimento e desenvolvimento, a 
criança vai então se apropriando dessa forma 
de ação social e do acervo cultural de brin-
cadeiras constituídas historicamente no seu 
contexto cultural, incorporando referências 
que a ajudam a participar de brincadeiras e 
a criar e reinventar novos modos de brincar.

       
A brincadeira deixa a criança feliz e de-

senvolve a inteligência e, por isso, essa 
deve ser a atividade principal, mesmo 
para as crianças menores. Por meio das 
brincadeiras, as crianças desenvolvem 
suas atividades motoras e psicológicas.

      

A presença da literatura infantil nas pro-
postas pedagógicas das creches e pré-es-
colas representa um espaço de fruição, de 
criação e de participação. Segundo Corsino 
(2003) o espaço da experiência do sujeito, 
do brincar, do encantamento. A literatura, tal 
como as artes de um modo geral, não pode 
ser uma estratégia para o ensino de conte-
údo. Ela é a possibilidade de ampliação das 
condições de acesso das crianças às dife-
rentes produções culturais. Nesse quadro, 
é fundamental criar espaço para a narrativa 
de histórias, para a troca de experiências, 
de sentidos e significados com as crianças.      

       
Estes fundamentos são primordiais para os 

futuros anos escolares da criança, para o seu 
desenvolvimento cognitivo,  psico e social .
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O AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O intuito deste trabalho de nível bibliográfico qualitativo é para focar no autismo 
e demais transtornos do desenvolvimento que estão sendo cada vez mais discutidos na área 
da Educação, ou seja, a questão da inclusão e pela preocupação com a formação profissional, 
a Educação Infantil se torna a primeira etapa a ser enfrentada pela criança com o diagnóstico 
comprovado de tais transtornos, focando o autismo, pois com o trabalho o objetivo deste é 
discutir com base na literatura existente o que pode ser oferecido por escolas de Educação 
Infantil para receber e atender esses alunos autistas. A pesquisa apresenta diversos autores 
que contextualizam os transtornos e discutem sobre as necessidades em cada caso, concluindo 
a importância de discutir e contribuir para que a criança seja vista além de sua necessidade. 
A Educação Infantil, como primeira etapa escolar da criança, precisa estar preparada para 
alunos independentemente de sua diferença, pois o processo de inclusão escolar começa na 
primeira infância. Buscando atender a tais questionamentos o trabalho a seguir apresenta 
um breve histórico contextualizando o autismo e demais transtornos do desenvolvimento 
seguidos da abordagem da Educação Infantil no processo de inclusão desses alunos. Almeja-
se que o material apresentado sirva como subsídio para pesquisas futuras do gênero e que de 
alguma forma contribua para professores da Educação Infantil diante de tal contexto.

 
 

Palavras-chave:  Autismo; Educação Infantil, Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A narrativa de antigamente foi instituída com várias teorias e práticas sociais,  foram afe-
tadas literalmente pela educação de forma direta, pois naquela época, pessoas com ne-
cessidades especiais, ficavam protegidas, longe dos olhos da sociedade em geral, não fre-
quentavam escolas, sofriam por não serem incluídas da onde nunca deveriam terem sido 
excluídas, por décadas eram tratadas como mongolóides, em vários países ficavam tran-
cadas, eram tidas como demônios, muitas eram jogadas de penhascos ou torturadas.

Eram vistos por aspectos clínicos, alvos de caridade ou até mesmo de assistencialismo e 
não como pessoas que poderiam estar em rodas sociais inclusive com direito à educação, 
com essa exclusão os movimentos de integração o aluno precisava se adaptar às exigências 
da escola, sendo que o de inclusão a escola é que precisa estar preparada para receber todos 
os alunos, a história da pessoa com deficiência se escreve entre tropeços, acertos e muitas lu-
tas, seja dele mesmo, de sua família, de pesquisadores ou organizações que abracem a causa.

A situação é que o movimento mundial da educação inclusiva para to-
dos assegurou a abertura para alunos com diagnóstico de autismo ou de-
mais transtornos serem encarados e discutidos dentro do sistema de ensino.

Não importa o que a criança possui, caso venha apresentar dificuldades no desenvol-
vimento da comunicação, comportamental ou motor a mesma deve ser atendida e de-
verá ser obrigatoriamente recebida pela escola, onde devem oferecer educação inclu-
siva e de qualidade, independente das condições de desenvolvimento e permanência.

A classificação de uma pessoa que possui o Transtorno do Espectro Autista conhecido como 
(TEA) pode ter três graus: o autismo leve, o autismo moderado e o mais severo, ou seja, etimolo-
gicamente falando, autismo vem da palavra de origem grega “autos” cujo significado é “próprio 
ou de si mesmo”, sendo caracterizado como um distúrbio neurológico que surge ainda na in-
fância causando atrasos no desenvolvimento na aprendizagem e na interação social da criança. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

604

A HISTÓRIA DO AUTISMO

 De acordo com o autor, Cruz (2014) os 
primeiros sinais se tornam nítidos na maio-
ria dos casos antes dos três anos de idade, 
podendo acontecer com algumas exceções, 
no qual casos de crianças antes dos três 
anos de idade são apresentados sinais de 
autismo, com isso torna-se de extrema im-
portância a observação do comportamen-
to e desenvolvimento do recém-nascido.

O autismo possui este nome por um pa-
drão de comportamento produzido de forma 
complexa, como um resultado final de uma 
longa sequência de causas. É uma síndrome, 
ou seja, um conjunto de sintomas, que agru-
pados, recebem a denominação de autismo.

Conforme explicado anteriormente a clas-
sificação do autismo é como um transtorno 
invasivo do desenvolvimento que possui gra-
ves dificuldades ao longo da vida prejudican-
do nas habilidades sociais e comunicativas.

Embora, os diagnósticos mais utiliza-
dos requerem a identificação de anor-
malidades no desenvolvimento da 
criança, antes da idade de 36 meses.

O autismo também é conhecido como 
uma alteração cerebral comportamental que 
compromete a capacidade da pessoa se co-
municar, estabelecer relacionamentos e de 
responder apropriadamente ao ambien-
te que a rodeia, alguns autistas apresentam 
também retardo mental, mutismo ou impor-
tantes atrasos no desenvolvimento da lin-
guagem, porém, tem autistas que apresen-
tam inteligência e fala intactas (CRUZ, 2014).

O autismo quando detectado proporcio-
na impressões diferenciadas, algumas pes-
soas são mais introvertidas e distantes, 
outras mais extrovertidas com comporta-
mentos que podem ser restritos e rígidos.

Portanto, o autismo é mais conhecido como 
um problema que se manifesta por um esque-
cimento da criança ou adulto acerca de seu 
mundo exterior, encontrando-se centrado em 
si mesmo, ou seja, existem perturbações das 
relações afetivas com o meio, pois a maioria 
das crianças não fala e, quando falam, é co-
mum a ecolalia, repetição de sons ou palavras, 
inversão pronominal, ou seja, o comporta-
mento delas é constituído por atos repetitivos 
e estereotipados, não suportam mudanças de 
ambiente e preferem um contexto inanimado.

O termo autismo se refere às caracte-
rísticas de isolamento e auto concentra-
ção. O autista possui uma incapacidade 
instintiva para demonstrar relações afeti-
vas, bem como para responder aos estí-
mulos do meio, é universalmente conhe-
cida a grande dificuldade que os autistas 
têm em relação à expressão das emoções.
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O COMPORTAMENTO DA CRIANÇA 
AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

É na escola que nos deparamos com al-
gumas deficiências e com alguns trans-
tornos, é logo na primeira infância que os 
profissionais acabam detectando alguma 
especificidade nos alunos, pois na maio-
ria das vezes seus familiares não enten-
dem ou muitas vezes não querem enxergar.

          

O autismo é visto como deficiência e 
representa uma disfunção global do de-
senvolvimento, de acordo com a Política 
Nacional de Educação Especial na Pers-
pectiva da Educação Inclusiva (2008). 

É muito importante informar aos responsáveis 
da criança, já que autismo não tem cura, porém 
existe uma melhora significativa no tratamen-
to e a educação pode ser o mais efetivo deles.

Foi após a Constituição de 1988 que a 
educação passou a ser considerada um di-
reito para todos e na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação (LDB) por meio dos artigos 
29 e 30 a Educação Infantil (primeira etapa 
da educação básica) é oferecida em creches 
e em pré-escolas para alunos com diagnós-
ticos de autismo ou demais transtornos. 

De acordo com a Lei 12.764 de 27 de 
dezembro de 2012 (inciso IV do art.2º) 
para casos de diagnóstico comprovado, 
o aluno terá direito a um acompanhan-
te especializado, não sendo submetido a 
tratamentos considerados desumanos ou de-
gradantes e não estando privado nem de sua 
liberdade e nem do convívio familiar (Art.4º). 

Nas escolas, o gestor ou autoridade que 
se recusar a oficializar a matrícula de um 
aluno com transtorno ou qualquer outro 
tipo de deficiência será punido com mul-
ta de três a vinte salários mínimos (Art. 4º).

Para que a escola possa ser considerada in-
clusiva de fato, é preciso que receba e acolha 
os alunos independentes de suas condições 
de qualquer ordem que sejam tendo como ob-
jetivo básico desenvolver uma pedagogia que 
seja capaz de educar e incluir todos aqueles que 
apresentem dificuldades, sejam elas educacio-
nais, temporárias ou permanentes, conforme 
afirma (MANTOAN, 2003, p. 13-20 e 27-34).
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As Unidades Escolares onde a criança 
com qualquer tipo de necessidade especial 
ou transtornos, precisam estar preparadas 
com professores qualificados, que recebam 
alunos com tais dificuldades, precisam ter 
suas práticas profissionais adequadas e or-
ganizadas para atuar de forma significativa.

O autismo ainda é desconhecido, embo-
ra os estudos realizados apontem para um 
forte componente genético, os estudos, as 
pesquisas, e a convivência com autista, afir-
mam que ainda não há um padrão de heran-
ça característico, o que sugere que o autismo 
seja condicionado por um mecanismo multi-
fatorial, ou seja, diferentes combinações de 
alterações genéticas associadas à presença 
de fatores ambientais predisponentes podem 
desencadear o aparecimento do distúrbio.

Na Educação Infantil, é possível detectar 
uma criança com traços autistas, os profis-
sionais devem saber lidar com isso, pois os 
autistas apresentam comprometimento na 
interação social, que se manifesta pela ina-
bilidade no uso de comportamentos não 
verbais tais como o contato visual, a expres-
são facial, a disposição corporal e os gestos. 

Esse comprometimento na interação social 
manifesta-se ainda na inaptidão do autista de 
desenvolver relacionamentos com outras pes-
soas, na sua apatia a participação e reciproci-
dade social, é fácil perceber uma característica 
de uma criança autista, a escassez na comuni-
cação é visível, se caracteriza pelo atraso ou 
ausência total de desenvolvimento da fala. 

Quando uma criança na fase ainda da es-
cola principalmente na primeira infância, 
demonstra nas suas atividades apatia ou 
falta de interesse, são resistentes às mu-
danças, ou costumam manter rotinas e ritu-
ais, pode-se observar o autismo, esta crian-
ça também poderá insistir em determinados 
movimentos sendo uma característica co-
mum aos autistas, como abanar as mãos 
ou rodopiar, uma maneira que encontram 
para se acalmarem ou se sentirem seguros.
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DIAGNÓSTICOS E AVALIAÇÕES DO 
AUTISTA
 
Para diagnosticar o autismo é preciso estabe-

lecer uma lista de critérios comportamentais, 
além disso especialistas na área recomendam 
que este diagnóstico seja feito pelos critérios 
do ICD-10 ou pelo DSM-IV-TR. (APA, 2003)

Para que uma criança seja diagnosticada 
com o transtorno autista, é preciso manifes-
tar pelo menos 6 dos 12 sintomas apresen-
tados pela DSM-IV-TR, ou seja, apesar do 
DSM-IV-TR fornecer os critérios para o diag-
nóstico de autismo, o processo não é simples, 
cada caso é avaliado diferentemente do ou-
tro, nenhuma criança é igual a outra, a vários 
tipos de graus no autismo o leve, o moderado 
e o severo, ou seja,  a criança começa a exibir  
um dos diferentes sintomas, pois cada uma 
possui seu perfil de desenvolvimento mental.

Quando se possui dúvidas em relação as 
características da criança, é importante o 
profissional especializado obter um diagnós-
tico clínico preciso do Transtorno Autista, a 
criança deverá ser bem examinada, tanto fi-
sicamente quanto psico neurologicamente. 

Quando se possui um prontuário, a crian-
ça precisa ter uma avaliação, devendo incluir 
entrevistas com os pais e outros parentes in-
teressados, observação e exame psico men-
tal e, algumas vezes, exames complementa-
res para doenças genéticas e ou hereditárias, 
além do apoio da família, a escola também 
é responsável para uma avaliação precisa, 
em que psicopedagogos entre outros pro-
fissionais, terão que ter um diagnóstico no 
qual todos estarão falando do mesmo CID.

A partir de meados do século XX, o autis-
ta passou a ser uma questão educacional, 
porém, ainda é muito contaminada pelo es-
tigma do julgamento social, ou seja, todas 
as situações da vida de uma pessoa com 
necessidades especiais, uma das mais crí-
ticas é a sua entrada e permanência na es-
cola, na grande maioria essas crianças com 
necessidades especiais, não possuem au-
xilio necessário, apesar de estar na Lei, a 
maioria das Prefeituras não se deram conta 
ainda, da importância da inclusão escolar.

Infelizmente, ainda nos dias atuais no am-
biente escolar, crianças com necessidades 
especiais sentem-se isoladas, a sociedade 
ainda não se acostumou com a inclusão es-
colar, os professores agora estão sendo pre-
parados para lidar com tal situação e prolon-
gar a permanência dessas crianças na escola, 
não se pensa mais no autismo como algo 
incurável e é impossível se falar de atendi-
mento à criança com necessidade especial 
sem considerar o ponto de vista pedagógico. 

A comunicação visual se torna fundamental 
para alunos com autismo, uma vez que contri-
bui para o ambiente estar estruturado de for-
ma que ele compreenda e se sinta acolhido.

Para isso, recursos como cartazes ou fi-
chas comunicativas, que ilustram a rotina, 
o uso de determinados lugares como usar 
o banheiro, lavar as mãos da forma cor-
reta, onde estão determinados brinque-
dos ou onde guardá-los, são importantes.
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Materiais desse tipo estão disponíveis em 
diversos blogs especializados ou nos pró-
prios sites de ONGs ou grupos do tipo. De-
vido às dificuldades enfrentadas, é comum 
também encontrar páginas na internet ou 
em redes sociais de mães de crianças com 
autismo, com dicas, sugestões de atividades 
ou de organização de ambientes que podem 
ser adaptadas para as escolas e servem como 
fonte de ideias e uso para os profissionais. 

Na Educação Infantil, o autismo exige do 
profissional uma atuação baseada na com-
preensão do que precisa e pode ser traba-
lhado em sala, a observação do comporta-
mento da criança com autismo, quanto das 
outras crianças ao se relacionarem é primor-
dial para propor atividades criativas e signifi-
cativas, que integrem e socializem as crian-
ças, para reforçar atitudes positivas que 
possibilitem o desenvolvimento de todas. 

Por meio do incentivo ao brincar em suas 
variadas formas, a Educação Infantil pos-
sibilita não só o desenvolvimento social, 
como também o físico, motor e o cognitivo 
de maneira global, ou seja, cria condições 
mesmo sem ter ou ser o objetivo, para que 
as crianças alcancem com maiores habilida-
des o que for estabelecido no trabalho, au-
xiliando no processo de escolarização dela.

 

O PAPEL EXERCIDO PELA FAMÍLIA E 
ESCOLA, COM CRIANÇAS AUTISTAS

O papel exercido pela família e pela esco-
la em relação a criança com autismo é fun-
damental para a boa convivência escolar, na 
qual a interação com a sociedade pode ser 
menos dolorosa quanto parece, pois, uma 
criança que está em processo de descober-
ta na escola, entender que suas percepções 
podem parecer desorganizadas, além de sua 
audição que pode ser hipersensível e seu ol-
fato aguçado, é preciso também entender 
e distinguir o “não quer” de “não consigo”. 

De acordo com o pensamento de No-
tbohm, (2005), a criança autista apresenta 
algumas especificidades, peculiares com ca-
racterísticas que só ela possui, um exemplo 
é a linguagem corporal, que também pode 
ser uma fonte de informação, o vocabulá-
rio dela pode parecer limitado e por isso sua 
agitação, ou isolamento podem demonstrar 
que algo está errado ou o incomodando.

A autora também chama a atenção 
para o auxílio necessário e fundamental 
nas interações sociais, a mesma diz que:

Se você encorajar as outras crianças a me 
convidar para brincar de chutar bola, ou 
basquete, pode ser que eu fique muito fe-
liz em estar incluído, estruturar e definir o 
começo e o fim das atividades e brincadei-
ras pode contribuir para a participação da 
criança, uma vez que expressões faciais, 
emoções e linguagem corporal são em sua 
maioria, mais complicadas para a crian-
ça entender (NOTBOHM, 2005; 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se com este trabalho de nível bibliográfico, uma pesquisa muito satisfatória e en-
riquecedora, em relação ao autismo, a criança autista, o seu comportamento, o diagnóstico, 
como trabalhar em sala de aula, o papel que o professor exerce, a questão familiar, enfim, a 
rotina, motivação, comunicação clara, compreensão e carinho, são fatores que contribuem 
para amenizar e desenvolver o potencial de crianças com autismo ou sem, ou seja, é comum 
pensar em como fazer, o que fazer, mas antes de tudo, é preciso lembrar-se do básico: são 
apenas crianças e todas independentes da necessidade, precisam de atenção e cuidados. 

 
Infelizmente, o mito envolvendo o autismo acaba por complicar as relações se-

jam de cuidado ou de convivência, mas isso se deve muito ao ainda desconheci-
mento de suas causas. E por isso, não pode fazer desse fato a razão para impe-
dir, diminuir ou dificultar o desenvolvimento de uma criança com tal diagnóstico.

 
Foi analisada, a questão do comprometimento cognitivo, se para alguns ca-

sos, o desenvolvimento fica comprometido, em outros há o alto desempe-
nho, com facilidades para a memorização de números ou conhecimentos espe-
cíficos, por isso é preciso descobrir e explorar as habilidades de cada criança. 

Atualmente, busca-se a diversidade em sala de aula, não é mais aceitável colocar a culpa na 
formação do professor, mas é preciso buscar o que necessita e se atualizar constantemen-
te, pois a formação continuada enriquece não só sua prática, mas sua vida de forma geral.
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O CURRÍCULO ENQUANTO FORMADOR DE CIDADÃOS ATIVOS 
SOCIALMENTE

Resumo: O presente artigo discorre a respeito do currículo como forma de identificar a sua 
importância na formação dos educandos, refletindo sobre como o educador influencia no 
desenvolvimento deste currículo e na aquisição de aprendizagens significativas dos seus 
educandos. Para isso, o início do artigo se dá pela definição de currículo, pontuando uma 
concepção mais profunda sobre os conteúdos que ficam ali dispostos. Em seguida, reflete 
sobre este currículo enquanto consolidador de ações e posturas fundamentais para o 
gerenciamento das interações sociais dos indivíduos. Em continuidade, evidencia a articulação 
entre educador e currículo, pontuando como este educador deve enxergar este currículo para 
que ele atenda as necessidades dos educandos e seja funcional. Conclui, enfatizando que 
somente quando o educador encontrar o sentido que o currículo trás além das disposições 
dos conteúdos, ocorrerá a devida formação cidadã dos educandos. Traz por objetivo visualizar 
o que o currículo traz para a formação dos educandos. Trata-se de uma pesquisa de revisão 
de literatura.

Palavra-chaves: Educação; Currículo; Formação Cidadã.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

613

INTRODUÇÃO

O presente artigo traz como temática cen-
tral o papel do currículo no sistema educa-
cional, pontuando a sua importância como 
eixo orientador, norteador e embasador das 
práticas pedagógicas no que concerne so-
bre a sistematização de conteúdos que se 
encontram dispostos em áreas de conhe-
cimentos , respeitando os elementos espe-
cíficos dos temas e a maturidade das faixas 
etárias componentes dos anos escolares.

É muito comum serem realizadas críticas 
sobre o currículo. Tais críticas partem da 
falta de propriedade de conhecimento que 
os educadores possuem do que vem a ser 
o currículo e os pormenores que ele traz. O 
ponto problemático é que se o educador não 
compreende este currículo como formador e 
transformador dos educandos para que se-
jam capazes de estabelecer relacionamentos 
entre indivíduos e com o meio no ambiente 
social, a valia do currículo, realmente, se finda 
em um monte de conteúdos que determinam 
os caminhos que os educadores devem seguir.

Diante desta problemática, se torna visível 
que o momento atual nos aponta a necessida-
de de reflexões mais profundas do que é este 
currículo e de como o educador deve interagir 
com ele e suas práticas pedagógicas para que 
esta formação ocorra de maneira qualificada.

Dessa forma, o artigo traz por objetivo vi-
sualizar o que o currículo traz para a forma-
ção dos educandos, favorecendo práticas 
pedagógicas que tragam a construção de 
um conhecimento significativo com elemen-
tos que estes possam utilizar no seu cotidia-
no seja dentro ou fora do ambiente escolar.

Para chegar a esta análise, o artigo traz 
uma pesquisa de revisão de literatura com 
análise de várias óticas de autores que dis-
sertam sinteticamente sobre o currículo e o 
seu papel na escola enquanto formador de 
cidadãos, permeando reflexões qualitativas.

CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO

Ao analisar a origem da palavra currículo, 
Fonseca e Pinto (2017) colocam que esta é 
derivada da palavra grega “curriculum” que 
possui significado de trajetória a ser percor-
rida ou carreira a ser traçada. Dessa forma, 
é visível que o currículo para a escola tem 
a função de nortear um caminho em bus-
ca de uma formação, traçando elementos 
a serem estudados que são fundamentais 
para a constituição da formação almejada.

Conforme Rissato (2014), o currículo se 
refere a seleção dos conteúdos, sequência 
coerente dos aspectos que compõe o con-
teúdo e correlações de complexidade ao 
desenvolvimento humano, visando a qua-
lificação do processo de ensino-aprendiza-
gem. Sendo assim, o currículo deve abor-
dar conhecimentos, ideias, valores, hábitos, 
convicções, técnicas, recursos, artefatos, 
procedimentos, símbolos, entre outros.

Refletindo sobre a definição de currícu-
lo, Fonseca e Pinto (2017) colocam que:

O currículo, por se tratar de um conjun-
to de saberes selecionados, funciona como 
instrumento modificador do indivíduo e in-
fluencia a formação das pessoas, sendo 
um fator determinante no desenvolvimen-
to do processo de ensino e aprendizagem, 
bem como na produção do conhecimento 
nas dimensões individual, cultural e social. 
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Os saberes que compõem o currículo devem 
estar conectados de forma a possibilitar que a 
educação cumpra seu objetivo. Ele deve então 
levar em conta o desenvolvimento e a maturi-
dade dos alunos, bem como suas atividades e 
experiências(FONSECA; PINTO, 2017, p. 59)

Com especificações ao currículo voltado 
para a formação escolar, Mello (2015) enfa-
tiza que a importância do currículo educacio-
nal se encontra na concentração de conhe-
cimentos que privilegiam a aquisição de um 
patrimônio científico e cultural que visa pro-
gressos e avanços, em vista a descobertas e 
que quebre com fronteiras científicas. A pre-
dominância do currículo com a visão de obri-
gatoriedade dos educadores, se dá pela faci-
lidade de apresentação expositiva do mesmo, 
em virtude de se organizar com fragmenta-
ção dos conteúdos muito bem delimitados.

Ainda na ótica de Mello (2015), o currículo 
traz as transmissões de legados que são assi-
milados e preservados, repassados de gera-
ções e gerações, mantendo um certo domínio 
sobre o que, porque é como deve ser esta for-
mação defendida pelo sistema educacional.

Segundo Andretta (2013), o currículo na 
contemporaneidade deve ser visualizado 
como um compilado de atividades que tem o 
objetivo de propiciar transformações sociais e 
mundiais. Para isso, este currículo deve ter ar-
ticulações com práticas reflexivas que levem 
em consideração as relações que o indivíduo 
em formação estabelece com a cultura e com 
a sociedade. A práxis educacional não deve ser 
voltada somente para o desenvolvimento da 
aula, mas também, a como os conteúdos dis-
postos inferem na formação dos educandos.

O currículo, na ótica de Fonseca e Pinto 
(2017), atinge dimensões político-pedagógi-
cas, em que é possível analisar que o indiví-
duo estabelece relações com outros sujeitos 

e conhecimentos, os quais são fundamen-
tais para a construção de novos saberes, re-
construindo esses saberes por meio destas 
ações. Sendo assim, não devem ser priori-
zados os conteúdos, os colocando acima 
destas relações que o educando tem com o 
mundo, devendo ser articulados com as vi-
vências sociais destes em ambiente social.

Nesta vertente, Lopes et al (2016) acres-
centa que:

Assim, compartilhamos com a ideia de 
que o currículo pode ser todas essas coisas, 
pois ele é também aquilo que dele se faz, 
mas nossa imaginação está agora livre para 
pensá-lo através de outras metáforas, para 
concebê-los de outras formas, para vê-lo de 
perspectivas que não se restringem àquelas 
que nos foram legadas pelas estreitas catego-
rias da tradição (LOPES et al, 2016, p. 203).

De acordo com Andretta (2013), o currículo 
tem interferência direta e significativa no pro-
cesso de formação do indivíduo, apresentan-
do grande influência no ensino-aprendizagem 
dos educandos, mostrando a relevância no de-
senvolvimento individual cultural e social dos 
mesmos. Com isso, é possível observar que na 
escola se aprende muito mais que somente os 
conteúdos, possibilitando a construção de um 
conhecimento que propicia a utilização das 
aprendizagens dos conteúdos com significa-
ção nas relações que ocorrem na sociedade.

Sobre o currículo Caldas et al (2014) evi-
denciam que:

O currículo escolar sendo uma prá-
tica complexa destaca-se por se de-
senvolver diversos graus de aprofun-
damento na formação social do aluno. 
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É natural que seja assim, pois o traba-
lho pedagógico, a escola e o professor tor-
nam-se evidentes nas suas concepções 
de mundo podendo assumir uma pos-
tura tradicional ou libertadora no pro-
cesso de construção e desenvolvimento 
do currículo. (CALDAS et al, 2014, p. 3)

O currículo para Assis e Medeiros (2016), 
tem uma estrutura cultural e social asso-
ciada a ele com vistas a um olhar tradicio-
nal. O currículo se resume a um compilado 
de conteúdos que propiciam planejamento, 
que inclui sequências didáticas, que infe-
re no desenvolvimento de atividades que 
primam pela consolidação de valores so-
ciais e culturais primordiais para as relações 
sociais. O currículo fundamenta a função 
formadora e social da escola, dando impor-
tância no desenvolvimento dos indivíduos.

Neste contexto, Fonseca e Pinto (2017) ex-
planam que o currículo funciona como um 
eixo norteador que orienta a educação vol-
tado a determinado contexto social. Todo 
o currículo apresenta, por detrás dos con-
teúdos dispostos, ideais e concepções de 
indivíduo e de uma formação que permita 
ações sociais. O sistema em que se encon-
tra o currículo está organizado para o al-
cance do objetivo da formação cidadã dos 
educandos, cabendo a escola e ao educador 
buscar estratégias metodológicas que arti-
culem o currículo com a realidade destes.

REFLEXÕES SOBRE O CURRÍCULO

Discursar sobre o currículo, segundo Rissa-
to (2014), é um desafio para a educação atu-
al, pois envolve a compreensão de elementos 
elaborativos e implementadas que garantem 
o currículo como norteador do processo de 
ensino-aprendizagem educacional. As refle-
xões giram em torno da pouca participação 

dos docentes para a estruturação curricular. 
A garantia da participação docente na cons-
tituição curricular promove uma visão crítica 
sobre a realidade social, a qual não é mui-
to utilizada na própria formação docente.

Com esta visão Rissato (2014) coloca que:
As indagações sobre currículo, presen-

tes não apenas na prática pedagógica como 
na teoria que a sustenta, nos leva a refletir 
e repensar, que currículos não são conteú-
dos prontos a serem simplesmente passa-
dos e repassados aos alunos, antes, discu-
timos e aprendemos sobre a necessidade 
de buscar novos mecanismos que nos pos-
sibilitem atender as reais necessidades vi-
venciadas por nossa sociedade e que serão 
refletidas na escola (RISSATO, 2014, p. 17)

De acordo com Santos (2008), a forma-
ção dos educadores atuais deve trazer uma 
nova visão sobre o currículo para que, com 
uma visão crítica, sejam capazes de enxer-
gar por detrás dos conteúdos como forma 
de compreender qual indivíduo social que 
este currículo quer constituir. A partir do 
momento que o educador visualizar o currí-
culo como auxiliador da sua prática pedagó-
gica e não como fim concreto do desenvol-
vimento de suas aulas, se atingirá com mais 
efetividade da formação dos educandos.

Muitos são os olhares e reflexões que 
o currículo traz apontam Araújo e Mene-
zes (2019). Quem articula o currículo com 
a realidade social pode dar a ele diversas 
vertentes que vão se associando as vivên-
cias e experiências particulares, tanto do 
educador quanto dos educandos, amplian-
do visões e maximizando aprendizagens. 
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Porém, a escola e os educadores devem 
se apropriar deste currículo para que, cri-
ticamente, se evidenciam elementos que 
possam gerar exclusões em virtude de um 
currículo oculto, cabendo ao olhar des-
te educador, na luta da constituição de um 
currículo, que propicie a igualdade e jus-
tiça entre os indivíduos em sociedade.

Para Ferreira e Neves (2010): 
Para se falar em currículo é necessário pen-

sar em uma pedagogia que não seja só a fabri-
cação de projeto para o futuro, mas a constru-
ção do mesmo. Uma pedagogia sem máscaras 
classificatórias e excludentes. Nesta perspec-
tiva a prática contemporânea abre espaço 
para mudanças educacionais que contemple 
uma educação construída a partir das dife-
renças. Para tanto, precisamos de um novo 
sujeito, pedagogos capazes de refletir acer-
ca da imagem vertiginosa de mundo em algo 
mais híbrido (FERREIRA; NEVES, 2010, p. 10)

Em complemento, Assis e Medeiros (2016) 
colocam que o currículo deve ser molda-
do de acordo com a necessidade local dos 
educandos dentro da própria escola. Para 
isso, é necessário que se pegue o conteúdo 
e o correlacione com sua utilização signifi-
cativa na vida social. Perceber o currículo 
como um elemento atuante no desenvolvi-
mento das dimensões intelectuais, culturais 
e sociais é dar a ele avalia e importância de 
aspectos constituintes da formação huma-
na. Sendo assim, o currículo deve ter suas 
objetivações em fins sociais e culturais, pri-
mando pela socialização dos educandos.

A implementação do currículo, acrescen-
tam Assis e Medeiros (2016), se dá pela 
compreensão e conscientização daqueles 
que o utilizam sobre a necessidade de ob-
servar os por trás dos conceitos expostos. 
Este olhar deve ser voltado aos elementos 
morais, éticos, sociais e culturais que apre-

sentam, refletindo sobre a importância des-
tes na formação dos educandos enquanto 
indivíduos sociais e ativos. O currículo deve 
conter uma diversidade de conhecimentos 
científicos que se bem articulados possibili-
tam uma formação humana e humanizadora.

Dessa forma, Santos (2008) enfatiza que:
A ideia de um currículo em permanente 

elaboração, que necessita ser renegociado e 
reconceitualizar em conformidade com as in-
terferências sociais e culturais às quais está 
submetido, nos conduz à compreensão de 
que a composição curricular é resultado de 
conflitos sociais. Nessa perspectiva, é neces-
sário trabalhar com a ideia de reconstrução 
do conhecimento do currículo, de se estabe-
lecer uma diferenciação entre currículo escri-
to e currículo resultado da prática realizada e 
mediada pelas ações dos alunos e dos profes-
sores em sala de aula (SANTOS, 2008, p. 26).

Sendo assim, Fonseca e Pinto (2017) pontu-
am que o currículo tem por objetivo a produ-
ção de inferências diretas e com significações 
nas práticas pedagógicas cotidianas. Se cons-
titui como um agrupamento de experiências 
de indivíduos que permitem modificações nas 
capacidades comportamentais destes que 
acabam por serem elementos constituintes 
da sua identidade. O currículo deve ser pen-
sado como uma teoria orientadora da prática 
que determina elementos sociais e culturais 
essenciais para a formação dos indivíduos.

Refletindo sobre a escola, este currículo é 
um documento organizado para embasar as 
práticas pedagógicas de forma a incentivar 
diálogos docentes que estimulem a busca 
de estratégias metodológicas que favoreçam 
a formação dos educandos em perspecti-
vas humanas, acrescentando conhecimen-
tos influentes nas relações harmônicas des-
tes com os outros inseridos no meio social.
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APLICABILIDADE DO CURRÍCULO

Pensar em um currículo na atualidade, se-
gundo Rissato (2014) é trazer a criticidade para 
os conteúdos que neles são dispostos. Uma 
criticidade que enxerga elementos que estão 
por detrás das sequências conteudistas. Nes-
te cenário, o educador tem um papel de suma 
importância, pois ele, na postura mediadora, 
provoca os educandos a ver por trás dos con-
teúdos e a problematizá-los com a realidade 
dos mesmos, possibilitando significar e res-
significar com qualidade o seu conhecimento.

Ainda na visão de Rissato (2014), o educador 
deve propiciar dinâmicas de aula que favore-
çam o desenvolvimento de um olhar crítico 
sobre os conteúdos do currículo, organizando 
discussões e debates para enaltecer a poten-
cialidades dos educandos com relevância so-
bre seus cotidianos de vida para que encon-
trem significações em suas aprendizagens.

De acordo com o Santos (2008), é essencial 
que exista uma correlação evidente entre os 
conteúdos do currículo com o contexto em 
que a escola se encontra inserida. O currículo 
em si traz diversos conteúdos sistematizados 
de forma a contemplar os saberes necessários 
para a desenvoltura social dos indivíduos. São 
apresentados de forma igualitária para todo 
o sistema educacional em âmbito nacional. 
Assim, cabe ao educador enquanto conhe-
cedor dos seus educandos e comunidade lo-
cal, articular os conteúdos e as necessidades 
destes, garantindo que as aprendizagens que 
foram adquiridas e que sejam significativas.

Os conceitos trazidos pelo currículo, apon-
tados por Santos (2008), mostram que o de-
senvolvimento das práticas pedagógicas não 
pode se configurar como ações academicis-
tas, produto de reproduções e reflexões so-
bre os conteúdos contidos neste currículo. 

Com essas atitudes, o currículo não atende 
a sua função de formador de indivíduos e a es-
cola, enquanto espaço social responsável por 
essa formação, perpetua práticas descontex-
tualizados em que os conteúdos não têm sen-
tido. Os educadores ensinam para cumprir um 
currículo enquanto os educandos memorizam 
os conhecimentos para atenderem aos seus 
deveres. Não há aprendizagem real, não há 
construção de conhecimento, apenas trans-
missões ilógicas de um currículo que é bem 
estruturado, mas não é bem compreendido.

O desenvolvimento do currículo, com-
plementa Santos (2008), se dá pelas re-
lações entre as interações que os edu-
candos têm com o meio e os elementos 
cognitivos que o compõe. Dessa forma, o 
currículo deve trazer os conteúdos que per-
mitem o favorecimento dessas interações.

Em complemento, Chizzotti e Ponce (2012) 
colocam que:

O currículo deve atender o interesse de for-
mar uma unidade solidária, partilhando nor-
mas e valores comuns, mediante um progra-
ma de conhecimentos básicos obrigatórios 
para todos os cidadãos que devem ter, nessa 
concepção, igualdade de direitos. Incumbe 
ao Estado veicular uma moral de vida coleti-
va, difundir um conjunto de saberes, lingua-
gens e práticas cuja aquisição depende da 
escola, e propor uma referência comum para 
todos como meio indispensável para parti-
cipar da vida social e assumir um posto de 
trabalho (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 28).
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Para Lopes et al (2016), o currículo incor-
pora a produção e circulação de saberes. 
Mesmo segregados pelas áreas de conheci-
mento, organização esta fundamental para 
delimitar os conteúdos específicos de cada 
disciplina e suas estruturações para os diver-
sos anos escolares, o fato de se apresentar 
dessa forma, devido a facilitação da visuali-
zação da linha de aprendizagens a serem tra-
çadas, não significa que deve ser trabalhado 
sem que ocorram interligações entre as áre-
as, muito pelo contrário o currículo é mul-
tidisciplinar. Os conteúdos se repetem nas 
várias áreas de conhecimentos com enfoque 
refletidos nas especificidades das disciplinas, 
as quais a relação dessas áreas possibilitam 
analisar o conteúdo em várias facetas, favo-
recendo a construção de um conhecimen-
to mais aprofundado do tema, o que gera a 
aquisição de aprendizagens significativas a 
partir do momento que os educandos sejam 
capazes de articular estes conhecimentos 
com suas experiências reais no seu cotidiano.

Nesta vertente, Lopes et al (2016), colocam, 
ainda, que o currículo tem elementos críticos 
que envolvem o currículo oculto, um currí-
culo não escolar, um currículo que vai além 
de áreas de conhecimento, além de discipli-
nas. Neste currículo são ensinadas regras de 
convivência, respeito ao próximo, trabalho 
cooperativo e colaborativo, ética, valores 
morais e muito mais. Na desenvoltura dos 
educadores ao organizar as práticas pedagó-
gicas, aplicar seus conhecimentos, utilizar de 
atividades estratégicas, ensina este currículo, 
ensina os educandos a viver em sociedade. 
Melhor dizendo, se espera que os educado-
res visualizem este currículo, pois a exposição 
inconsciente desses aspectos gera a conso-
lidação de posturas nem sempre adequadas.

Pensando, dessa forma, Araújo e Menezes 
(2019) evidenciam que:

É justamente na construção ou na elabo-
ração dos modelos e das propostas curri-
culares, que se define que tipo de socieda-
de e de cidadão se quer construir, o que a 
escola faz para quem faz ou deixa de fazer. 
É também na construção ou definição das 
propostas, que são selecionados conteúdos, 
que vão ajudar as pessoas, a entenderem 
melhor a sua história e a compreenderem o 
mundo que as cercam. No entanto, tais pla-
nos ou propostas são formulados, de forma 
muito pré-estabelecida, e não consideram, 
qualquer perspectiva de contextualização, 
desconsiderando os saberes locais e não 
científicos (ARAUJO; MENEZES, 2019, p. 2).

 
Com isso, se torna perceptível a existência 

de um currículo oculto que complementa o 
currículo explícito. Segundo Araújo e Menezes 
(2019), a constituição de ambos os currículos 
está permeada em interesses de grupos sociais, 
nem sempre majoritários, mas manipulativos. 
É fato que o currículo é político, pois a educa-
ção visa essa formação e que os educandos se 
constituam para exercer sua cidadania ques-
tionando práticas políticas doutrinadoras.

Sendo assim, cabe ao educador desvelar 
este currículo, contextualizar os conteúdos, 
significar as aprendizagens e respeitar os in-
teresses dos educandos para que o currículo 
alcance sua formação transformadora, de-
senvolvendo os educandos integralmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar todos os elementos que o artigo traz é possível observar que a valia do currí-
culo depende diretamente do conhecimento do educador sobre a importância do mesmo.

Enquanto os educadores mantiverem um olhar limitado que verifica este currículo como um con-
junto de conteúdos sem que outros elementos sejam evidenciados, este mantém uma reputação 
de inquisidor do que deve ser passado me repassado aos educandos, permeando práticas tecnicista.

Chega-se o momento da formação inicial dos educadores aprofundar os estu-
dos sobre o currículo e mostrar aos mesmos que o currículo é mais do que parece ser. 

Com isso, espera-se que os educadores passem a dar maior respeito as suas práticas pedagógi-
cas, refletindo sobre as formas estratégicas e metodológicas que devem ser articuladas para que a 
formação dos educandos se dê com maior amplitude, maximizando suas aprendizagens e gerando 
um conhecimento crítico e reflexivo com significações que serão as bases das suas relações sociais.
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A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

RESUMO: Este artigo discute a importância dos jogos na educação infantil, buscando 
compreender e apresentar contribuições no processo de desenvolvimento da criança na 
educação. A pesquisa busca identificar e relacionar as teorias dos autores abordados pela 
temática de forma a incentivar e promover os jogos, como ferramentas no processo de 
aprimoramento e desenvolvimento das habilidades manuais, motoras e desenvolvimento 
do raciocínio lógico-matemático. Com uma abordagem bibliográfica, este estudo teve um 
embasamento teórico, o qual foi fortalecido com as teorias dos autores Vygotsky, Piaget, 
Kishimoto e Friedmann e entre outros que fundamentam o assunto, visando a importância 
dos jogos educacionais, bem como demais atividades lúdicas, no processo de ensinamento e 
desenvolvimento inicial das crianças.

Palavras-chave:  Jogos; Criança; Educação; Brincar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

Este estudo, de abordagem teórico-empírica, tem como propósito apresentar a im-
portância dos jogos para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Seria im-
portante que toda escola, pudesse oferecer à criança, condições necessárias para o seu 
desempenho, para a construção motora e desenvolvimento, ou seja, que fossem propor-
cionados ambientes adequados, assim como toda a capacitação dos profissionais e mate-
riais disponíveis para que pudessem ser exercidas em sala de aula, essas atividades lúdicas.

A importância de contextualizar esse tema revela-se, pois, o lúdico deve ser visto com 
uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não ser visto 
como algo fora do contexto educacional (KISHIMOTO, 1998).  De acordo com Piaget (1973) 
a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização do aprendiza-
do escolar. O educador precisa estar sempre observando o progresso e as habilidades de-
senvolvidas por elas, e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula.

Para este estudo, foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde o embasamento teó-
rico esteve fortalecido nas teorias dos autores Vygotsky, Piaget, Kishimoto e Fried-
mann e entre outros que fundamentam o assunto e contribuem com a Educação Infantil. 
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DIFERENTES CONCEPÇÕES DO 
BRINCAR E APRENDIZAGENS

Segundo Vygotsky (1998), o comporta-
mento da criança ao brincar é diferente, ela 
se comporta como se tivesse idade além do 
normal. O brinquedo pode proporciona uma 
realidade irreal ou fantasia que é reproduzi-
da através da vida do adulto, a qual ela ainda 
não pode participar ativamente. Deste modo, 
quanto mais rica for a experiência, maior 
será o material disponível para imaginação.

Para Vygotsky (1994), a aprendizagem 
precede o desenvolvimento infantil. Nesse 
sentido, precisa compreender que a crian-
ça sempre está aprendendo e antes de de-
senvolver suas habilidades e capacidades, 
ela passa pelo processo de construção do 
conhecimento, na qual ela irá processual-
mente desenvolver o que foi aprendido.

Para Piaget (1978), ludicidade é manifes-
tação do desenvolvimento da inteligência 
que está ligada aos estágios do desenvolvi-
mento cognitivos. Cada etapa está relacio-
nada a um tipo de atividade lúdica que se 
sucede da mesma maneira para todos os 
indivíduos. Os jogos são essenciais na vida 
da criança. De início tem-se o jogo de exer-
cício que é aquele em que a criança repete 
uma determinada situação por puro prazer, 
por ter apreciado seus efeitos e logo, come-
çará a apreciar os jogos na qual sobressa-
em melhor as suas habilidades e interesses.

Wallon (1975) entende por pessoa - o ser 
total, físico-psíquico - e tal com ele se mani-
festa,  pelo conjunto do seu comportamento. 
Ela irá se formar ao longo do processo de de-
senvolvimento, sofrendo acentuadas trans-
formações em sua evolução. Sua configura-
ção, porém, só se torna possível mediante um 
processo no qual a criança faz a dissociação 
do seu eu do poder de diferenciação, de críti-
ca e de análise, que é afetivo, mas intelectual. 

Toda criança tem um determinado tem-
po para se desenvolver, depende so-
mente da idade e do ambiente em que 
ela esteja para conquista de cada fase.

Segundo Kishimoto (1994), o jogo, vin-
cula-se ao sonho, a imaginação, ao pen-
samento e ao símbolo. É uma propos-
ta para a educação de criança, com 
base no jogo e nas linguagens artísticas.

Kishimoto (2001) fala que o jogo pode ser 
visto como um objeto, uma atividade que 
possui um sistema de regras a ser obedeci-
do pelos participantes e que distinguem uma 
modalidade de outra, também pode ser ape-
nas um vocábulo usado no cotidiano para 
designar algo dentro de um determinado 
contexto social. Assim, pode-se compreen-
der o jogo: diferenciando significados atri-
buídos a ele por culturas diferentes, pelas 
regras ou pela situação imaginária que possi-
bilita a delimitação das ações em função das 
regras e pelos objetos que o caracterizam.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

625

Friedmann (1995) afirma que o jogo contri-
bui para o desenvolvimento da criança prin-
cipalmente na educação infantil, onde é dada 
a oportunidade de manuseio com objetos em 
um ambiente favorável para o seu aprendi-
zado e com isso ela retém o conhecimento. 
É fundamental acreditarmos no jogo como 
elemento importante no que diz respeito ao 
aprendizado e que é essencial obter conhe-
cimentos sobre as atividades lúdicas no que 
se refere à educação infantil, pois através 
dessas atividades a criança auto expressa.

A IMPORTÂNCIA DO JOGO E DA 
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
 
De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRA-
SIL, 2010), as crianças são sujeitos históri-
cos e de direitos, que interagem, brincam, 
imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, 
observam, experimentam, narram, ques-
tionam e constroem sentidos sobre a na-
tureza e a sociedade. À medida que as 
crianças ampliam o seu repertório de expe-
riências, conseguem criar novas formas de 
representar a realidade em suas brincadeiras. 

A comunicação é papel fundamental para as 
brincadeiras: a designação de papéis, a defini-
ção dos espaços da brincadeira, o estabeleci-
mento das regras e combinados, até os diálo-
gos que se desenvolvem na ação do brincar. 
Partindo da compreensão de que são múltiplas 
as linguagens, a criança tem um amplo cam-
po de formas de expressão possíveis, e o fato 
de não ter ainda adquirido a linguagem oral 
não quer dizer que ela não tenha linguagem. 

A aplicabilidade e a utilização de jogos e 
brincadeiras como recurso  no processo de 
ensinar e do aprender vêm ganhando força 
entre os educadores e pesquisadores, por 
considerarem, em sua grande maioria uma 
forma de trabalho pedagógico que estimula 
o raciocínio e favorece a vivência de conte-
údos e a relação com situações do cotidiano.

O brincar é uma atividade natural, espontâ-
nea e necessária para criança, constituindo-se 
em uma peça importantíssima a sua formação 
seu papel transcende o mero controle de ha-
bilidades. Sua importância é notável, já que, 
por meio dessas atividades, a criança constrói 
o seu próprio mundo (SANTOS, 1995, p.4).

Além disso, enquanto estimula o de-
senvolvimento intelectual da crian-
ça, também ensina, sem que ela perce-
ba, os hábitos mais necessários ao seu 
crescimento, como persistência, perseveran-
ça, raciocínio, companheirismo, entre outros.

Dessa forma, o brincar e o jogar, na Edu-
cação Infantil, devem ser visto como uma 
estratégia utilizada pelo educador e deve 
privilegiar o ensino dos conteúdos da re-
alidade, tendo o brincar um lugar de des-
taque no planejamento pedagógico.
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A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO 
ENSINO DE MATEMÁTICA

A brincadeira faz parte da vida, é um meio de 
aprendizagem espontâneo e exercita hábitos 
intelectuais, físicos, sociais e/ou morais. O en-
cantamento, fascínio e fantasia dos brinque-
dos e jogos acompanham o desenvolvimento 
da humanidade. O jogo é um transmissor e 
dinamizador de costumes e condutas sociais. 
Pode ser um elemento essencial para preparar 
de maneira mais integral os jovens para a vida.

Mesmo conhecendo as excelências do 
jogo como instrumento educativo de pri-
meira ordem, na sociedade em que vivemos, 
na qual brincar e jogar se opõe ao traba-
lho, esse instrumento acaba sendo deixado 
de lado pelo educador, ao considerá-lo útil 
apenas para o descanso do trabalho. Tal 
atitude fortalece a pouca aceitação e o re-
duzido reconhecimento do valor da brinca-
deira pela rigidez das aprendizagens esco-
lares que outorgam pouco tempo ao jogar 
na escola (GARÓFANO e CAVEDA, 2005).

Ortiz (2005) destaca que as características 
do jogo fazem com que ele mesmo seja um 
veículo de aprendizagem e comunicação ideal 
para o desenvolvimento da personalidade e da 
inteligência emocional da criança. Divertir-se 
enquanto aprende e envolver-se com a apren-
dizagem, faz com que a criança cresça, mude e 
participe ativamente do processo educativo.

Kishimoto (2003) destaca que o jogo leva a 
criança ao mundo das ideias e também desen-
volve a sua atenção e a memória ativa. Além 
disso, o jogo é fundamental para o desenvol-
vimento do raciocínio, contribuindo muito 
para a aprendizagem, principalmente se hou-
ver a possibilidade de jogá-lo com frequência. 

 

Assim, podemos perceber que o jogo deve 
ser considerado como um instrumento que 
impulsiona a aprendizagem, porque ajuda 
a criança a consolidar habilidades e destre-
zas, desempenhando um papel muito posi-
tivo sobre o desenvolvimento psicológico. 

É importante também que a criança aprenda 
a observar o que está fazendo, criando assim, 
o hábito de refletir sobre a sua própria ação. 
Segundo Macedo (1994), no jogo ela conse-
gue, por si só, verificar a contradição, o conflito 
e a não-coerência entre suas repostas. E algu-
mas vezes ela encontra respostas provisórias 
para perguntas que não sabe ainda responder. 

 

Além da função educativa e avaliativa 
dos jogos, o professor pode trabalhar com 
os valores humanos inseridos nestes, sus-
citando discussões sobre a cidadania res-
ponsável e comprometida com respeito 
à diversidade cultural (ALMEIDA, 2001).  
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COMO INTRODUZIR O JOGO NA 
ROTINA DO DIA-A-DIA

Para que os objetivos do trabalho com jogo 
sejam alcançados é necessário que o profes-
sor escolha uma boa metodologia para desen-
volver as aulas com a utilização deste recurso. 
Diversos autores citam a metodologia de Re-
solução de Problemas como a mais adequada.

Ao destacarmos esta metodologia, é impor-
tante definir o que venha a ser um problema. 
Segundo Carvalho (1990),  um problema é 
uma situação onde ocorre um desequilíbrio, 
ou seja, que exige uma solução não imedia-
ta, mas há meios intelectuais de resolução.

Segundo a referida autora não se aprende 
Matemática para resolver problemas e sim, se 
aprende Matemática resolvendo problemas. 
Nesta perspectiva não existe “aula” de resolu-
ção de problemas e sim,  situações de ensino 
em que, a partir de propostas problematizado-
ras o conhecimento matemático é elaborado 
e essa elaboração suscita novos problemas. 

Moura (1991) pontua que é nas séries ini-
ciais que existem maiores possibilidades de 
trabalhar o problema e o jogo como elemen-
tos semelhantes, pois ambos se unem atra-
vés do lúdico. Para ele, as situações de ensino 
devem ter caráter lúdico para desestruturar 
o aluno, proporcionando-lhe a construção 
de novos conhecimentos. O autor destaca 
que dentre os inúmeros objetivos do ensi-
no da Matemática, um que parece ser con-
sensual é o de ensinar a resolver problemas. 

As discussões sobre o papel da resolução 
de problemas na Educação Matemática têm 
ocupado um grande espaço nos simpósios e 
congressos sobre o ensino desta disciplina. 
Segundo o autor, as discussões em torno da 
resolução de problemas são basicamente de 
dois níveis: um deles se refere à possibilidade 
de se ensinar o conteúdo por meio da reso-
lução de problemas, ou seja, pela estratégia 
de resolução de problemas podemos mostrar 
ao aluno como o conhecimento é construído. 

O outro diz respeito à possibilidade de 
desenvolver habilidades para solucionar 
problemas semelhantes ou de gerar estru-
turas para a solução de problemas futu-
ros; a forma como isto pode ser feito tam-
bém é objeto de estudo (MOURA, p. 45).

Dante, classifica os problemas em 
seis grupos: exercícios de reconheci-
mento, exercícios de algoritmos, pro-
blemas-padrão, problemas-processo ou 
heurísticos, problemas de aplicação ou situa-
ções-problema e problemas de quebra-cabeça.
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Moura, considerando o processo de ensino, 
classifica os problemas em dois grupos: pro-
blemas desencadeadores da aprendizagem e 
problemas de aplicação. No primeiro grupo o 
autor colocaria aqueles problemas que não 
permitem a solução espontânea imediata, isto 
é, que exigem do aluno o estabelecimento de 
um plano de ação, com a busca de conheci-
mentos anteriores, através da comparação 
com situações semelhantes à proposta ou da 
síntese de conhecimentos anteriores.  No se-
gundo grupo ele inclui problemas cuja solu-
ção deve ser buscada no emprego das defini-
ções e algoritmos discutidos em aula, seriam 
o que costumamos denominar de aplicações. 

Grando, estabelece que a relação entre o 
jogo e a resolução de problemas evidencia 
vantagens no processo de criação e cons-
trução de conceitos por meio da discussão 
matemática entre os alunos e entre o pro-
fessor e os alunos. Para ela, o jogo pode ser 
considerado um problema, sobre o qual é 
construído o conceito, de forma lúdica, di-
nâmica, desafiadora motivante ao aluno. 
Nesta concepção a autora ressalta,  a in-
serção dos jogos no contexto educacional 
numa perspectiva de resolução de proble-
mas, garantindo ao processo educativo os 
aspectos que envolvem a exploração, expli-
citação, aplicação e transposição para novas 
situações problema do conceito vivenciado.  

O jogo tem um caráter competitivo e apre-
senta-se como uma atividade capaz de ge-
rar situações-problema “provocadoras”, nas 
quais o aluno necessita coordenar diferen-
tes pontos de vista, estabelecer relações, 
resolver conflitos e estabelecer uma ordem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o processo de desenvolvi-
mento e maturidade,  podemos afirmar a par-
tir da pesquisa que toda criança atinge fases 
específicas em várias faixas etárias. Mediante 
ao fato, vários pensadores, como Vygotsky e 
Piaget, compartilham a ideia de que o cresci-
mento da criança é acompanhado por fases, 
cada uma com aspectos peculiares e signifi-
cativos, como físico, o cognitivo, o emocional 
e espiritual, que contribuem,  fundamental-
mente, para a formação integral do indivíduo. 

A influência do ato de brincar no desen-
volvimento da criança é indispensável para 
a formação do caráter e da personalida-
de da pessoa; além disso, o ato de brincar 
pode incorporar valores morais e culturais 
e uma série de aspectos que ajudam a mol-
dar sua vida, como crianças e como adultos. 

Brincando, a criança pode acionar seus 
pensamentos para resolução de problemas 
que lhe são importante e significativo, e o 
modo como ela brinca revela o seu mundo 
interior, proporcionando-lhe que aprenda fa-
zendo, realizando, dessa forma, uma aprendi-
zagem significativa O jogo é uma ferramenta 
importante no que se refere à aquisição de 
conhecimento e desempenho no âmbito es-
colar. É possível compreender melhor a ação 
do jogo no desenvolvimento da criança tanto 
cognitivo, social, emocional e físico-motor.                      
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Assim, o desenvolvimento da criança é 
resultado da interação de uma aprendiza-
gem, natural e, ao mesmo tempo estimu-
lada, que ocorre por meio da experiência 
adquirida no ambiente e com capacidade 
própria da criança, em que cada uma tem 
seu ritmo próprio e capacidade individuais.

O jogo é uma ferramenta importante no 
que se refere à aquisição de conhecimen-
to e desempenho no âmbito escolar. É pos-
sível compreender melhor a ação do jogo 
no desenvolvimento da criança tanto cog-
nitivo, social, emocional e físico-motor.

Conclui-se também de quão importante é 
o papel dos educadores nesse processo de 
mediação ensino/aprendizagem na vida dos 
alunos. Ainda é preciso que se tenha uma 
percepção ativa dos comportamentos apre-
sentados pelos alunos em sala de aula, pois, 
de certa forma o reflexo do seu ambiente so-
cial, será imposto no dia a dia escolar. Des-
sa forma, será possível identificar os tipos 
de jogos a serem utilizados em sala de aula.

O uso de jogos e curiosidades no en-
sino da Matemática tem o objetivo de 
fazer com que os alunos gostem de 
aprender a disciplina, mudando a roti-
na da classe e despertando o  interesse..

Os jogos podem ser utilizados para intro-
duzir, amadurecer conteúdos e preparar o 
aluno para aprofundar os itens já trabalha-
dos. Devem ser escolhidos e preparados 
com cuidado para levar o estudante a adqui-
rir conceitos matemáticos de importância.

Devemos utilizá-los não como instrumen-
tos recreativos na aprendizagem, mas como 
facilitadores, colaborando para trabalhar 
os bloqueios que os alunos apresentam em 
relação a alguns conteúdos matemáticos.

Segundo Malba Tahan, para que os jogos 
produzam os efeitos desejados é preciso que 
sejam, de certa forma, dirigidos pelos educa-
dores. Partindo do princípio que as crianças 
pensam de maneira diferente dos adultos e 
de que nosso objetivo não é ensiná-las a jo-
gar, devemos acompanhar a maneira como as 
crianças jogam, sendo observadores atentos, 
interferindo para colocar questões interes-
santes (sem perturbar a dinâmica dos grupos) 
para, a partir disso, auxiliá-las a construir re-
gras e a pensar de modo que elas entendam.

Devemos escolher jogos que estimulem 
a resolução de problemas, principalmente 
quando o conteúdo a ser estudado for abs-
trato, difícil e desvinculado da prática diária, 
não nos esquecendo de respeitar as condi-
ções de cada comunidade e o querer de cada 
aluno. Essas atividades não devem ser muito 
fáceis nem muito difíceis e ser testadas antes 
de sua aplicação, a fim de enriquecer as ex-
periências através de propostas de novas ati-
vidades, propiciando mais de uma situação.

Portanto, observamos que a aprendizagem 
da Matemática, deve acontecer de forma 
interessante e prazerosa é um recurso que 
possibilita isso são os jogos. Miguel de Guz-
mán, 1986, expressa muito bem o sentido 
que essa atividade tem na educação mate-
mática: ‘’O interesse dos jogos na educação 
não é apenas divertir, mas sim extrair dessa 
atividade matérias suficientes para gerar um 
conhecimento, interessar e fazer com que os 
estudantes pensem com certa motivação’’.
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PSICOMOTRICIDADE

RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender a psicomotricidade na relação 
como o movimento do corpo tanto com o mundo interno quanto subjetivo, nesse senti-
do, o processo de maturação tem o corpo como origem das aquisições desde cognitivas, 
orgânicas e afetivas. No desenvolvimento humano e na educação infantil  às várias etapas 
precisam ter um equilíbrio entre a cognição, afetiva e orgânica o que torna o processo da 
vida saudável. Os benefícios são visíveis no quesito da ação motora, no aprendizado. São 
necessários compreender que os fatores psicomotores como: Esquema corporal, Latera-
lidade, coordenação motora global, coordenação  motora fina ou óculo-manual, equilíbrio, 
estrutura espacial, estrutura temporal são elementos trabalhados na psicomotricidade.

Palavras Chave: Psicomotricidade; Educação; Desenvolvimento.
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 INTRODUÇÃO

O termo psicomotricidade surgiu no ano de 1920 com Dupre, que desde 
1909 já falava aos seus alunos a questão sobre o desequilíbrio motor como 
a ‘ “debilidade motriz” , sua percepção apontou que a relação entre anoma-
lias na esfera psicológica e motrizes estariam ligadas, nessa descoberta a 
sua formulação deu origem a palavra psicomotricidade que pode ser enten-
dida como o entrelaçando do pensamento e o movimento (OLIVEIRA 2002).

A psicomotricidade é uma ciência e visa o desenvolvimento glo-
bal e humanista do ser humano, sendo de fundamental importância no 
aprendizado não só em sala de aula mais no cotidiano, a relação con-
sigo mesmo e o estímulo através de atividades que auxiliem o movi-
mento do aluno são enriquecidas na construção do conhecimento.

De acordo com Mendes e Fonseca  (apud OLIVEIRA, 2008) o que tan-
ge o aprendizado na escola tem uma relação direta com a coordena-
ção motora e com o controle muscular que ora não aprimorados impli-
cam na inconsistência do esquema corporal resultando em movimentos 
sem ordem e lentidão na consecução das atividades do dia a dia. Na es-
cola os danos são visíveis tanto na caligrafia e leitura não tenho a ca-
pacidade pleno de reconhecer a ordem de escrita em um quadro.

De acordo com  LE BOULCH (1986), a Psicomotricidade pode 
ser concebida como a integração superior da motricidade, sen-
do um produto da relação da criança com o meio e instrumen-
to com finalidade da qual a consciência se materializa e se forma.

De Meur e Staes (1984) apontam que as lições de psicomotricidade no âmbi-
to escola são centradas em uma noção de manipulação de materiais variados 
e com a finalidade do desenvolvimento correto nas escolas de primeiro grau 
onde se faz necessário um trabalho sério para o desenvolvimento dos alunos.
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 HISTÓRICO DA MOTRICIDADE 

A psicomotricidade é uma ciên-
cia que visa o estudo do ser por 
meio do corpo em movimento e 
sua relação direta com o mun-
do, a dimensão interna e externa 
são representadas nessa dimen-
são do movimento. (MELLO, 1989).

Segundo Alves (apud SILVA, 2008), 
a psicomotricidade tem como função 
primeira a melhoria do comportamen-
to do indivíduo em termos geral e a 
normalização do mesmo no que tange 
as condutas motoras por via da cons-
ciência do corpo, o que permite o de-
senvolvimento do equilíbrio e noções 
espaciais e temporais bem definidas.

A psicomotricidade dentro da his-
tória é representada em um sécu-
lo de esforço entre ação e pensa-
mento, onde a sua forma de ciência 
tanto na área da informática como 
cibernética possibilita descrições 
das relações recíprocas da con-
vivência do corpo com a mente. 

Essa filogenética e ontogenética 
expressam um grande sucesso na 
evolução da humanidade, com um 
grande percurso de vários milhões de 
anos na conquista da dimensão psi-
comotora. (FONSECA; 1988, p. 99).

Pode-se entender o desenvolvi-
mento em várias etapas como a ma-
nifestação e desenvolvimento hu-
manos que abriu a possibilidade de 
observação descritiva, dando a te-
oria evolucionista do autor Charles 
Darwin a abertura de novos campos 
de estudos, nesse sentido a evolu-
ção e visão sobre o assunto foi cres-
cente como os determinismos ge-
néticos, que são entendidos como 
um processo adaptativo, gerando 
conflitos entre os maturacionistas 
e behavioristas (FONSECA, 1995.).

Nesse contexto a escola preci-
sa estar dentro dessa realidade e 
não oferecer um padrão estático 
e sem movimento ao aluno, uma 
vez que o mundo em que experien-
ciamos é movimento constante.
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A interação com o corpo e o aprendi-
zado oferecer estratégias eficazes para 
a aquisição do conhecimento e para 
a compreensão de conceitos abstra-
tos e ideias de grande complexidade.

 CONCEITOS DA 
PSICOMOTRICIDADE

Diversos autores trazer o conceito 
de psicomotricidade para a compre-
ensão oferecendo uma visão clara e 
objetiva, além de reforçar a impor-
tância dessa ciência como uma fer-
ramenta que auxilia no desenvolvi-
mento da educação e aprendizagem.

A capacidade de aprender se ela-
bora e organiza a partir do exercí-
cio físico, que têm indispensável im-
portância no desenvolvimento do 
corpo, da mente e da motricidade

Costallat (1974) faz um paralelo 
entre desenvolvimento motor e de-
senvolvimento intelectual, coloca em 
sua obra que as primeiras manifesta-
ções de um desenvolvimento mental, 
evidenciam-se através de manifes-
tações motoras, e com o passar do 
tempo irão se tornar independentes. 

De acordo com a Associação Bra-
sileira de Psicomotricidade (1999), a 
psicomotricidade mesma pode ser de-
finida como sendo a ciência que tem 
como objeto de estudo o homem, por 
meio do seu corpo em movimento e 
em relação ao seu mundo interno e 
externo, bem como suas possibilida-
des de perceber, atuar, agir com o ou-
tro, com os objetos e consigo mesmo. 

Está relacionada ao proces-
so de maturação, onde o cor-
po é a origem das aquisições 
cognitivas, afetivas e orgânicas.

A REEDUCAÇÃO PSICOMOTORA E 
SUAS APLICAÇÕES

Segundo Fonseca e Mendes (apud 
OLIVEIRA, 2008) o processo de 
aprendizagem na escola tem uma re-
lação direta com a coordenação mo-
tora assim como o controle muscular 
que precisam de aprimoramento no 
que tange a elaboração do esque-
ma corporal causando na criança os 
movimentos desordenados e moro-
sidade no contexto do aprendizado. 
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Pode-se notar que um dos da-
nos podem ser vistos na caligrafia 
e leitura que são realizadas com di-
ficuldades além da não diferencia-
ção entre o lado esquerdo e direito, 
além da falha em reconhecer o que 
a professora passa no quadro negro.

O desenvolvimento psíquico e 
motor estão intimamente liga-
dos, a concepção do ser subjeti-
vo e o mundo objetivo devem se 
estreitar em um equilíbrio saudá-
vel, de tal que a consciência possa 
se mover através de si para o ou-
tro de forma adequado e com toda 
a sua potencialidade desenvolvida.

A relação com o outro se dá o desen-
volvimento psicomotor onde a crian-
ça tem o primeiro contato com a mãe. 
As sensações que tange o movimen-
to oferecer ao ser humano a capaci-
dade de realizar suas necessidades. 

É desde o momento em que 
o feto inicia a pressão no ven-
tre da mãe, proporcionando uma 
retroalimentação sensorial tátil. 

Quando a criança nascer ela tem 
a continuidade da exploração do 
corpo em relação ao mundo, nes-
se sentido a consciência do cor-
po auxilia no decorrer do proces-
so psicomotor (MORA, 2007).

A PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A psicomotricidade na educação 
infantil é uma ferramenta de extre-
ma importância uma vez que lida 
com todas as dimensões da criança 
e propicia no decorrer do seu de-
senvolvimento um adulto equilibra-
do consigo mesmo e com os outros, 
um cidadão atuante e consciente 
de sua ação e de como sua visão 
pode alterar e modificar o seu meio.
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O comportamento humano em si 
expressa movimento, nesse sentido 
é preciso que o desenvolvimento seja 
realizada de forma integral e com pro-
fissionais que possam oferecer a visão 
dessa conscientização da psicomo-
tricidade que expressa a satisfação 
das necessidades e relação com os 
outros (SANTOS; CAVALARI, 2010).

A psicomotricidade tem o aspec-
to da integração do movimento aos 
fatores psíquicos e sociais do ser 
humanos, o que proporcionar uma 
perspectiva holísticas nesse sentido 
a visão de sua abordagem é ampla e 
oferecer novas descobertas no que 
tange as dificuldades enfrentadas no 
aprendizado. (HAETINGER, 2005)

A psicomotricidade implica na re-
lação dos elementos que aparentam 
não ter conexão com o desenvolvi-
mento psíquico e motor, nesse con-
texto a concepção tem a maturação 
das funções neuromotoras e a ques-
tão psíquica do ser nessa perspectiva 
ambas as dimensões são vinculadas 
e se tornam um processo (NÚNEZ 
apud COSTALLAT, 2002, p. 22) .

De acordo com Oliveira (2002) a psi-
comotricidade é um meio onde o indi-
víduo tem a capacidade de aprender 
a ter uma relação equilibrada consigo 
mesmo, criar uma realidade corporal 
que possibilita sua expressão. Essa 
é uma prática pedagógica de grande 
contribuição no que tange o desen-
volvimento da criança e auxilia nos 
processos do ensino aprendizagem. 

Pode-se entender que a edu-
cação psicomotora como a base 
na educação infantil e primordial 
nas séries iniciais Sendo uma eta-
pa em que a consciência do cor-
po, situação espacial e lateralidade 
são adquiridas a seu tempo, além 
de oferecer uma coordenação dos 
gestos e movimentos equilibrados.

A psicomotricidade não é ape-
nas uma prática preventiva, mas 
educativa, que contribui na aqui-
sição da autonomia para a apren-
dizagem, facilitando assim o pro-
cesso de alfabetização nas escolas. 
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Jogos, brincadeira e outra ativi-
dades vão trabalhar o circuito psi-
comotor, como cordas, bolas que 
trabalham a psicomotricidade de 
forma ampla e auxilia o desenvolvi-
mento do aluno em sua totalidade.

Segundo Rogers (1986) a aprendi-
zagem significativa é uma aprendi-
zagem que gera uma modificação, 
tanto no comportamento, quanto 
na orientação futura que escolheu, 
ou nas atitudes e personalidades. 

Para o autor, quando a aprendiza-
gem é clara e expressiva, mesmo que 
ela sofra intervenções de fatores so-
ciais, físico, intelectivo, afetivos ou 
culturais, entre outros, ela ocorrerá 
podendo fazer mudanças no seu jei-
to de ser, nas suas escolhas de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicomotricidade é uma ciência 
que visa uma educação sistêmica, 
compreendendo que a afetividade, 
cognição e movimento são de ex-
trema importância para a educação 
do aluno, a formação do indivíduo, 
ou seja, uma realidade da qual a es-
cola precisa estar conectada uma 
vez que a sua função é preparar o 
aluno a meio social de forma que 
possa ter uma interação ampla e a 
relação em toda sua potencialida-
de de forma equilibrada e saudável.

O desenvolvimento das habilidades 
sociais, cognitivas e afetivas são im-
portantes para toda a vida, assim como 
a vida em sociedade e a capacidade de 
se adequar a realidade experienciada.
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Com o trabalho correto des-
sa ciência aplicada na educação 
o equilíbrio e desenvolvimen-
to da criança no que tange não 
só a educação como a sua dimen-
são afetiva e social são otimizadas.

O movimento corporal é o media-
dor entre o mundo externo e interno 
do ser humano, pode-se refletir sobre 
a esfera do ser humano em sua com-
pletitude ou seja as dimensões que 
tange a personalidade envolver o lado 
afetivo e social do ser humanos que 
é entendido nessa perspectiva uma 
vez que essa totalidade do ser huma-
no implica na sua qualidade de vida e 
na sua capacidade de aprender, con-
viver e experienciar todas as suas re-
lações tanto interna consigo mesmo 
da qual visa o auto entendimento ou 
auto conhecimento e a capacidade de 
uma interação com o mundo externo, 
ou seja, consigo e o outro, as socie-
dade e regras que são regidas e que 
todos devem seguir para que o equi-
líbrio seja uma resultante positiva.

A psicomotricidade é uma ferra-
menta que visa a evolução da crian-
ça, no que tange seus estímulos, 
sua afetividade e como a relação 
entre essas dimensões oferecem 
uma aprendizagem mais eficiente. 

Pode-se ter um estímulo não só 
para o raciocino como estratégias 
de atividades que visem estimular a 
formação do corpo, a percepção de 
si e do outro, a relação que o movi-
mento desenvolve em toda sua po-
tencialidade. É um trabalho que vali-
da o seu desenvolvimento e se torna 
um pré-requisito para alfabetização.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

640

FABIANA FRANCO CABRAL 
 
 Graduação em Letras ,  pela  Faculdades Integradas de Ciências Humanas 

Saúde e Educação de Guarulhos 2003; Professora de Ensino Fundamental I e II - 
Língua Portuguesa e Inglês - na EMEF Profa. Celia Regina Lekevicius Consolin.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

641

REFERÊNCIAS

ALVES, F. Psicomotricida-
de: corpo, ação e movimento. 4. 
Ed. Rio de Janeiro: Wak, 2008. 

Associação Brasileira de Psi-
comotricidade. 1999. Disponí-
vel em: . Acesso em: 7 fev. 2019 

COSTALLAT, D. M. Psicomotricidade 
l. Porto Alegre: Editora Globo, 1974. 

COSTALLAT, D. M. M. et al. 
A psicomotricidade otimizan-
do as relações humanas. São 
Paulo: Arte e Ciência, 2002. 

FONSECA, V. da. Contribu-
to para o estudo da Gêneses 
da Psicomotricidade. 3. ed. Lis-
boa: Editora Notícias, 1988.

_____. Manual de observação psi-
comotora: significação psiconeu-
rológica dos fatores psicomoto-
res. Porto Alegre: Artmed, 1995.

_____. Desenvolvimento psi-
comotor e aprendizagem. Por-
to Alegre: Artmed, 2008.

HAETINGER, M. G. O Universo Cria-
tivo da Criança na Educação. 4.ed. 
Porto Alegre: Instituto Criar, 2005

LE BOULCH, J. O Desenvolvimento 
Psicomotor: Do nascimento aos 6 anos. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1982. 

MORA, E. Psicopedagogia in-
fanto-adolescente. São Pau-
lo: Grupo Cultural, 2007.

MELLO, A. M. Psicomotricida-
de: educação física e jogos infan-
tis. 6 eds. São Paulo:Ibrasa, 1989.

MEUR, A. Psicomotricidade : edu-
cação e reeducação níveis maternal 
e infantil. São Paulo: Manole, 1984. 

ROGERS, C. Liberdade de Apren-
der em Nossa Década. 2. ed. Por-
to Alegre: Artes Médicas, 1986. 

SANTOS, E.L. S. dos; CAVALARI, 
N. Psicomotricidade e Educação In-
fantil. Caderno Multidisciplinar de 
Pós – Graduação da UCP, Pitanga, 
v.1, n.3, p. 149 – 163, março, 2010.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

642

O TRABALHO COM YOGA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A consciência corporal é um propósito e um desafio nas práticas escolares 
desenvolvidas com a educação infantil. As manifestações corporais ainda não são expressas 
como deveriam, pois, faltam estudos e reflexões que possam instrumentalizar os alunos a 
se apropriarem da cultura corporal de uma maneira mais formativa e humana. O trabalho 
com a yoga surge como uma alternativa para tais dificuldades, auxiliando no processo de 
desenvolvimento global das crianças, tanto nos aspectos motores, como nos cognitivos e 
emocionais. É preciso desconstruir a visão de que o corpo e a mente são dissociados e valorizar 
a exploração das linguagens infantis. Nessa perspectiva, esse estudo tem sua metodologia 
baseada em referenciais teóricos articulados, com a intenção de promover a inserção da yoga 
nos trabalhos didáticos e pedagógicos com a educação infantil, qualificando o processo de 
desenvolvimento infantil.   

Palavras-chave: Movimentos corporais; Yoga; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

O ser humano convive com a relação pensamento e corpo, por intermédio de ati-
tudes e movimentos, que implicam num certo domínio mental. Nesse contex-
to, qualquer pesquisa sobre movimento requer a consideração de elementos men-
tais, bem como qualquer ensaio sobre pensamento não isenta os elementos corporais.

Pensando nessa harmonia, é fundamental efetivar a educação do corpo e do movimento, sobre-
tudo em relação às potencialidades da criança na sua relação com o meio em que vive. O corpo, a 
mente, o pensamento, as percepções e emoções são alguns dos aspectos que acompanham a crian-
ça e que vão se reformulando conforme a qualidade das experiências e do seu desenvolvimento.

A proposta de inserir a yoga nas práticas pedagógicas com a edu-
cação infantil representa uma alternativa de desenvolver o bem-es-
tar, procurando o equilíbrio das emoções e a harmonia com o meio ambiente.

De acordo com MARTINS & CUNHA (2011), a yoga proporciona o desenvolvimen-
to de uma formação integral dos sujeitos, articulando as vivências corporais com o sis-
tema sensorial, colaborando e dando suporte à aquisição das aprendizagens infantis.

Não é tarefa tão simples permitir o acesso a aulas de yoga na escola, principal-
mente por conta da visão equivocada de muitas pessoas, que a associam a reli-
giões. Nesse contexto, tal resistência prejudica o intuito de ressaltar os benefí-
cios corporais oferecidos aos alunos durante esses momentos. Para tanto, o objetivo 
geral desta pesquisa é proporcionar reflexões sobre a importância do trabalho com yoga 
na educação infantil; como objetivos específicos; possibilitar a ampliação dos movimen-
tos infantis de uma maneira mais prazerosa, que beneficie a qualidade de vida das crianças.

Cada pessoa possui suas experiências pessoais, que trazem uma série de conhecimen-
tos. Nesse sentido, é relevante questionar: é importante que a criança conheça o seu 
corpo para ter um desenvolvimento mais sadio? Até que ponto a yoga pode trazer bene-
fícios? Torna-se primordial que a escola promova um trabalho cultural para que as crian-
ças busquem soluções para problemas, seja na motricidade, na organização do espa-
ço e do tempo, criando estratégias ou elaborando regras de conscientização corporal. 

Corpo, movimento, mente, expressão e afetividade são dimensões que de-
vem ser valorizadas nos ambientes escolares. Nesse contexto, é importan-
te que se valorize a yoga como uma aliada para a formação integral dos alunos.

De acordo com BETTI (2001), a prática da yoga envolve um processo de consci-
ência corporal e de articulação com a sabedoria dos povos, num processo interati-
vo com a motricidade humana. Nesse sentido, o aluno poderá operacionalizar ações 
por meio dos jogos e brincadeiras em prol da sua criticidade e do seu bem-estar social.

Para isso, é fundamental que sejam cada vez mais sistematizados os projetos e as pro-
postas pedagógicas de trabalho com as iniciativas da yoga na educação infantil, para que as 
ações sejam mais consistentes e exploradas por intermédio de perspectivas multiculturais.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
CONSCIÊNCIA CORPORAL
 
Os seres humanos, desde seus primórdios, 

percorrem trajetórias que produzem cultu-
ra. Grande parte das atividades desenvolvi-
das pela humanidade comporta saberes de 
povos, que ultrapassam gerações e criam e 
produzem história. A consciência corporal é 
resultado de manifestações culturais globais.

O movimento humano é uma das maneiras 
das pessoas se expressarem culturalmente 
e, nessa dinâmica, estão presentes os aspec-
tos históricos, étnicos, políticos, entre ou-
tros, que caracterizam a importância dessas 
dimensões na formação escolar dos alunos.

 
Para DAÓLIO (1995), o corpo traduz marcas 

com uma multiplicidade de significados sociais 
que vão compondo os elementos que for-
mam o caráter e a personalidade das crianças.

O movimento corporal, integrante das 
diferentes formas de linguagens expres-
sivas e comunicativas, constitui-se para 
a criança, especialmente nos primeiros 
anos de vida, em uma das principais for-
mas de expressão, sua principal linguagem. 

É a forma pela qual a criança conhece o mun-
do, explora o ambiente que a cerca. Enquanto 
a criança ainda não verbaliza suas ideias, ela 
pode expressá-las por intermédio dos movi-
mentos e dos gestos, e assim também deixa 
transparecer seus sentimentos e emoções.

A construção do conhecimento evidencia 
fatos e qualidades que se concebem no mun-
do e nas relações sociais por vezes inscritos 
nos corpos, por meio de inúmeros simbolis-
mos. A expressão por intermédio do corpo é 
um aprendizado que engloba sensibilização e 
conscientização, classificando-se como uma 
espécie de estilo pessoal, manifestado em 
diversos movimentos, posições e atitudes. 

A consciência corporal sintetiza a composi-
ção da imagem do ser humano que se comu-
nica e se expressa, por intermédio das intera-
ções com as pessoas e com o meio em que vive.

           
Segundo DUARTE JR. (2006), a ação 

corporal proporciona o desenvolvimen-
to da aprendizagem que se realiza tam-
bém pelo contato interpessoal. A solidez 
do corpo precisa ser uma base para qual-
quer projeto que tenha o intuito de educá-
-lo e encorajá-lo no exercício da cidadania.
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A cultura do movimento se produz e se 
reproduz em função da sua relação entre o 
corpo, a natureza e a cultura, num ciclo de 
descobertas e envolvimento que permite 
mais compreensão e participação no mundo.

 

A sensibilidade se desenvolve nesse 
contexto, ao se revelar por meio da mo-
vimentação do corpo no tempo e no es-
paço de cada pessoa, comunidade ou 
sociedade. Enfim, a linguagem sensível au-
xilia os processos de produção e criação 
nas formas de comunicação expressivas.

Por isso, é tão importante que as crianças 
realizem atividades que se baseiem nos mo-
vimentos e na consciência corporal e que tra-
gam mais equilíbrio e bem-estar à sua vida, 
assim terá mais chances de se conhecer me-
lhor e de compreender o mundo ao seu redor. 

 

O movimento permite o autoconhecimento, 
a ampliação do conhecimento do ambiente ex-
terno e também propicia um olhar mais atento 
sobre o outro. Em relação ao espaço escolar, o 
trabalho com essa linguagem pode promover 
maior domínio sobre o corpo, no intuito de 
explorar cada vez mais os movimentos corpo-
rais e ampliar os repertórios pertinentes a eles.

 

Assim, a escola precisa validar sua fun-
ção de estimuladora de práticas que pos-
sibilitem a experimentação, pelas crian-
ças, das suas potencialidades e limitações 
no contexto dos movimentos corporais. 

WALLON (1975) associa o movimento à 
cognição e a afetividade, destacando que a 
relação com o mundo físico é um comple-
mento importante, porém não essencial.

As brincadeiras, os brinquedos e os jogos são 
relevantes instrumentos lúdicos que auxiliam 
a apropriação do repertório da cultura corpo-
ral, por isso os estudos recentes valorizam a 
ludicidade na educação infantil. Espera-se, en-
tão, que as escolas elaborem tempos e espa-
ços seguros para o desenvolvimento e para a 
manifestação das práticas culturais corporais.

É papel docente colaborar para que o 
aluno tenha acesso a inúmeras possibili-
dades de exploração corporal, vivencian-
do a sensibilidade e ultrapassando as bar-
reiras impostas pela contenção social. 
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A criança, na educação infantil, preci-
sa experimentar sensações nos espaços 
nos quais convive, se movimentando e se 
expressando livremente, para que con-
quiste maior equilíbrio emocional e social.

As instituições escolares e os próprios 
professores muitas vezes não se dão conta 
do potencial implícito nas atividades moto-
ras e no brincar. Segundo FREIRE (2004), a 
maneira mais apropriada para que a criança 
aprimore a cultura infantil ocorre pela sua in-
teração com um ambiente lúdico. Assim, ela 
poderá desenvolver elementos cognitivos, 
emocionais e sociais com mais naturalidade.

FRIEDMANN (2003) pontua que as brinca-
deiras são essenciais para a promoção da saú-
de da criança, especialmente nos aspectos 
relativos aos elementos físicos, emocionais 
e intelectuais do ser humano. Brincando, as 
crianças conquistam maior equilíbrio emocio-
nal, além de construírem conhecimentos e de-
senvolverem sua autonomia e sua criatividade.

De uma forma lúdica, a prática da yoga 
permite que as crianças sintam prazer e 
faz com que seus corpos tenham confor-
to. O contato com outras crianças, nessa 
dinâmica, ajuda na percepção das dificul-
dades e necessidades que cada uma apre-
senta, desenvolvendo o trabalho com va-
lores, como o respeito e a solidariedade.

Segundo NETO (2001), o universo in-
fantil permeado pela linguagem do brin-
car e do movimento corporal favorece a 
ampliação do desenvolvimento motor das 
crianças, propondo interações que desa-
fiam a ação sobre o operatório e o mental. 

Assim, a yoga pode fazer parte do universo 
cultural infantil, traduzindo posturas, hábitos, 
valores, costumes e crenças que promovem 
reflexões e novos conhecimentos capazes de 
melhorar o desenvolvimento e a aprendiza-
gem escolar das crianças na educação infantil.
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A IMPORTÂNCIA DA YOGA E 
DA CULTURA CORPORAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 
A prática da yoga tem despertado o inte-

resse das pessoas pelo fato de ser uma ati-
vidade alternativa de grande relevância nes-
se novo milênio, pois abrange um elo entre 
a consciência corporal, mental e espiritual.

De acordo com HERMÓGENES (1994), a 
palavra yoga tem origem no termo hindu yug, 
cujo significado é unir, atar, por intermédio 
da união da alma com o princípio supremo.

As crianças se desenvolvem a partir de ex-
periências exploratórias, por isso é impor-
tante que nelas se ampliem os movimentos 
corporais na ocupação dos espaços infan-
tis. A atividade corporal ajuda os alunos a 
representarem seus conhecimentos, favo-
recendo os aspectos cognitivos que ocor-
rem em conjunto com as interações pro-
venientes das ações motoras e sensoriais.

WALLON (1996) considerava que havia uma 
similaridade entre o pensamento da criança e 
a organização de seu esquema corporal e que 
ambos derivavam da interação com o ambien-
te. O movimento não pode existir só por si, mas 
por intermédio das ações motoras e das repre-
sentações, para assim desenvolver a cognição.

PIAGET (1981), também percebeu a cor-
respondência entre o corpo e a aprendiza-
gem, desenvolvendo estudos a respeito da 
reciprocidade entre a motricidade e a per-
cepção. Para o autor, o movimento constrói 
um sistema de esquemas de assimilação e 
estrutura a realidade no conjunto dos ele-
mentos que envolvem o tempo e o espaço.

 

A descoberta do corpo, de suas sensa-
ções de seus limites e movimentos é de 
fundamental importância para a crian-
ça, pois ela está construindo sua ima-
gem corporal. Para isso, ela precisa desco-
brir seu corpo e também o corpo do outro. 

As atividades que propõem a consciência 
corporal são essenciais nesta construção, 
porque brincando e explorando o espaço, 
ela se organiza tanto nos aspectos motores 
e sensoriais como no emocional, amplian-
do assim, seus conhecimentos de mundo.

A escola pode utilizar o corpo como fonte 
primária: aquela na qual a criança pode ob-
servar e engajar-se em padrões de atividades 
conjuntas, progressivamente mais complexas 
com ou sob a orientação direta de pessoa ou 
de pessoas que já possuam conhecimentos e 
habilidades ainda não adquiridos pela criança 
e com quem ela desenvolveu um relaciona-
mento emocional positivo. Ao se propor um 
trabalho com a yoga, busca-se a construção 
de um conhecimento que tem o corpo como 
uma possibilidade de ação sobre o mundo. 

De acordo com BORTHOLOTO (2013), 
a prática da yoga na educação infantil des-
perta o espírito de coletividade e rejeita a 
competitividade, pois o intuito é que cada 
aluno perceba suas limitações, de modo 
respeitoso, e explore suas potencialidades.

Nesse contexto, a criança está envolvida num 
processo de autoconhecimento que será mui-
to benéfico para sua vida, afinal ela consegui-
rá perceber suas dificuldades, ao mesmo tem-
po em que poderá destacar suas capacidades.
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Dessa maneira, não se pode falar de edu-
cação sem a real consideração de que a cul-
tura corporal, desenvolvida por intermédio 
da yoga, dá suporte às diferentes manei-
ras de se adquirirem conhecimentos que 
partam de vivências com o próprio corpo.

  

A yoga não desenvolve somente os aspec-
tos físicos das crianças, ela também propõe o 
equilíbrio na manifestação das emoções. Re-
finando suas ações, as crianças tenderão a se 
tornar cidadãs mais responsáveis e solidárias.

O ensino de yoga infantil nos contextos 
escolares permite o amplo desenvolvimen-
to de um contato com a diversidade cultu-
ral baseada em valores mais humanos, em 
prol de uma sociedade mais comunicativa 
e sensibilizada com os assuntos coletivos.

A prática da yoga apoia-se em uma filosofia 
que orienta o praticante a desenvolver formas 
de conduzir as ações do cotidiano, tendo co-
notações de proposta igualmente terapêutica.

No trabalho com a yoga na educação infantil, 
são desenvolvidos conhecimentos milenares 
que não podem e não devem ser banalizados, 
principalmente porque estão sendo transmiti-
dos a seres ainda em formação, por gerações.

A presença do lúdico nas aulas, o uso de 
uma linguagem menos formal, a dinamicida-
de na realização das posturas, entre outros, 
são elementos fundamentais para desper-
tar na criança o interesse pela sua prática.  

Praticar yoga escolar pode e deve ser 
orientado não ao aperfeiçoamento em 
técnicas de posturas corporais, mas aos 
aspectos que permitem o desenvolvi-
mento pleno e integral das crianças e da 
compreensão de seus próprios sentimen-
tos no cultivo de uma consciência de si.

A concepção de yoga na educação infan-
til é diferente de aulas de yoga para crian-
ças em outros contextos, pois o foco não é 
no profissionalismo, mas no trabalho com 
os elementos biopsicossociais dos alunos 
dentro do conceito de educação integral. 

Trazer ao ambiente de ensino e aprendiza-
gem infantis formas de abordar as crianças 
como indivíduos cujo desenvolvimento não 
é apenas de ordem intelectual, e portanto, 
a quem se oferta uma educação meramente 
conteudista, mas um sujeito pleno e integral.

MILANI ET AL (2006, p. 372) afirmam 
que é urgente descobrir o que as escolas e 
demais espaços educativos podem fazer 
para se configurar como ambiências saudá-
veis, nas quais se cultivam cidadania, par-
ticipação, diálogo e respeito às diferenças.

A ioga desenvolve uma comunicação cor-
poral que se refere à capacidade de  cada 
criança poder se expressar consigo e com os 
outros, tendo a possibilidade de usar cons-
cientemente a linguagem corporal, perme-
ada pelo aumento da própria percepção de 
si e dos outros, afinal a  sala de aula é um 
espaço de convivência  com a diversidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação pelo movimento na escola auxilia o professor e o aluno na construção de va-
lores necessários a conquistas cotidianas, tornando a prática pedagógica um projeto de 
transformação social, que direciona as ações e configura a apropriação dessa proposta.

Na educação infantil, o trabalho pedagógico precisa estar alinhado com as ativida-
des motoras, com o desenvolvimento cognitivo e com as experiências sociais e emo-
cionais, de modo que o desenvolvimento global da criança flua com mais qualidade.

De acordo com FERREIRA e FREITAS (2011), há inúmeras atividades voltadas à ex-
ploração corporal na educação infantil, por serem partes de paradigmas e tendên-
cias pedagógicas que vão se modificando. A inserção da yoga é importante pelo fato 
de proporcionar o desenvolvimento global dos alunos, num propósito multidisciplinar. 

Existe a possibilidade das concepções pertinentes à yoga se manifesta-
rem com mais frequência nos projetos educacionais infantis, porém tais 
ideias precisam alicerçar as bases dos currículos dessa etapa de ensino. 

A yoga trata de uma prática corporal de cunho universal, que pode estar inclu-
ída no planejamento dos projetos da educação infantil, pois ela propõe o equilí-
brio e a harmonia entre o corpo e a mente, desempenhando um papel extremamen-
te importante na personalidade infantil e nas relações interpessoais das crianças.

Assim, o trabalho com a yoga na educação infantil delineia uma trajetória e um percur-
so de aquisição do saber alinhado com a superação de limitações e com o progresso das 
potencialidades. A exploração das atividades lúdicas e da cultura corporal propõe avan-
ços nos processos de aprendizagem, promovendo mais qualidade no contexto escolar.
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A MÚSICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A música no processo de aprendizagem trás a importância de criar, buscar novos 
horizontes. Aqui o artigo apresenta que a música no ensino aprendizagem, sua aplicação 
e seus benefícios no desenvolvimento da criança com o mundo musical, isso faz com que 
seja satisfatório tanto para a mente, como também para o corpo do indivíduo, facilitando a 
aprendizagem na Ed Infantil. A música teve como objetivo, analisar a literatura especializada 
em livros e sites, demonstrando que a música não é somente uma associação de sons, palavras 
e ritmos, mas um rico instrumento que faz toda a diferença nas instituições de ensino, que 
contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e convívio social.   

Palavras-Chave: Música; Processo; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, no mundo da informática a presença da música em sala de aula, 
no cotidiano dos alunos, na vida humana, em todas as culturas, religiões, a músi-
ca se tornou uma linguagem universal. A música nos tempos de hoje sofre influên-
cia desde o útero da mãe, transformando ambientes. Na adaptação escolar tem gran-
de fundamento e um excelente resultado nos momentos de choro da criança quando 
está em um novo ambiente, com pessoas novas e com a socialização entre as crianças.

Levar a música para a sala de aula, com auxílio pedagógico, é fundamental para o de-
senvolvimento de ensino e criar um novo vínculo com o professor. A criança ao cantar ou 
imitar, passa descobrir sua capacidade de tornar o aprendizado estimulante e prazeroso. 

Na educação brasileira, temos pouco incentivo dos governantes para atividades de cul-
tura e música nas salas de aula, isso nos permite uma reflexão crítica acerca de perspec-
tivas concretas que possam inserir a música na Ed Infantil nas escolas. Paras as escolas é 
mais importante que o aluno consiga ler e escrever do que implantar a atividade extracur-
riculares que possam fazer com que o aluno se desenvolva em outros aspectos cognitivos.

O presente trabalho contará com informações sobre a música, espaço no pro-
cesso de aprendizagem, bem como, abordará discussões acerca de como a músi-
ca não é valorizada em nosso sistema estudantil. A música é tratada na educação bra-
sileira somente como uma forma de lazer, não como desenvolvimento cognitivo.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL COMO FACILITADOR DO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 
SUAS FORMAS DE TRABALHAR

A música é um processo de construir e adquirir 
conhecimento, desenvolver a sensibilidade, a 
criatividade, o prazer de ouvir, trabalhar a imagi-
nação, memórias, concentração, entre outros. 

Vygotsky (1998) mostra que o ambiente inte-
rage diretamente no desenvolvimento e dessa 
maneira que o contato da criança com a cultu-
ra que a rodeia seja um fator fundamental para 
o seu crescimento, e que seja algo saudável. 

Diz muito cedo que a música é um instrumen-
to de interação, que adquire grande relevância 
na vida de uma criança, despertando diversas 
sensações e facilitando na aprendizagem. O 
ser humano demonstra suas necessidades de 
comunicação de se expressar e interagir com 
a sociedade, pois cria uma relação de afeto.

A música também é a melhor forma de esta-
belecer afeto entre a criança e a mãe, criança 
e a professora e a criança e seus amigos ao 
redor. Para outros pensadores como Morris, 
por exemplo, “Todo ser humano depende 
da linguagem”. A necessidade de comuni-
cação entre os povos tornou a música, uma 
marca vital de identificação e de outras cul-
turas e costumes, outros povos também se 
comunicam através da música, elas podem 
ser identificadas pela música que escuta.

Nos dias de hoje, ainda é difícil encon-
trar uma definição sobre a implantação da 
música nas escolas, muitos profissionais 
como psicólogos, sociólogos, professores, 
músicos e pesquisadores têm procurado 
uma definição e um único conceito, porém 
sem grande sucesso sobre a arte musical.

Para o pensador Richard Wagner, a mú-
sica é a “Linguagem do coração humano”, 
como as batidas rítmicas do coração, e mos-
tra para ele que a música também mostra 
a ideia que tem grandes influências sen-
timentais e psicológicas no ser humano.

A música é um poderoso instrumento que 
cria na criança além de sensibilidade na audi-
ção, também significa desenvolver senso mu-
sical, rítmico, mundo sonoro. A música tem 
como objetivo fazer a criança se tornar um ou-
vinte sensível com um amplo universo sonoro. 
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Na Roma antiga a música não atingiu grande 
desenvolvimento Como podemos ver na obra 
“história da música”, de Ell Merich (1973).

Para compreender como a música se ma-
nifesta na educação infantil é necessário 
compreender o seu contexto histórico e aná-
lise de seus antecedentes no Brasil. Na es-
fera pública o atendimento à criança de 0 a 
6 anos começa em 1899, neste mesmo ano.

Em um determinado momento vivencia-
do na observação de um estágio obrigatório 
foi possível observar uma professora traba-
lhando com a música, canta com seus alunos 
“O Sítio do Seu Lobato”, para trabalhar sons 
dos animais, ritmos, entonações e gestos.

A pedido dos alunos cantou a canção nova-
mente, e assim foi   cantando outras canções, 
a professora passou a cantar músicas na che-
gada dos alunos da Escola, antes do lanche, 
e essa prática passou a ser um hábito diário.

Ao trabalhar a música na escola não pode-
mos deixar de considerar os conhecimentos 
prévios da criança sobre a música, e o pro-
fessor deve tomar como ponto de partida, 
incentivando a criança mostrar que ela já en-
tende ou conhece sobre tal assunto. A mú-
sica não é somente uma associação de sons 
e palavras, mas também é um rico em ins-
trumento que podem fazer a diferença nas 
instituições de ensino, que desperta no in-
divíduo um olhar para um mundo diferente.

 

Devemos lembrar que o gesto e o movi-
mento corporal estão conectados a música, 
porque o som também é movimento, gesto 
e expressão corporal, o corpo traduz os di-
ferentes sons e, através dos movimentos de 
balanço, flexão, andar, saltar entre outros. 
Quando se trabalha música, o ambiente sono-
ro em diferentes situações, permitem que os 
bebês e crianças menores iniciem intuitiva-
mente seu processo de musicalização, dando 
valor aos diferentes sons de brinquedos, ob-
jetos do próprio ambiente e do próprio cor-
po, uma observação, descobertas e reações, 
nas crianças e bebês da educação infantil.

Em uma sala de educação infantil alunos 
de 5 anos com materiais recicláveis desen-
volvem o projeto de música instrumento.

Na primeira etapa desenvolvemos os ins-
trumentos, chocalhos, pandeiro, microfo-
ne, entre outros. Após todos os instrumen-
tos produzidos com sucesso, passamos para 
etapa 2, distribuindo instrumentos de acor-
do com a escolha e habilidade de cada alu-
no e enfim chegamos na etapa final, colo-
car em prática nossa tão esperada banda. 

 Podemos trabalhar a música de diferentes 
formas como: Jogos musicais que desenvol-
vem os sons. Um exemplo usado pelo francês 
François Delande (1979) se relaciona a ati-
vidades lúdicas e infantis proposta por Jean 
Piaget e propõe três dimensões para a música.
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1. Jogo Sensório- Motor (Ligado a 
exploração de sons) 

   2. Jogo Simbólico- (Ligado ao valor 
expressivo da linguagem musical 

 3. Jogo com regras -Piaget- Está 
relacionado com a estruturação da 
linguagem musical. 

 
Sílvia, propõe atividade muito interes-

sante a muito simples que tem como fina-
lidade trabalhar ritmo com as crianças da 
seguinte forma: Uma de um lado e outra 
de outro... (E assim vai dando a direção da 
música dos alunos), Também é possível tra-
balhar uma canção bem popular “A cobri-
nha”, como uma proposta interdisciplinar.

 “A cobra não tem pé  
A cobra não tem mão 
Como é que a cobra sobe
No pezinho de limão 
A cobrinha vai subindo 
Vai, vai, vou...
Vai se enrolando...”

Ao invés de explorar objetos sonoros que se 
pode experimentar criar novas possibilidades 
de imitar, a criança começa a se relacionar com 
outros sons, tornando-se significativos e tendo 
alguma importância para a criança, neste mo-
mento ela inicia sua vida musical e sua cultura.

Sendo assim, nos tornamos mais musicais 
a partir do momento que a música se torna 
mais próxima de nós e passa a ter relação com 
a família, com nossos costumes e vivências, 
são inúmeras as atividades que se pode de-
senvolver na Ed Infantil envolvendo a música.

Para o referencial curricular e para a Ed 
Infantil (RCNEI), destacou a importância 
da música para um bom desempenho, o 
RCNEI afirma que para toda criança, a vi-
vência musical pode desenvolver experi-
ências que passam pela prática e pela per-
cepção musical, com o ouvir e o cantar.  

O movimento corporal favorece a criança 
a vivenciar, praticar e compreender expe-
riências com jogos e brincadeiras de roda.

O ensino musical com as crianças também é 
a apreciação musical, e foi citado pelo RCNEI 
que o movimento corporal favorece a criança 
que se envolvem dentro e fora do nosso corpo.

O currículo musical escola e deve man-
ter o contato com uma variação de estilos 
e gêneros, garantindo uma diversidade e 
aumentando o universo musical dos alu-
nos, e irá favorecer as tradições culturais e 
o respeito aos gostos e culturas dos outros.

Em uma aula de música em grupo, pode ser 
trabalhado aspectos como o respeito, coope-
ração, a União, brincadeiras de cantar e dançar, 
desenvolver habilidades afetivas sociais, mo-
rais e outros conteúdos musicais. Uma  lingua-
gem que pode patrocinar através de aulas de 
músicas justificam a sua presença na Ed Infantil. 

A aprendizagem é um resultado de um em-
penho pessoal e o coletivo em entender que 
cada criança expressa de uma maneira di-
ferente a sua aprendizagem, o seu entendi-
mento e o seu entendimento e o sentimento 
refere-se a música e com a música é preci-
so se colocar de corpo e alma, com a inteli-
gência e o coração com as mãos e os senti-
mentos, mas alguns pensam que as crianças 
alcançam o nível mais elevado de aprendi-
zagem treinando e memorizando, tem aque-
le que aprende e outro que registra, como 
um teste de tudo aquilo que foi transmitido.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA 
PARA A APRENDIZAGEM NA VIDA 
ESCOLAR DAS CRIANÇAS 

 Em seu desenvolvimento a música é uma 
importante ferramenta para todos os aspec-
tos da Ed Infantil ao longo dos anos conse-
gue observar que a música Acalma crian-
ça na semana de adaptação, onde a criança 
desenvolve um novo vínculo afetivo, deixa 
por alguns momentos seus pais e passa a 
ter um novo vínculo afetivo (com sua pro-
fessora), a música desenvolve também na 
hora das atividades cognitivas e enfim nos 
momentos de lazer com as brincadeiras. 

 
Os cursos de formação de professores em 

geral não contemplam a música em nenhuma 
das suas disciplinas, como exemplo, podemos 
citar o curso de pedagogia da Universidade, 
o qual teve seu currículo recentemente re-
formulado e em nenhuma disciplina contem-
pla qualquer abordagem referente do ensino 
de música em qualquer faixa etária o que 
acontece na prática e o exercício realizado 
por alguns professores que trabalham mú-
sica ou atividade do gênero, mas por conta 
da própria por entenderem a contribuição da 
música no desenvolvimento da criança do 
que mediados por um embasamento teóri-
co, a música pode ser usada de forma cons-
tante nas salas de aula, como por exemplo, 
para cantar canções e que as crianças cantem 
seus nomes e os nomes dos colegas, possi-
bilitando uma interação muito interessan-
te entre as crianças, alunos e educadores. 

Música para aprender e se divertir. Na 
revista nova escola, na educação infan-
til e nas séries iniciais do fundamental es-
timula-se áreas do cérebro da criança que 
vão beneficiar o desenvolvimento de ou-
tras linguagens. (Girardi 01/ Jun 2004).

Gustavo Lourenço em uma fonte de notí-
cia do jornal “O Globo”, destaca-se a seguinte 
notícia: “Professor que usa a música para si-
lenciar a guerra no Rio de Janeiro, viraliza nas 
redes sociais”, ou seja, a música pode ser um 
instrumento eficaz que pode resolver situa-
ções adversas, como Nessa situação. “Crian-
ças cantam durante tiroteio do lado de fora da 
escola...”  (CASSIANO/JORNAL “O GLOBO”)

Para a psicóloga Bréscia, a música é uma 
linguagem universal, e tem participação na 
história da humanidade, desde as primei-
ras civilizações. Portal Ed 17 abr.2014.  Je-
andot (1997) traz o lúdico como um fa-
tor determinante na aprendizagem e no 
desenvolvimento da criança, pois ela utili-
za a música como forma lúdica, criando um 
ambiente gratificante e com muito estímu-
los  ( JEAN PIAGET APUD JEANDOP 1997)

A Música faz parte da vida pelo poder 
criador e libertador, torna-se um grande re-
curso educativo e cognitivo. Estudos rea-
lizados, permitem dizer que a infância é um 
grande período de percepção do ambiente 
é uma abordagem específica da educação 
musical, por meio de canções, jogos e ou-
tros, é fundamental um bom planejamento.

A Teoria espiral do desenvolvimento mu-
sical foi proposta pelo pesquisador e edu-
cador musical de nacionalidade britânica 
Keth Swanick, com base nos estudos de 
Piaget. Essa teoria trata-se de desenvolvi-
mento musical de crianças e adolescentes. 
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O desenvolvimento musical se dá de modo 
contínuo, inicia-se com experiências verda-
deiras, a função que o referido psicológico 
chama de musicalidade, a capacidade do indi-
víduo dar respostas a padrões rítmicos e me-
lódicos, que são substância da arte musical.

Em um determinado momento, um pro-
fessor realizando uma atividade com os alu-
nos que envolvia a musicalização, propicia 
a eles, de acordo com a forma de aplica-
ção, o estímulo a eles de acordo com a for-
ma de organização do pensamento, além 
de favorecer a cooperação e comunicação 
das atividades que são realizadas em grupo.

É essencial que o professor, além das ativida-
des trabalhadas no dia-a-dia em sala de aula, 
trabalhe de forma paralela conteúdos rela-
cionados com as letras das músicas cantadas.

A Música torna o ambiente mais alegre e fa-
vorável à aprendizagem, visto que gera uma 
sensação diferenciada ao ambiente escolar, 
proporcionando satisfação para aqueles que 
participam, pois a música na educação brasilei-
ra ainda é vista como um entretenimento, um 
recurso de reposição em momento que não 
se é possível cumprir o planejado pelo currí-
culo escolar, sem a importância de vida como 
material didático pedagógico que contribui 
para um desenvolvimento pleno e específico .  

ASPECTOS HISTÓRICOS DA MÚSICA 
NO BRASIL 

 No Brasil, no período colonial do sécu-
lo XVI, os Jesuítas se instalaram aqui e ti-
nham como objetivo a difusão da dou-
trina católica, o papel do negro nesse 
período da história foi muito significati-
va pela Musicalidade inata dos africanos.

            

A música na corte portuguesa teve repercus-
sões notáveis e recebeu influência europeia, 
possui a forte característica erudita e desta 
forma a música brasileira surgiu como expres-
são essencialmente brasileira no século XX.

 
Para o ser humano, a música é tão impor-

tante para definir os aspectos e suas funções, 
compraram a ideia de que a relação entre o ho-
mem e a música, uma relação que iniciou lá na 
pré-história quando não havia várias formas de 
se comunicar, senão ouvir a voz da natureza.

 
Nessa observação humana, natural do 

som, os homens pré-históricos desco-
briram que eram capazes de imitar sons, 
assim começou a comunicação e a cria-
ção musical, que evoluiu até que se tor-
nassem as canções dos tempos de hoje.

 
Com essa observação o homem criou a lin-

guagem, imitando e exercitando sons, uma lin-
guagem que interfere no comportamento hu-
mano, na cultura e principalmente na educação. 

 
Para os antigos, a música surgiu e tinha um for-

mato muito diferente do que conhecemos hoje.
 
Eram apresentadas através das pintu-

ras das cavernas que os historiadores des-
cobriram, que os rituais, as danças, até os 
instrumentos poderiam ser identificados.

 Eles ampliaram seus conhecimentos através 
da criação e experimentação de novas desco-
bertas, era claro que ampliaram para identificar 
as diferentes sonoridades em meio ao silêncio 
e então, conseguir criar os seus próprios sons.

 Na antiguidade, o novo registro foi de al-
guns filósofos que associaram a música com 
a educação e comportamento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em seu desenvolvimento a música é uma importante ferramenta para todos os aspectos da 
Educação Infantil ao longo dos anos consegue observar que a música Acalma criança na semana 
de adaptação, onde a criança desenvolve um novo vínculo afetivo, deixa por alguns momen-
tos seus pais e passa a ter um novo vínculo afetivo (com sua professora), a música desenvolve 
também na hora das atividades cognitivas e enfim nos momentos de lazer com as brincadeiras.

 
Os cursos de formação de professores em geral não contemplam a música em nenhu-

ma das suas disciplinas, como exemplo, podemos citar o curso de pedagogia da Universi-
dade, o qual teve seu currículo recentemente reformulado e em nenhuma disciplina con-
templa qualquer abordagem referente do ensino de música em qualquer faixa etária o 
que acontece na prática e o exercício realizado por alguns professores que trabalham 
música ou atividade do gênero, mas por conta da própria por entenderem a contribuição 
da música no desenvolvimento da criança do que mediados por um embasamento te-
órico, a música pode ser usada de forma constante nas salas de aula, como por exemplo, 
para cantar canções e que as crianças cantem seus nomes e os nomes dos colegas, pos-
sibilitando uma interação muito interessante entre as crianças, alunos e educadores.

 
O objetivo geral desse projeto, é relacionar as atividades culturais com as cognitivas. 
Produzir música, executar peças musicais, exercitar um instrumen-

to, bater palmas (Usar as mãos) ou pés no chão, estalar de dedos ou língua. 
 
Todos estes aspectos são definições possíveis para a palavra tocar e cantar. Esse projeto é um 

fruto de muitas experiências no curso de pedagogia e na função de professor auxiliar na Ed Infantil. 
 
O trabalho pedagógico com crianças, acredito que deve ser dinâmico e praze-

roso, é fundamental a importância de considerar as características de cada gru-
po a fim de propor atividades que possam ser o mais significativo possível.

 
Com esse trabalho aprendi que para mostrar uma área ainda pouco explora-

da e propor uma ação pedagógica a partir do estudo e reflexão de vários conceitos.

 É um projeto que nos leva a descobrir todas as dificuldades e também o quanto pode ser pra-
zeroso essa maneira de ensino, pois o projeto apresentou suas dificuldades e suas gratificações 
como qualquer outro, porém, o mais importante é saber distinguir quando devemos desistir ou 
quando devemos persistir com o projeto é preciso ter sensibilidade ao continuar mesmo quando 
o projeto pode dar errado, por isso devemos parar, respirar, avaliar e retornar de uma outra maneira.

 
Acredito no projeto e acho que o mais importante de tudo foi essa experiên-

cia e reflexão e toda vivência relatada para afirmar aqui nas considerações finais, que 
a pedagogia pode e deve trabalhar com a música em sala de aula com as crianças. 

 
Devemos sim trabalhar com eles e não olhar para as limitações, e respeitar a in-

dividualidade de cada criança, fazer um ambiente transformador e aconchegante.
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OS DESAFIOS DE ACESSO, PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DO ENSINO 
SUPERIOR E SEUS EFEITOS NA VIDA DAS PESSOAS DA PERIFERIA DE  

SÃO PAULO – CIDADE TIRADENTES

RESUMO: Este estudo visa conhecer a realidade do acesso, permanência e conclusão das 
pessoas que moram na periferia da Cidade de São Paulo, principalmente na Cidade Tiradentes, 
visto ser um bairro bastante carente da capital e distante do centro financeiro e físico da cidade. 
Foi realizada uma pesquisa exploratória com 28 moradores do bairro e adjacências, estudantes 
ou não do ensino superior, no sentido de saber seu perfil socioeconômico e educacional 
no sentido de estabelecer uma correlação entre este perfil e as características de acesso, 
permanência e conclusão do ensino superior. Os resultados apresentaram as carências de 
incentivo para cursar em nível superior e dificuldades financeiras para cursar e finalizar esse 
nível de ensino. Concluímos a necessidade de políticas públicas no sentido de colaborar num 
maior acesso da população e uma conscientização contínua para a permanência e conclusão 
no curso, levando em conta a melhoria na qualidade de vida que pode se apresentar ao final 
do curso.

Palavras-chave:  Ensino Superior; Acesso ao Ensino Superior;  Conclusão do Ensino Superior; 
Cidade Tiradentes.
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INTRODUÇÃO 

Conhecer a realidade das pessoas em relação ao acesso, permanência e conclusão do Nível Supe-
rior em uma região periférica como a Cidade Tiradentes faz-se importante visto que é sabido que 
a educação pode ser uma ferramenta extremamente útil no desenvolvimento de uma população, 
neste sentido conhecer os desafios das pessoas em estudar e ajudá-las a descobrir meios de ven-
cer esses desafios pode ser um meio de auxiliá-las a descobrir seu real potencial e avançar na vida 
profissional e econômica, contribuindo para o desenvolvimento da própria região em que vivem.

Com o desenvolvimento e as transformações sociais, políticas e econômicas das últimas déca-
das e a renovação de pesquisas voltadas aos processos escolares e as configurações escolares dos 
grupos sociais verificou-se uma preocupação em como pessoas de classes populares tem acesso 
e obtêm êxito escolar no Ensino Superior, demonstrando que esses estudos podem ser úteis para 
as políticas públicas, muito mais do que os estudos dos motivos do fracasso escolar. (ZAGO, 2006).

De forma que será verificado quais seriam os desafios e os efeitos do acesso, per-
manência e conclusão do Ensino Superior nos habitantes de região periférica de São 
Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes, quer sejam pessoas que trabalham no pró-
prio bairro ou pessoas que se deslocam ao centro da cidade que morem nos arredores. 

Ao verificar que as pessoas não concluíram a Educação Básica, verificar-se-
-á os níveis de acesso ao Ensino Superior e certamente existem problemas relaciona-
dos a falta de consciência dos benefícios relacionados ao estudo universitário e até 
mesmo pode haver o desejo de estudar no Nível Superior, mas devido a não conclu-
são das etapas anteriores não haverá possibilidade de prosseguir o nível seguinte.

Acredita-se que os dados apresentados certamente não serão conclusivos 
em si, mas servirão de subsídio para outros estudos relativos ao tema para aju-
dar nas políticas públicas e na conscientização das populações periféricas da cidade.
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ACESSO, PERMANÊNCIA E 
CONCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR 
NO BRASIL

Vários dados confirmam um maior aces-
so ao Ensino Superior no Brasil nos últi-
mos anos, conforme confirmado pelas pa-
lavras do Prof. Hermes Ferreira Figueiredo, 
Presidente do Sindicato das Mantenedo-
ras de Ensino Superior – Semesp (2016):

Nos últimos 14 anos, o número de matrícu-
las em cursos presenciais nas IES privadas e 
públicas aumentou de forma expressiva, che-
gando a crescer 141%. Em 2014 havia no país 
cerca de 4,7 milhões de alunos matriculados 
em cursos presenciais na rede privada (72%) 
e 1,8 milhão na pública (28%), totalizando 6,5 
milhões de matrículas. Esses números repre-
sentam um crescimento total de 5,3% em re-
lação ao ano anterior, sendo 2,5% na rede pú-
blica e 6,5%, na rede privada  (SEMESP, 2016).

A ampliação do acesso a este nível de ensi-
no ocorreu por diversas causas, dentre elas os 
programas governamentais garantidos pela 
Reforma Universitária do governo Lula, os 
quais visavam a democratização da educação 
superior brasileira e dentre suas medidas con-
tava com a ampliação das universidades fede-
rais, o PROUNI (Programa Universidade Para 
Todos) e a instituição de cotas para setores 
da sociedade (alunos de rede pública, negros 
e indígenas), os quais, ainda segundo Catani, 
Hey e Gilioli (2006) “pouco se [preocupam] 
com a permanência do estudante, elemen-
to fundamental para sua democratização.”

Essa inserção da população no Ensino Su-
perior permitiu também que pessoas de clas-
ses populares também tivessem seu aces-
so facilitado a este nível de ensino, o que 
trouxe vantagens e desafios complexos, tais 
como a falta de recursos financeiros para 
concluir o curso, expectativas do aluno em 
relação ao curso, falta de aquisição de “ca-
pital cultural”, o suporte pedagógico pro-
piciado pela instituição e o despreparo da 
própria instituição (BAGGI; LOPES, 2010).

Tanto é desta forma que Zago (2006) ao 
relacionar o acesso e permanência no ensino 
superior entre a população de menor renda e 
utilizando dados da Universidade Federal de 
Santa Catarina relata que o nível de acesso, 
principalmente em universidades públicas, 
não aumentou significativamente para esta 
faixa da população, mas o Brasil, com cerca 
de 9% dos jovens de 18 a 24 anos estudando 
nesse nível de ensino - um número bastan-
te inferior ao de países em desenvolvimen-
to como a Rússia com 55% e o Chile com 
13% (Silva Filho e Hipólito, 2009 apud Bag-
gi e Lopes, 2011), mas somente fortaleceu o 
ensino privado durante as últimas décadas, 
pois ainda que o ensino fosse gratuito esses 
jovens carentes ainda teriam dificuldades 
em adentrar e permanecer na universidade.
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Devemos considerar, como Grignon e Gruel 
(1999) apud Zago (2006, p. 228) que vários 
aspectos se inter-relacionam durante o perí-
odo de estudo no nível superior, quais sejam: 
“financiamento dos estudos, moradia, trans-
porte, alimentação, saúde, condições e hábi-
tos de trabalho, relações com o meio de ori-
gem e com o meio estudantil, cultura e lazer.” 

Neste sentido nos é imposto verificar que 
ainda que uma pequena parcela da população 
brasileira tenha acesso ao ensino superior, 
mesmo que de forma crescente, e que hajam 
desafios dos mais diversos tipos na perma-
nência no Ensino Superior e que possamos 
nos questionar sobre o que seria o “fracasso” 
e o “sucesso” escolar, na outra ponta temos 
os desafios da conclusão do curso no Ensi-
no Superior. Silva Filho (2007) apud Baggi e 
Lopes (2011) apontam que no início deste 
século o conjunto formado por todas as ins-
tituições de Ensino Superior brasileiras teve 
evasão de 22%, sendo 12% nas universidades 
públicas e 26% nas instituições particulares, 
mas poucas instituições possuem um progra-
ma de combate à evasão, ações voltadas para 
esse fim e acompanhamento dos resultados. 
E o autor, ainda citando Zago (2006) refere-se 
que estudos indicam que 25% daqueles que 
poderiam ingressar neste nível de ensino são 
carentes, fator que certamente pode influen-
ciar no seu acesso, permanência e conclusão.

Os diversos autores apontam além das di-
ficuldades financeiras dos alunos para per-
manecer e concluir o Ensino Superior ou-
tros fatores como a aquisição de “capital 
cultural” durante a vida e durante o estudo, 
o suporte pedagógico da instituição, a falta 
de orientação vocacional, a imaturidade do 
aluno, as frequentes reprovações, falta de 
perspectiva de trabalho, a desconexão afe-
tiva com a universidade, a imposição dos 
pais, relacionamento com a família, as ex-
pectativas quanto ao curso, além da deci-
são pessoal do aluno ou uma conjuntura de 
outros fatores sociais, econômicos e pesso-
ais, conforme relata Baggi e Lopes (2011).

Certamente essas discussões quanto ao 
acesso, permanência e conclusão do Ensi-
no Superior no Brasil não se esgotarão por 
um longo período de tempo, necessitan-
do de estudos em macroanálise e em mi-
croanálise, permitindo uma visualização 
do contexto geral em que se enquadra a 
população que pode progredir de acordo 
com o nível de ensino em que se qualifica.
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A CIDADE TIRADENTES E O ACESSO 
À EDUCAÇÃO

A Cidade Tiradentes é um bairro de 15 
km2, com cerca de 211 mil habitantes (IN-
FOCIDADE, 2017), uma das maiores taxas 
de crescimento demográfico, 7,89%, (SEA-
DE/DIEESE, 2008 apud OLIVEIRA, 2008), 
abriga o maior complexo de conjuntos habi-
tacionais da América Latina, funciona como 
um bairro dormitório (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, 2017), visto que muitos dos seus 
moradores trabalham ou estudam em outras 
regiões da cidade, sendo que sua distância 
até o centro da cidade é de cerca de 35 km, 
fazendo divisa com vários municípios no en-
torno de São Paulo. Essa distância traz uma 
série de desafios para o bairro, sendo carac-
terizado no site da Prefeitura Regional como 
um bairro de altas taxas de crescimento po-
pulacional e de graves problemas sociais, 
sendo que “8064 famílias encontram-se em 
situação de alta ou muito alta vulnerabilida-
de” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017).

Os jornais relatam constan-
temente as carências do bairro:

“Em Cidade Tiradentes, no extremo leste, 
só 17 moradores vivem com mais de 20 sa-
lários mínimos por mês.” (ESTADÃO, 2011). 

“Os 269 mil habitantes dos 51 bair-
ros do distrito na zona Leste ainda se 
sentem isolados da vida social e cul-
tural da capital paulista.” (CBN, 2016)

“Basta ver a renda no Morumbi, bairro 
da zona sul de São Paulo. A média é de R$ 
13,8 mil. Em Cidade Tiradentes, zona leste, 
por sua vez, é de R$ 373.” (ESTADÃO, 2017)

Uma reportagem mais extensa de Ga-
briela Fujita (UOL, 2017) revela um per-
fil do bairro mostrando dados do Mapa 
da Desigualdade 2016 da ONG Rede 
Nossa São Paulo demonstrando que:

A idade média ao morrer no bairro é de 
53,85 anos, a mais baixa analisada, en-
quanto no Alto de Pinheiros é de 79,67 
anos – índices comparáveis com Ser-
ra Leoa e Noruega respectivamente;

O índice de “mortalidade por causas mal de-
finidas”, que avalia a causa da morte e o grau 
da qualidade da informação sobre a causa é de 
5,88%, um dos quatro piores da cidade e bem 
acima dos 2% que é a média da cidade – ou seja 
em quase 6% dos óbitos não se sabe, ou não é 
declarado fidedignamente a causa da morte.

O índice de desemprego também é um 
dos maiores da cidade, o segundo maior, 
são 316,6 empregos para cada 10 mil pesso-
as. Comparando com a Barra Funda, com o 
melhor índice (mais de 60 mil vagas a cada 
10 mil pessoas) o índice do bairro fica extre-
mamente abaixo obrigando a população a 
viajar pela cidade para conseguir emprego.

15% das famílias residentes de Ci-
dade Tiradentes vivem em alta 
ou muito alta vulnerabilidade.
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Sabendo da realidade do bairro há de 
questionar-se como uma população ca-
rente e tão distante do centro econômico 
e físico da cidade tem acesso à educação 
e trabalho que garantam e ampliem a ren-
da necessária para a sua autossuficiência.

A rede pública de ensino oferta muitas va-
gas nas escolas de Educação Básica na re-
gião, mais de 40 estabelecimentos de ensi-
no nessa etapa de ensino (BAIRROS, 2017), 
mas sabemos que muitas pessoas não con-
cluíram o Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio na região (18,10% da população adulta 
possui somente até 4 anos de estudo) e há 
uma porcentagem razoável de analfabetos 
(4,5% da população), dentro outros dados 
socioeconômicos, principalmente os relati-
vos aos níveis de ensino, que indicam uma 
carência em relação a garantia dos direitos 
humanos (SIM DIREITOS HUMANOS, 2017).

Também podemos verificar tais de-
ficiências a nível nacional. Segundo o 
site do Todos pela Educação (2014):

no Brasil, pouco mais da metade dos jo-
vens terminam o Ensino Médio aos 19 anos 
de idade: 54,3%. No Ensino Fundamental, a 
situação é um pouco melhor: 71,7% dos alu-
nos com até 16 anos concluem a etapa. O 
indicador foi calculado com base na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) 
de 2013, realizada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014).

Sendo assim sabemos que não é uma re-
alidade do bairro a carência de conclusão 
da Educação Básica, mas percebemos que 
isso influencia localmente no acesso ao En-
sino Superior, visto que diante de tantos 
desafios internos sair dessa situação por 
meio da educação se torna algo impen-
sável para muitos moradores do bairro.

Oliveira (2008) em seus estudos sobre a 
segregação urbana e racial na cidade, relata 
uma conexão entre o perfil racial do bairro, 
sua estrutura planejada pelo poder público, 
a distribuição em massa de escolas públi-
cas pelo bairro e as questões demográficas 
e econômicas com os resultados visualiza-
dos no bairro destacando a necessidade da 
melhoria das políticas de ação afirmativa 
racial, de melhoria da qualidade do ensi-
no público, universalização de assistência 
médica e odontológica, políticas sanitárias 
e habitacionais e uma rede de instrumen-
tos para a promoção da população pobre.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Será realizada pesquisa descritiva por meio 
da coleta de dados utilizando-se de 2 ques-
tionários (Apêndices A e B) com questões de 
múltipla escolha a respeito de condições so-
cioeconômicas da população estudada, sobre 
nível de ensino e desejo de cursar o Nível Su-
perior, desafios de acesso e permanência no 
Nível Superior com a população que mora no 
bairro de Cidade Tiradentes, ou pessoas que 
trabalhem ou convivam neste bairro que sejam 
de regiões próximas para efeito comparativo 
(sendo que um questionário será encaminhado 
para pessoas que já tenham cursado ou este-
jam cursando graduação e outro questionário 
para pessoas que nunca tenham cursado uma 
graduação). Será preenchido um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 
C) com os participantes e orientado quanto a 
natureza acadêmica do trabalho apresentado.
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Ocorrerá um levantamento bibliográfi-
co do tema estudado em reportagens, sites 
acadêmicos, no serviço de busca do Google 
Acadêmico procurando artigos relacionados 
ao tema e em livros correlatos. Como prin-
cipais autores em que se fundamenta o le-
vantamento bibliográfico estão Zago (2006), 
Baggi e Lopes (2011) e Oliveira (2008).

Após a investigação com a população e o le-
vantamento bibliográfico realizar-se-á a análise 
dos dados levantados por meio da elaboração 
de gráficos e tabelas em programa compu-
tadorizado de edição de tabelas e gráficos. 

Dentre os recursos necessários ve-
rifica-se o uso de computador e ma-
terial para pesquisa com a população.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa foi realizada durante os dias 28 de 
julho ao dia 2 de julho de 2017 com 28 pessoas 
que moram na Cidade Tiradentes ou em arre-
dores da periferia da Cidade Tiradentes com 
idades de 18 a 83 anos a respeito do interes-
se em cursar o Nível Superior e os desafios de 
acesso e permanência nesse nível de ensino.

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS

Entre aqueles que nunca estudaram nesse 
nível de ensino (12 pessoas, 42% dos entre-
vistados), 7 deles afirmaram ter concluído o 
Ensino Médio (58,33%), 2 afirmaram ter o 
Ensino Médio incompleto (16,66%) e 3 não 
concluíram o Ensino Fundamental (25%), 
sendo que nenhum deles estuda atualmen-
te, todos eles estudaram em escola pública, 
4 deles possuem renda de 2 a 3 salários mí-
nimos (33,33%) e a grande maioria (66,66%) 
possuem renda de somente 1 salário mínimo, 
sendo que 25% são pardos, 25% negros e 

50% se declararam brancos, a educação não 
se enquadra entre as prioridades no orça-
mento familiar e todos relatam que alimen-
tação é sua maior preocupação diante de sua 
renda, somente 2 deles (16,66%) relataram 
ter entre suas atividades diárias a educação 
como uma de suas prioridades, embora 50% 
deles tenham afirmado que ter educação 
de ensino superior tem importância máxi-
ma, mais de 90% deles moram a mais de 10 
anos no bairro onde residem (11 entrevista-
dos) e 50% deles não trabalham atualmente, 
sendo a outra metade trabalhador opera-
cional dentro do seu ambiente de trabalho. 

Essa realidade daqueles que não estudaram 
no ensino superior contrasta com aqueles 
que estudam ou concluíram o ensino supe-
rior (16 pessoas entrevistadas), sendo que 11 
deles estão estudando atualmente (68,75%) e 
5 não estão estudando atualmente (31,25%), 
destes 3 não concluíram o ensino superior e 
não estão estudando atualmente e mesmo 
assim vemos que no grupo todo vemos que 9 
deles (56,25%) possuem uma faixa de renda 
acima de 3 salários mínimos mensais, 7 de-
les se declararam brancos (43,75%), 3 deles 
pardos (18,75%) e 6 deles negros (37,5%), 
somente 2 deles afirmaram ter estudado em 
escola particular (12,5%), 9 deles afirmaram 
estar entre suas prioridades no orçamento fa-
miliar (56,25%) e 10 deles afirmaram que a 
educação está entre suas prioridades diárias 
(62,5%), a mesma porcentagem que indica-
ram que a educação em nível superior é da 
mais alta importância na sua vida, 6 deles não 
trabalham atualmente (37,5%), 3 estão em 
nível operacional na empresa em que traba-
lham (18,75%), 4 estão no nível administrati-
vo (25%) e 3 em nível técnico (18,75%), sendo 
que 66,66% dos que não estão trabalhando 
não tem Ensino Superior completo e metade 
desses que não concluíram o Ensino Superior 
também não estão estudando atualmente.
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Nesta primeira análise sobre as condições 
socioeconômicas dos entrevistados verifica-
-se certamente que o Ensino Superior ajudou 
os seus concluintes e estudantes nessa região 
periférica a alcançarem melhor nível de renda 
e trabalho, principalmente devido à importân-
cia dada pela população em relação ao estudo, 
independentemente do tipo de ensino que ti-
veram na Educação Básica, visto que a maioria 
absoluta dos entrevistados estudou em esco-
la pública. Verifica-se também que continuar 
estudando favoreceu aqueles que permane-
ceram nos bancos escolares a manter e evo-
luir sua faixa de renda e melhorar a qualidade 
de trabalho. Não podemos aferir pela pesqui-
sa alguma relação direta entre etnia, educa-
ção, emprego e renda, sendo necessários es-
tudos mais aprofundados sobre esta questão.

 QUESTÕES EDUCACIONAIS
E
ntre aqueles que nunca estudaram em ní-

vel superior a maioria absoluta relatou que o 
motivo que os leva a desejar estudar em ní-
vel superior seria adquirir um emprego me-
lhor ou melhorar o salário (9 entrevistados, 
75%), a maioria relatou que os recursos finan-
ceiros e a falta de preparo na educação bá-
sica são as maiores dificuldades para atingir 
o nível superior (83,33%, 10 entrevistados), 
entre os cursos preferidos estão Pedagogia 
(25%), Administração e Serviço Social (ambos 
com 16,6%), Enfermagem e Educação Física 
(8,33% cada), e 3 entrevistados não têm pers-
pectiva quanto a um curso para estudar (25% 
dos entrevistados) e somente 4 deles tem al-
guma noção de instituições que gostariam de 
frequentar (33,33%). Quanto ao quanto dese-
ja gastar mensalmente quando estiverem no 
Ensino Superior, 50% relataram estar dispos-
tos a gastar até R$ 300,00, enquanto 16,6% 
gostariam de gastar até R$ 500,00 e 33,33% 
gastariam até R$ 750,00. Entre os fatores que 
foram apontados como maiores determinan-
tes da permanência no curso os entrevistados 

apontaram a qualidade das aulas, a estrutu-
ra e localização da universidade e a carreira 
e o emprego, também o apoio da família e 
amigos foi relatado como fator a contribuir 
para a permanência no curso. Por outro lado 
vemos como fatores mais apontados pelos 
entrevistados que impediriam o progresso 
dentro do curso a distância e a estrutura da 
universidade, os recursos financeiros, o can-
saço e os trabalhos e as atividades excessivas.

Para aqueles que estudaram ou estão es-
tudando o Ensino Superior verificou-se que 
uma maioria expressiva realiza ou realizou 
viagens até a instituição com tempo entre 1 
hora e 1 hora e meia (68,75% dos entrevis-
tados), sendo que 1 deles relatou gastar mais 
de 1 hora e meia de viagem e outros 4 (25%) 
relataram gasto de menos de 1 hora até a ins-
tituição. Somente 1 deles estudou em univer-
sidade pública e 12 deles estudaram em uni-
versidade particular na Zona Leste da cidade 
(75%). Deles, 25% gastaram até R$ 300,00, 
43,75% gastaram de R$ 300,00 a R$ 500,00, 
18,75% gastaram de R$ 500,00 a R$ 750,00 
e 12,5% gastaram mais de R$ 750,00. Entre 
os que concluíram o curso superior (6 entre-
vistados, 37,5%) metade informou que deseja 
cursar uma pós-graduação e a outra metade 
deseja alcançar um emprego melhor. Entre 
os fatores que mais contribuíram para a per-
manência no curso os entrevistados aponta-
ram a localização da universidade, qualidade 
das aulas, carreira e emprego, a estrutura da 
universidade. E entre os fatores que mais di-
ficultaram na continuidade do curso os entre-
vistados apontaram os recursos financeiros 
e o cansaço como os principais problemas.
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Verifica-se entre aqueles que não estu-
daram no ensino superior uma incompati-
bilidade entre os desejos que eles apontam 
(alcançar melhor emprego, gastar mais de R$ 
300,00 e pensar em um curso específico) com 
a realidade apresentada, visto que a maioria 
absoluta não tem renda suficiente para as 
necessidades básicas, não apontou o estudo 
como prioridade em sua vida e não imagina 
em quais universidades poderia estudar. Por 
outro lado veem como alguns fatores que po-
deriam impedi-los de prosseguir nos estudos 
fatores semelhantes aos que já concluíram os 
estudos e o mesmo se apresenta em relação 
aos fatores que os ajudariam a permanecer 
no curso, sendo que no grupo dos que já es-
tudaram num curso superior o número de fa-
tores positivos e negativos é menor, demons-
trando um refinamento na visão do que pode 
ajudar ou comprometer a conclusão do curso.

Entre os que já cursaram o ensino superior 
verifica-se que a renda e o emprego tem um 
papel determinante no acesso, permanên-
cia e conclusão do curso, uma percepção 
de que o ensino superior pode continuar a 
ajudá-los a progredir mesmo após a conclu-
são do curso e percebe-se um efeito dire-
to na qualidade de vida e satisfação, visto 
que outro dado é que somente 1 estudan-
te de nível superior deu nota 5 de satisfa-
ção com o curso, enquanto todos os outros 
deram nota 8 ou maior para sua satisfação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente vemos que são necessários 
estudos mais aprofundados na região quan-
to aos níveis de ensino, tanto na Educação 
Básica, quanto na Educação Superior, visto 
que população estudada deu-nos um retrato 
parcial da realidade das regiões periféricas da 
cidade de São Paulo, na Zona Leste da cidade, 
especialmente da Cidade Tiradentes. Entre as 
considerações finais verificamos algumas ne-
cessidades: um maior acesso a cursos de ní-
vel superior na região; a conscientização da 
população quanto aos benefícios do estudo 
na melhoria da renda e da qualidade de vida; 
a facilitação do acesso aos locais de estudo 
por meio de políticas públicas; estudos mais 
amplos na região a fim de correlacionar as ne-
cessidades educacionais da população com a 
melhoria da qualidade de vida, visto que veri-
ficou-se um baixo nível de renda, o qual é di-
retamente influenciado pelo nível de estudo; 
uma conscientização da população, até mes-
mo com dados captados em estudos, de que a 
melhoria da qualidade de vida está relacionada 
ao estudo, mas que é necessário gasto real de 
tempo e dinheiro com essa atividade a fim de 
que isso se concretize na vida de cada cidadão.

Verificamos por fim que enquanto não 
houverem políticas verdadeiras para ga-
rantir o acesso, permanência e conclusão 
do Ensino Superior em regiões periféricas 
da cidade certamente o quadro caótico dos 
níveis de desenvolvimento humano con-
tinuam estagnados na situação atual, es-
peramos que esse estudo possa servir de 
subsídio e incentivo para a promoção de 
conhecimentos mais elevados nessa área.
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DIVERSIDADE: POSSIBILIDADES DE TRABALHO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Sabemos que o ambiente escolar é um local de aprendizados significativos na 
vida de uma criança, pois lhe proporciona o desenvolvimento integral nos aspectos físicos, 
psicológicos, intelectual e social. Dessa forma, o que se espera é que a escola ofereça a essas 
crianças uma variedade de aprendizados significativos e que as ajudem no meio social em 
que vivem. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo investigar como a temática 
diversidade pode propiciar um aprendizado significativo dentro do contexto escolar e social 
na vida das crianças. Por meio do levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito 
desenvolvido por alguns autores sobre o tema e sua importância para a formação desses 
alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Diversidade; Educação.
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INTRODUÇÃO

Levando em consideração que a temática da diversidade é ampla e de grande importân-
cia nos dias atuais, decidi focar minha pesquisa nesse tema. Sabemos que a Educação In-
fantil é à base fundamental de todo aprendizado significativo na vida estudantil de uma 
criança. Sendo assim, pretendemos buscar conhecimento teórico para propiciar aos alunos 
o fortalecimento da autoestima, a aceitação à diversidade e o reconhecimento de que eles 
são únicos e que podem interagir com seu meio próximo, ou seja, família e comunidade. 

Portanto, torna-se fundamental observar, respeitar e valorizar as diferenças cul-
turais das famílias de nossos alunos, exaltando a importância dos vários povos na 
constituição da sociedade. Devemos então estar buscando uma formação per-
manente e primorosa para podermos qualificar o atendimento a esses alunos.

O objetivo deste trabalho é:
- Procurar meios para trabalhar a diversidade no cotidiano da educação infantil;
-Buscar metodologias de ensino aprendizagem com esse tema;
- Articular as diversas linguagens da infância formulando projetos que enaltece a história e 

cultura do povo brasileiro;
- Conhecer e respeitar as diferentes cultura e tradições das famílias atendidas;
- Observar as situações que levam ao preconceito no cotidiano escolar, enfatizando a im-

portância do respeito à diversidade;
- Ajudar os educadores a inserir a temática em suas práticas diárias, como: histórias infantis, 

brincadeiras, brinquedos e músicas;
- Fazer com que os educadores envolvem em suas práticas pedagógicas, temas que bus-

quem o desenvolvimento de comportamentos e atitudes que promovam uma convivência 
sadia e prazerosa.

 

A justificativa que me moveu a pesquisar o tema diversidade é ver a realidade dos alunos 
desde a educação infantil. Alguns dos fatores são decisivos para se planejar o trabalho peda-
gógico, tornando assim o processo ensino aprendizagem mais relevante. E nesta comunidade 
da qual os alunos fazem parte estão incluídas as pessoas muito diferentes umas das outras, 
seja na questão social, cultural, religiosa, biológica, de gênero entre outras.

Mediante um estudo aprofundado e atual no assunto, por meio do le-
vantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por al-
guns autores sobre o tema e sua importância na formação desses alunos. 
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CONHECENDO UM POUCO SOBRE 
O QUE É DIVERSIDADE

Segundo o site significados, em um 
artigo escrito pela redação, atualiza-
do em 05/07/2014, diversidade signi-
fica variedade, pluralidade, diferença. 

Diversidade é a reunião de tudo aqui-
lo que apresenta múltiplos aspectos e 
que se diferenciam entre si, ex.: diversi-
dade cultural, diversidade biológica, di-
versidade étnica, linguística, religiosa etc.

Ou seja, a diversidade cultural são os múl-
tiplos elementos que representam particular-
mente as diferentes culturas, como a lingua-
gem, as tradições, a religião, os costumes, a 
organização familiar, a política, entre outros.

Já a diversidade biológica ou biodiver-
sidade é a grande variedade de organis-
mos vivos que compreende a fauna, a flo-
ra e os micro-organismos da face da Terra. 

E ainda há a diversidade étnica, que é a união 
de vários povos numa mesma sociedade. Essas 
pessoas de mesma etnia possuem afinidades 
de origem, história, idioma religião e cultura, 
independente do país em que se encontrem.

Sabemos que no Brasil a diversidade é 
evidente entre as pessoas, pois nosso país 
foi colonizado por pessoas de outros paí-
ses que trouxeram escravos e imigrantes 
de diversos lugares, trazendo consigo a di-
versidade de seu país de origem, miscige-
nando assim as pessoas aqui existentes.

[...] diferentes características regionais, di-
ferentes manifestações de cosmologias que 
ordenam de maneiras diferenciadas a apre-
ensão do mundo, formas diversas de orga-
nização social nos diferentes grupos e re-
giões, multiplicidade de modos de relação 
com a natureza, de vivência do sagrado e 
de sua relação com o profano. O campo e 
a cidade propiciam as suas populações vi-
vências e respostas culturais muito diferen-
ciadas que implicam ritmos de vida, ensina-
mentos e valores e formas de solidariedade 
distintas (BRASIL, 1997a, v. 10, p. 29-30).

Diversidade significa pensar a relação 
entre o eu e o outro e respeitar a sua his-
tória, seu povo, seus costumes e valores. 

 
[...] determinadas “minorias”, identifica-

das por fatores relativos à classe social, gê-
nero, etnia, sexualidade, religião, idade, lin-
guagem, têm sido definidas, desvalorizadas 
e discriminadas por representarem “o ou-
tro”, “o diferente”, “o inferior”. Diferenças, 
portanto, têm sido permanentemente pro-
duzidas e preservadas por meio das rela-
ções de poder (MOREIRA, 2003, p. 155).
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DIVERSIDADE E ESCOLA

Por muitos anos em nosso país, à lógica da 
homogeneização prevaleceu na sociedade 
e principalmente nas escolas, contribuindo 
para promover a exclusão, acentuar os es-
tigmas e a prevalência das injustiças sociais. 
Propondo um ensino igual para todos, porque 
todos são iguais, a escola marginaliza e segre-
gava liminarmente aqueles que apareciam 
como diferentes. (RODRIGUES, 2003, p. 15).

 
A homogeneidade e a ideia de um Brasil sem 

diferenças, caracterizado pela uniformidade 
cultural, contribuíram para a neutralização das 
diferenças culturais, minimizando ou silencian-
do as diferenças que compõem a diversidade. 
Se essa ideia absurda não tivesse existido, a 
diversidade existente em nosso país poderia 
estar contribuindo para o enriquecimento 
para sua cultura e para o engrandecimento da 
população brasileira (BRASIL, 1997a, v. 10). 

 
Sendo assim, é muito importante falar da 

diversidade nas escolas, começando desde 
a educação infantil. Essa ideia está funda-
mentada nos documentos oficiais que cons-
tam propostas a esse respeito, contemplando 
orientações à Educação Infantil, ao Ensino 
Fundamental e ao sistema de ensino como 
um todo, no País, com base nos seguintes 
princípios: garantia do respeito às diversida-
des culturais, regionais, étnicas, religiosas e 
políticas, considerando-se a multiplicidade e 
a complexidade da sociedade brasileira, le-
gando à educação a responsabilidade de atu-
ar incisivamente no processo de construção 
da cidadania, sustentada na igualdade de di-
reitos e nos princípios democráticos. E, ainda, 
tendo hoje, a educação inclusiva como foco.

Trabalhar na escola sobre a diversidade 
cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, é 
atuar ofensivamente sobre a exclusão, ca-
minhando assim na direção de uma socie-
dade mais plenamente democrática. É um 
trabalho educativo voltado para a cidadania, 
uma vez que tanto a desvalorização cultural, 
quanto a discriminação são entraves à pleni-
tude da cidadania para todos e para nação. 
Devemos priorizar um currículo adequado à 
promoção da cidadania, no qual a diversida-
de conquiste e garanta um espaço e signifi-
cados especiais, mantendo o aluno na convi-
vência democrática e no aprendizado entre 
os diferentes grupos e comunidades étnicas 
e culturais e sua própria vida, o que permiti-
rá a consolidação de seus direitos e cumpri-
mento de seus deveres para consigo e para 
com o próximo. (BRASIL, 1997a, v. 10, p. 21).

O trabalho pedagógico do professor também 
é norteado nos documentos oficiais de educa-
ção, o qual deve estar voltado à valorização das 
potencialidades e das especificidades dos alu-
nos. Deve oportunizar além dos conhecimen-
tos teóricos como suporte, atitudes reflexivas 
e cooperativas, compartilhadas, com enfoque 
dialógico ao longo do processo educacional.

[...] a estratégia pedagógica necessária aos 
processos de ensino-aprendizagem tem seus 
alicerces nas relações com a utilização ple-
na do diálogo no trabalho compartilhado. 
O diálogo é o cerne da relação na aprendi-
zagem, em que as partes envolvidas fazem 
trocas e negociam os diferentes significados 
do objeto do conhecimento, o que dá rele-
vância ao papel ativo e altamente reflexivo, 
emocional e criativo do aluno e do professor. 
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O conhecimento, assim, distancia-se de uma 
perspectiva mecanicista ou cognitivista que 
enfatiza quase que exclusivamente o produ-
to da aprendizagem, ficando entendido como 
uma dinâmica que se constrói na confluência 
dialética entre o individual e o social, tendo 
em vista o desenvolvimento integral dos su-
jeitos envolvidos na educação. Alunos cada 
vez mais interessados, participativos, refle-
xivos e cooperativos (características sempre 
apreciadas) só podem ser encontrados em um 
ambiente interativo cuja comunicação seja es-
timulada e estruturada dentro de relações de 
confiança entre todos. Para isso, estratégias 
pedagógicas só podem ser aquelas que pos-
sibilitem essas relações entre pessoas e entre 
elas e o conhecimento (TACCA, 2008, p. 51).

 
Os professores devem se atualizar e pro-

curar estratégias de ensino que possam 
mostrar a seus alunos que a diferença entre 
pessoas, povos e nações é saudável e enri-
quecedora. Também enfatizar que é preciso 
valorizar as diferenças para garantir a demo-
cracia, e o respeito pelas pessoas e nações. 

Lopes, 2005, invoca o apoio aos professores 
para o melhor desenvolvimento do seu trabalho 
e aos alunos para sua formação geral e de apre-
ensão de valores necessários, quando diz que: 

 
[...] à educação escolar deve ajudar profes-

sor e alunos a compreenderem que a diferen-
ça entre pessoas, povos e nações é saudável 
e enriquecedora; que é preciso valorizá-la 
para garantir a democracia que, entre outros, 
significa respeito pelas pessoas e nações tais 
como são com suas características próprias 
e individualizadoras; que buscar soluções e 
fazê-las vigorar é uma questão de direitos 
humanos e cidadania (LOPES, 2005, p. 189).

Sabemos que no decorrer dos anos ocor-
reram mudanças significativas na questão da 
diversidade, pelos movimentos organizados 
em defesa da escola para todos, pelos quais a 
educação inclusiva tem sido o foco do debate. 
No entanto ainda precisamos defender o reco-
nhecimento da diversidade e da diferença, de 
maneira a evitar equívocos com as finalidades 
das propostas encaminhadas a esse respeito.

 
Tacca (2008, p. 67), fala da importância dos 

cursos de formação de professores quando diz:

Uma prática reflexiva em relação ao co-
nhecimento, ao aluno, ao contexto vivido e 
em relação a ele próprio, enquanto sujeito 
e profissional. Nessa perspectiva, os cursos 
de formação de professores, poderiam con-
templar menos teorias desconectadas com a 
realidade do professor e, principalmente, me-
nor número de treinamentos em métodos e 
técnicas de ensino, para considerar mais de 
perto a formação e instrumentalização do 
professor em termos de uma reflexão peda-
gógica que o leve a pensar no valor das re-
lações sociais para o processo de ensinar 
e aprender, o que pede que ele exerça sua 
autonomia enquanto profissional. Isso signi-
fica saber identificar como colocar em práti-
ca o objetivo maior da educação, ou seja, o 
desenvolvimento humano no contexto so-
cial em que vivemos (TACCA, 2008, P. 67).

A educação inclusiva não é somen-
te inclusão de pessoas com deficiência.  A 
educação inclusiva se refere a todo tipo 
de diferença que existe entre as pesso-
as. E a escola é o lugar ideal para comba-
ter a discriminação e efetivar a inclusão.
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[...] as crianças deficientes são apenas 
uma, entre tantas outras, das expressões 
concretas das chamadas necessidades edu-
cacionais especiais. Tanto assim é que, em 
nenhum momento aparece no texto origi-
nal da Declaração o termo “educação es-
pecial” como a responsável pelas políticas 
de integração/inclusão escolar. Com isto, 
fica claro que o termo “necessidades edu-
cativas especiais” abrange, com certeza, a 
população deficiente, mas não se restringe 
somente a ela (BUENO, 2008, p. 49 e 50).

 
No texto da Declaração de Salamanca 

(1994), ao falar da educação inclusiva (inte-
grada, no texto original), além de destacar a 
pessoa com deficiência como merecedora 
das mudanças, nos sistemas de ensino para 
efetivação do acesso e permanência na esco-
la com sucesso, destacou alguns grupos que, 
por seus traços sociais carregam consigo a 
complexidade das múltiplas relações sociais.

 
Ou seja, a escola deve ser para todos, sem 

discriminação, “escola para todos”, cujo mar-
co maior foi a Declaração de Jomtien, que 
teve por finalidade precípua estabelecer 
princípios, diretrizes e marcos de ação para 
que todas as crianças do mundo pudessem 
ter satisfeitas as “necessidades básicas de 
aprendizagem” (BUENO, 2008, p.46-47).

Nós como educadores devemos promo-
ver a eliminação de ações discriminatórias, 
bem como apoiar e incentivar a valoriza-
ção da difusão cultural. A escola é um lugar 
muito importante nesse processo porque é 
o espaço em que concentra crianças de ori-
gens culturais e nível socioeconômico dife-
rentes, com diversos costumes e crenças re-
ligiosas, visões diversas de mundo familiar. 

Além disso, porque, a sociedade define a 
escola como instituição especializada em dar 
acesso ao conhecimento. A escola, como par-
te integrante dessa sociedade precisa ser um 
espaço de aprendizagem onde as transforma-
ções devem começar a ocorrer de modo pla-
nejado. A realidade plural de um país como o 
Brasil fornece subsídios para debates e discus-
sões em torno de questões sociais. A criança, 
na escola convive com a diversidade e pode-
rá aprender com ela (BRASIL, 1997a, p. 23).

 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
VISANDO A ACEITAÇÃO DA 
DIVERSIDADE
 
Com tudo que pesquisamos e refleti-

mos referente à questão da diversidade, 
faz-se necessário o desenvolvimento de 
projetos e atividades que visem à aceita-
ção de tais pessoas com alguma diferença.

 
Propomos então práticas de ensino in-

clusivas, a fim de garantir a aprendiza-
gem bem sucedida de todas as crianças.
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- Leituras, estudos e discussões entre os 
educadores; 

- Articular as diversas linguagens da in-
fância, formulando projetos que enalteça a 
história e cultura do povo brasileiro; 

- Conhecer as famílias das crianças aten-
didas, por meio de pesquisa em formulários, 
dia da família na escola e até mesmo convi-
dando-as para passar um dia em sala de aula;  

- Oficinas com construção de materiais 
para trabalhar a questão da diversidade; 

- Elaboração, planejamento de atividades, 
projetos e sequências didáticas; 

- Implementar propostas integradoras que 
articulem as experiências das crianças, das 
famílias, dos docentes com os conhecimen-
tos que fazem parte do patrimônio cultural; 

- Produção e exploração de materiais 
didáticos que valorizem as diferentes etnias, 
pessoas, deficiências, que mostrem meninos 
e meninas em situação de igualdade; 

- Seleção de trabalhos e fotos para compor 
a exposição, que abordará a temática diver-
sidade; 

- Elaboração de portfólios contemplando 
os trabalhos e atividades das crianças ao lon-
go do ano, utilizando-se de múltiplos regis-
tros realizados por adultos e crianças como: 
relatórios e fotografias, etc.

 
Para que tais propostas gerem resultados 

satisfatórios, propomos que sejam feitas ava-
liações contínua de todo o processo, siste-
maticamente documentada e analisada para 
eventuais propostas de intervenção visando 
o alcance dos objetivos elencados no come-
ço da pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do projeto, vimos às mudanças que ocorreram no comportamento dos alunos. Os alu-
nos que antes rejeitavam os outros com alguma diversidade passaram a ajudá-lo nas tarefas ou em 
outras situações. Em contrapartida, os alunos que sofriam por alguma rejeição passaram a ser mais 
acolhidos, desenvolveram suas potencialidades e tornando-se assim mais sociáveis com todos.

Vimos então que desenvolvimento desses alunos está extremamente ligado a sua relação 
com o ambiente sócio-cultural e irá ocorrer de fato, se tiver um professor comprometido 
em tornar o ambiente saudável, ou seja longe de conflitos, viabilizando a inclusão de todos.

Concluímos então, que a escola e seus educadores quando buscam desenvol-
ver um processo de conscientização sócio cultural, cumprem sua função mediado-
ra nos conflitos, tornando assim a aprendizagem mais eficiente e agradável a todos.

Além disso, aquele aluno que não tinha interesse nas aulas, porque era hostilizado por 
outros, passa a ter outro perfil, ou seja, se torna um aluno interessado e participativo.

Dessa forma, esse mesmo aluno passa a ver o mundo com no-
vos e bons horizontes, tornando-se capaz de participar ativamen-
te, do seu processo de construção e transformação na sociedade onde vive. 

Vimos então, que ao procurarmos melhorias na educação, contribuímos para promover uma 
educação de qualidade e significativa para os alunos. Ou seja, torná-la acessível a todos.
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA

RESUMO: Este artigo aborda a inclusão de alunos autistas,  uma visão geral desta doença 
e como a inserção desses alunos é feita na educação. O conceito de inclusão vem sendo 
discutido sob diferentes perspectivas e há muitas leis que a regulamentam, porém há muita 
dificuldade para os pais conseguirem matricular seus filhos com autismo em escolas públicas 
ou nas particulares. Pode-se conceituar inclusão como um processo educacional gradual 
e interativo, respeitando às singularidades de cada ser humano, oferecendo respostas às 
suas necessidades e particularidades. A partir do estudo realizado, deve-se refletir mais 
profundamente sobre os espaços diferenciados de um aluno dito “normal” para um aluno 
autista, tendo em vista as características peculiares. É possível afirmar que a maioria das 
escolas encontram-se despreparadas frente às perspectivas de inclusão no ensino desses 
alunos com necessidades especiais, principalmente porque este novo paradigma exige um 
repensar sobre o fazer pedagógico, uma transformação da escola atual para uma escola para 
todos, não só como inclusão social, mas também de espaço de construção do conhecimento 
para estes alunos com TGD (Transtorno Global do desenvolvimento). Além do repensar 
pedagógico, a inclusão de alunos com autismo põe em cheque um currículo ultrapassado e 
totalmente “engessado” que muitas escolas adotam.

Palavras-chave:  Inclusão; Autismo; Escola Pública.
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INTRODUÇÃO 

Com o presente artigo, pretende-se ampliar o conhecimento e a discussão sobre esse desafio 
que é incluir os portadores de necessidades especiais, em específico os autistas, não somente no 
sistema de ensino, mas em um contexto mais amplo que é a sociedade e principalmente o meio em 
que vivem, observando diariamente o desenvolvimento e se há progresso no resultado da inclusão. 

Para que a construção do conhecimento seja realmente uma realidade vivida por todos, na qual 
todos possam aprender o verdadeiro sentido de se tornar um cidadão pleno, tem que se pensar em 
uma educação especial que faça parte de “um todo”, e ter o seu valor reconhecido é muito importante 
para que esses alunos especiais tenham o crescimento e desempenho educacional satisfatório. 

Nota-se que a educação inclusiva é uma educação voltada de todos para todos onde os 
ditos “normais” e os portadores de algum tipo de deficiência poderão aprender uns com 
os outros. Uma depende da outra para que realmente exista uma educação de qualidade. 

 

Pensando no autismo, precisa-se conhecer o que significa a palavra, as causas e diagnós-
ticos. No convívio escolar, ou melhor, dizendo na educação, é importante saber como os 
indivíduos autistas se comunicam, qual a linguagem desenvolvida por eles e como a sua 
aprendizagem se dá. Deve-se entender o processo de desenvolvimento e aprendizagem des-
tes alunos, buscando estratégias para a alfabetização dessas crianças. É evidente que todas 
essas discussões culminaram nas reflexões sobre currículo. Coll (1999) afirma que o currí-
culo é mais do que apenas uma lista de conteúdos. É um documento com o objetivo de 
ser efetivado na prática. Nesse sentido, estabelece-se como o “projeto que preside as ativi-
dades educativas escolares, define suas intenções e proporciona guias de ação adequadas 
e úteis para os professores, que são os principais responsáveis pela sua execução”. Assim, 
é necessária a discussão do currículo como um documento que visa uma inclusão prática.

 

Mesmo com as leis que asseguram o atendimento destes alunos em qualquer instituição/
escola, usa-se ainda o discurso que o aluno com necessidades especiais tem que ser aten-
dido por instituições especializadas ou que eles podem frequentar a escola, desde que fi-
que no canto medicado e faça parte apenas do convívio social. Glat (2007) ressalta que:

a educação inclusiva é atualmente a política educacional oficial do país, amparada pela legisla-
ção em vigor e convertida em diretrizes para Educação Básica dos sistemas federal, estaduais e 
municipais de ensino, conforme a Resolução CNE/CEB nº 2 de 2001, que ressalta, em seu Artigo 
2º, que “os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo às escolas organi-
zar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegu-
rando às condições necessárias para uma educação de qualidade para todos” (BRASIL, 2001).
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GAVIOLI DEFENDE QUE:

A inclusão representa uma mudança radical 
para a escola e a sociedade. O modelo cen-
trado nas dificuldades da criança, em que não 
se assume que a escola precisa mudar, mas 
que é preciso adaptar a criança, trabalhar os 
seus “defeitos” que originam suas dificulda-
des, é incompatível com o modelo social da 
deficiência. Neste, a escola é que precisa 
mudar, removendo os obstáculos que criam 
e mantém a exclusão (GAVIOLI, 2006, p.18).

 
Até o momento, pode-se perceber que 

a problemática sobre inclusão ser bem su-
cedida ou não, não se encontra na ausên-
cia de leis ou de propostas nacionais para 
este tema. Percebe-se, como já referido, 
que a maior dificuldade está em conseguir 
efetivar todo esse processo transforman-
do-o em ações educativas na prática. Ma-
chado e Labegalini (2007) defendem que:

 Ao invés de discutir em que medida a es-
cola se ajustará ao texto legal, procuramos 
destacar que o ordenamento interno das 
escolas na busca da construção da cida-
dania e da inclusão dependerá não só das 
virtudes advindas do texto legal ou será 
impedido pelos seus vícios, mas da recons-
trução de relações que entre si estabele-
cem professores, alunos e conhecimento 
(MACHADO e LABEGALINI, 2007, p.17) 

Assim, a problemática atinge uma discussão 
que pode ser permeada por aspectos curricu-
lares, atingindo diretamente a proposta curri-
cular que cada escola “adota”, focando em seus 
objetivos, conteúdos, formas de ensinar, for-
mas de avaliar etc. De acordo com Bruno (2002):

 

A educação não está preparada nos mol-
des atuais para incluir o aluno com deficiên-
cia porque geralmente privilegia as discipli-
nas e conteúdos curriculares desconectados 
com a realidade sociocultural, adquirindo 
características de uma educação básica es-
calonada e seletiva(BRUNO, 2002, p.109).

 SOBRE TGD
 
Os Transtornos Globais do Desenvolvimen-

to (TGD) são distúrbios nas interações sociais 
recíprocas que costumam manifestar-se nos 
primeiros cinco anos de vida. Caracterizam-
-se pelos padrões de comunicação estere-
otipados e repetitivos, assim como pelo es-
treitamento nos interesses e nas atividades.

 
O Transtorno Global do Desenvolvimento 

(TGD) englobam os diferentes transtornos 
do espectro autista, as psicoses infantis, a 
Síndrome de Asperger, a Síndrome de Kan-
ner e a Síndrome de Rett. Percebe-se com 
relação à interação social, que as crianças 
com TGD apresentam dificuldades em ini-
ciar e manter uma conversa, algumas evi-
tam contato visual e demonstram receio 
ao toque do outro, mantendo-se isoladas. 
Podem estabelecer contato por meio de 
comportamentos não verbais e, ao brincar, 
preferem estar com objetos no lugar de mo-
vimentarem-se junto das demais crianças.

 
Os TGD englobam os diferentes trans-

tornos do espectro autista, as psicoses 
infantis, a Síndrome de Asperger, a Sín-
drome de Kanner e a Síndrome de Rett.
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O AUTISMO
 
Hoje em dia ouve-se muito falar sobre o 

autismo e como esta doença é severa, mas 
há divergências e questões sobre este tema, 
pois cada criança difere da outra quanto aos 
sintomas apresentados. Foi descrito pela pri-
meira vez pelo médico Leo Kanner, e também 
por um austríaco Hans Asperger que descre-
veu, sobre crianças bastante semelhantes às 
descritas por Kanner. Apesar do grande nú-
mero de pesquisas e investigações clínicas 
realizadas em diferentes áreas e abordagens 
de trabalho, não se pode dizer que o autis-
mo é um transtorno claramente definido. 
Há correntes teóricas que apontam o autis-
mo como alterações comportamentais nos 
primeiros anos de vida normalmente até os 
três anos e que se caracteriza por altera-
ções qualitativas na comunicação, na inte-
ração social e no uso da imaginação, como 
relevantes para definir o transtorno, mas 
hoje se tem fortes indicações de que o au-
tismo seja um transtorno orgânico e não ge-
nético. Sabe-se que seu diagnóstico é feito 
por um profissional com formação médica. 

 
O autismo é uma síndrome complexa que afe-

ta três importantes áreas do desenvolvimento 
humano que é a comunicação, a socialização e 
o comportamento. Não se sabe a causa, nem 
se há cura, até o momento apenas apresen-
ta tratamento. No entanto, há um consenso 
mundial de que quanto antes for diagnostica-
da e tratada, melhores são as possibilidades 
de qualidade de vida da pessoa com autismo.

 

Possíveis causas do autismo: Infecções 
pré-natais: rubéola congênita, sífilis con-
gênita, toxoplasmose, citomegalovírus; Hi-
póxia neonatal (deficiência de oxigênio no 
cérebro durante o parto); Infecções pós-
-natais - herpes simples; Déficits senso-
riais; Doenças degenerativas; Alterações 
cromossômicas; Intoxicações diversas.

 SINTOMAS DO AUTISMO 
 
A criança autista pode apresentar aparência 

totalmente normal, e também um perfil irre-
gular de desenvolvimento. Os principais sin-
tomas do autismo, decorrentes de problemas 
físicos no cérebro, são: os distúrbios no rit-
mo de aparecimentos de habilidades físicas, 
sociais e linguísticas; a reações anormais às 
sensações. As funções ou áreas mais afeta-
das são: visão, audição, tato, dor, equilíbrio, 
olfato, gustação e maneira de manter o cor-
po; a fala e a linguagem ausentes ou atrasa-
das, certas áreas específicas do pensar, pre-
sentes ou não, ritmo imaturo da fala, restrita 
compreensão de ideias o uso de palavras sem 
associação com o significado e o relaciona-
mento anormal com os objetivos, eventos e 
pessoas, respostas não apropriadas a adultos 
e crianças, objetos e brinquedos não usados 
de maneira devida. Além desses sintomas 
acima citados, os autistas podem apresen-
tar agressividade, auto agressão, agitação, 
irritabilidade, déficits de atenção e controle 
motor, temor excessivo a objetos inofensi-
vos ou ausência de medo em resposta a peri-
gos reais e transtornos de humor e afetivos.
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Referente aos aspectos clínicos muitos es-
tudiosos procuram explicações para as causas 
do autismo.

Segundo a Organização Mundial de saúde 
(OMS):

Autismo é um distúrbio do desenvolvi-
mento, sem cura e severamente incapaci-
tante. Sua incidência é de cinco casos em 
cada 10.000 nascimentos, caso se adote um 
critério de classificação rigoroso, e três ve-
zes maior se considerarmos casos correla-
tos, isto é, que necessitam do mesmo tipo 
de atendimento (MANTOAN, 1997, p. 13).

 
 
 Quanto aos aspectos psicossociais 

verifica-se que os autistas têm tendência a 
isolar-se como consequência da pouca per-
cepção e identificação em relação às pessoas 
do meio em que vivem e se relacionam, oca-
sionando as deficiências de relacionamen-
to interpessoais e de interação com o meio.

 
 
Outra consequência das deficiências da 

criança autista é que ela está sujeita a se as-
sustar com coisas totalmente inofensivas, 
talvez devido a um pequeno incidente an-
terior. [...] Por outro lado, sua falta de com-
preensão faz com que ignorem perigos re-
ais. Elas podem atravessar a rua na frente do 
tráfego, ou se equilibrar perigosamente em 
bordas estreitas de um muro alto, sem medo 
algum. Às vezes riem de coisas que lhe dão 
prazer, como uma luz piscando ou a sen-
sação macia de algo que esteja segurando. 

Outras vezes, sem razão aparente, choram 
lágrimas de profunda tristeza - como se o 
mundo fosse demais para eles - e parecem 
perdidos, desnorteados e assustados. Podem, 
porém, ser confortados com o carinho e o 
contato físico de sua mãe ou alguém que co-
nheçam e confiem (GAUDERER, 1985, p.120).

 
 
 
COMO LIDAR COM O TGD NA 
ESCOLA?
 
Como muitas famílias ignoram as dificulda-

des dos filhos, é na escola que surgem pre-
ocupações sobre a aprendizagem das crian-
ças, então muitas alunos chegam à idade 
escolar sem nenhum laudo e são os profes-
sores que muitas vezes percebem algo di-
ferente e solicitam à família ou à um profis-
sional da saúde atendimento à estes alunos. 

 

A escola recebe uma criança com dificulda-
des em se relacionar, seguir regras sociais e 
se adaptar ao novo ambiente. Esse compor-
tamento é logo confundido com falta de edu-
cação e limite. E por falta de conhecimento, 
alguns profissionais da educação não sabem 
reconhecer e identificar as características de 
um autista, principalmente os de alto funciona-
mento, com grau baixo de comprometimento. 
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Os profissionais da educação não são prepa-
rados para lidar com crianças autistas e a escas-
sez de bibliografias apropriadas dificulta o aces-
so à informação na área (SANTOS, 2008, P. 9).

 
Assim, a escola tem um papel fundamen-

tal na investigação diagnóstica para melhor 
atender e incluir esta criança. Visto que há 
uma variedade e graus de autismo, não há 
processo de aprendizado pronto e sim uma 
necessidade de adequação para cada caso. O 
que não pode ocorrer de maneira nenhuma 
é apenas a inclusão do aluno com necessida-
des especiais em sala comum e ser deixado 
de lado. O que se tem que deixar bem cla-
ro é que o autista também aprende e tem 
especificidades, cabe ao educador adaptar 
e preparar o conteúdo para estas crianças.

 
É importante a continuidade do ensino 

para uma criança autista, para que se torne 
menos dependente, mesmo que isto envol-
ve várias tentativas, e ela não consiga apren-
der. É preciso atender prontamente toda vez 
que a criança autista solicitar e tentar o di-
álogo, a interação, Quando ocorrer de cha-
mar uma criança autista e ela não atender, é 
necessário ir até ela, pegar sua mão e levá-
-la para fazer o que foi solicitado. Toda vez 
que a criança conseguir realizar uma tare-
fa, ou falar uma palavra, ou enfim, mostrar 
progresso, é prudente reforçar com elogios. 

Quando se deseja que a criança olhe para 
o professor, segura-se delicadamente o ros-
to dela, direcionando-o para o rosto do pro-
fessor. Pode-se falar com a criança, mesmo 
que seu olhar esteja distante, tendo como 
meta um desenvolvimento de uma rela-
ção baseada em controle, segurança, con-
fiança e amor (SANTOS, 2008, p.31 e 32).

 
As pessoas com Transtornos do Espectro 

Autista podem destacar-se em habilidades 
visuais, música, arte e matemática. Outras ca-
racterísticas são comuns nesse grupo, como:

Facilidade para aprender visualmente;
Muita atenção aos detalhes e à exatidão;
Capacidade de memória muito acima da 

média;
Repetição de informações, rotinas ou 

processos uma vez aprendidos;
Grande concentração em uma área de 

interesse específica durante muito tempo, 
normalmente optando por estudar ou 
trabalhar em áreas próximas;

Paixão pela rotina, o que é favorável na 
execução de alguns trabalhos;

São pessoas leais e de confiança. 
Portanto, verifica-se que as pesso-

as com TEA pode ter um espectro au-
tista com sintomas variados e também 
características bastante particulares.

 
Os diferentes tipos de TEA e autismo, 

como o autismo leve, autismo de alto fun-
cionamento, Asperger e outros influenciam 
os sintomas e a forma como o indivíduo 
se relaciona, se expressa e se comporta.

 
Conseguindo ultrapassar e entender o 

bloqueio social em que o autista se encon-
tra, a equipe escolar pode e deve construir 
um conteúdo e metodologias capazes de 
abranger as especificidades de cada alu-
no. è trabalhoso, difícil, mas possível. Ao 
conseguir comunicação com esta crian-
ça abre-se um leque de possibilidades.
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 SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR

Quanto à formação dos professores sobre 
inclusão escolar, sabe-se que já existe muitos 
meios de capacitar esses profissionais: nas Ha-
bilitações dos Cursos de Pedagogia, nas inú-
meras especializações que se criam nos cursos 
de pós-graduação, na formação continuada 
oferecida pelas redes de ensino como “cursos 
preparatórios para a inclusão”, no acervo de 
clínicas e instituições que atendem a alunos 
e pessoas com deficiência. Na perspectiva da 
educação aberta às diferenças e do ensino in-
clusivo a formação dos professores não acon-
tece pelos mesmos caminhos acima referi-
dos; ela é construída no interior das escolas, 
continuamente, à medida que os problemas 
de aprendizagem dos alunos com e sem de-
ficiência aparecem e considerando-se conco-
mitantemente o ensino ministrado, suas de-
ficiências, inadequações e conservadorismo.

Mas tudo isso sendo entendido como um 
processo de trabalho que é necessário para 
que a escola acolha todos os alunos, sem 
preconceitos e consciente dos compromis-
sos de formadora e não apenas de instru-
tora das novas gerações e transmissora de 
um saber, que é ultrapassado continuamen-
te e que, assim sendo, não pode ser siste-
matizado aprendido/ensinado, como antes.

Tem-se, então, de recuperar, urgente-
mente, a confiança que os professores do 
ensino regular perderam de saber ensi-
nar todos os alunos, sem exceção, por en-
tenderem que não há alunos que apren-
dem diferente, mas diferentemente.

Segundo Paula (2004): 

Na formação de professores de educa-
ção especial, essa ambiguidade manifesta-
-se, por exemplo, na forma como as políticas 
públicas consideram essa questão. Também 
fica evidente, na construção do saber e, do 
saber fazer, desses futuros docentes, pois 
os currículos de sua formação inicial privi-
legiam, predominantemente, a especifici-
dade do trabalho com determinados alunos 
“especiais” porque apresentam incapacida-
des físicas, e/ou mentais, e/ou sensoriais, 
e/ou adaptativas”. Tal como constata (BUE-
NO, 1998 APUD NUNES ET Al 1998, P. 70).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Com estas reflexões, verifica-se que o autismo é um distúrbio com sintomas e graus de ma-
nifestações extremamente variadas, independentes de sua classificação psicogenética ou bio-
lógica é notório que a criança autista apresenta déficits na área social, na linguagem e comuni-
cação e no comportamento e pensamento. Hoje em dia discute-se a situação da vida de uma 
pessoa com necessidades especiais, principalmente a entrada e permanência na escola. E o 
preparo dos professores para adaptar a criança com necessidades especiais com o objetivo de 
prolongar a permanência na escola. Não deve-se pensar no autismo como algo distante e con-
denado ao isolamento em escolas especializadas. Existem muitas possibilidades que podem 
ser feitas pelo próprio autista. A principal é acreditar que ele tem potencial para aprender. Essas 
crianças necessitam instruções claras e precisas e o programa deve ser essencialmente funcio-
nal, ligado diretamente a elas. É preciso saber que ele enxerga o mundo de uma forma diferente. 

 

Compreende-se que para acontecer uma educação inclusiva, juntamente com o proces-
so de ensino aprendizagem, esta deve ocorrer de forma significativa. E para que haja este 
processo tem que haver também uma relação entre professores, alunos, gestores, médicos, 
famílias e etc. Para incluir uma criança ou aluno tem que se criar possibilidades que per-
mitam que ele se integre socialmente, há também a necessidade de adequação dos currí-
culos das escolas para estes alunos. Deve-se ter sempre em mente que todas as pessoas 
tem capacidade para aprender e que as pessoas sendo diferentes, aprendem e constroem 
seus conhecimentos diferentemente. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Autismo 
(Orientação a educadores) Segundo Mello (2007) “Posicionar o aluno o mais próximo possí-
vel do professor; dar a ele a oportunidade de ser ajudante do professor; fornecer ajuda ao 
aluno para que possa trabalhar e concentrar-se por períodos cada vez mais longos; estimu-
lá-lo a trabalhar em grupo, aprendendo a esperar sua vez; elogiá-lo sempre” (MELLO, 2007).
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente estudo tem como tema a importância do brincar na Educação Infantil, 
observando como a brincadeira pode ser utilizada em prol desenvolvimento infantil. Este 
estudo buscou demonstrar o quanto o lúdico pode contribuir para a aprendizagem, destacando 
sua importância para o desenvolvimento humano e sua a utilização como recursos pedagógico, 
proporcionando aos educadores alternativas para a exploração de atividades didáticas. Por 
meio de uma pesquisa do tipo bibliográfica, com aporte teórico baseado em KISHIMOTO 
(1994), MACEDO (2005) e OLIVEIRA (2003), temos como objetivo geral deste estudo a 
importância do brincar na Educação Infantil, e como objetivo específico, pretende-se observar 
os benefícios que a brincadeira pode trazer ao processo de desenvolvimento e aprendizagem 
na Educação Infantil. A brincadeira se constitui como uma maneira muito eficaz de perpassar 
pelo universo infantil para imprimir-lhe o universo adulto, nossos conhecimentos e a forma 
de interagirmos. Os educadores precisam ter em mente os objetivos e os fins da brincadeira 
desenvolvida, sua utilização lúdica, cognitiva, sociocultural. O ato de brincar estimula o uso da 
memória que ao entrar em ação se amplia e organiza o material a ser lembrado, tudo isto está 
relacionado com aparecimento gradativos dos processos da linguagem que ao reorganizarem 
a vivência emocional e eleva a criança a um novo nível de processos psíquicos. As brincadeiras 
podem ser consideradas como a principal atividade da criança, independente, de sua cultura, 
do momento histórico, e do meio ao qual está inserida.

Palavras-chave: Brincar; Brincadeira; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Atuando com crianças pequenas, pode-
mos perceber que são muitas as necessi-
dades e os interesses a serem supridos, 
principalmente se considerarmos o tempo 
que estas crianças permanecem na escola.

Podemos observar que o brincar, pelo ato 
de brincar desenvolve os aspectos físico, 
moral e cognitivo, entre outros, mas há a ne-
cessidade da orientação do adulto para que 
esse desenvolvimento ocorra. Ressalta-se, 
ainda, que na brincadeira as crianças apren-
dem a refletir e experimentam situações no-
vas ou mesmo do seu cotidiano, e a ação de 
brincar está ligada ao preenchimento das ne-
cessidades da criança e nestas está incluso 
tudo aquilo que é motivo para ação. É mui-
to importante procurar entender as neces-
sidades da criança, bem como os incentivos 
que a colocam em ação para, então, enten-
dermos a lógica de seu desenvolvimento.

Partindo deste pressuposto, identificamos a 
justificativa da temática do presente estudo, 
visto que, ao lidar com os objetos existentes 
na brincadeira e nos jogos a criança pode lidar 
com o significado das palavras por meio do 
próprio objeto concreto, e por esta ação de 
brincar a criança embora não possua lingua-
gem gramatical, consegue internalizar a defi-
nição funcional de objetos, e a criança passa 
a relacionar as palavras com algo concreto.

Assim, o objetivo do estudo geral desta pes-
quisa é a importância do brincar na Educação 
Infantil, e como objetivo específico, preten-
de-se observar os benefícios que a brinca-
deira pode trazer ao processo de desenvolvi-
mento e aprendizagem na Educação Infantil.

No primeiro capítulo, trataremos da brin-
cadeira e sua importância na Educação In-
fantil, a brincadeira como linguagem da 
infância e observamos a relação d a  
brincadeira com a aprendizagem. 

O segundo capítulo trata da metodologia 
de pesquisa utilizada no presente estudo.

O brincar é para a criança uma fonte de 
descoberta de valor incalculável,  pois, en-
quanto brinca, vivencia o lúdico de forma 
significativa produzindo no cérebro uma ati-
vidade intensa marcada pelo prazer que, por 
sua vez, desenvolve o senso de companhei-
rismo, afirma a personalidade, proporcionan-
do a criança a descoberta do seu próprio “eu”.

 A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: O lúdico na Educação 
Infantil

A ludicidade é assunto que tem conquis-
tado espaço no panorama nacional, prin-
cipalmente na Educação Infantil, por ser o 
brinquedo a essência da infância e seu uso 
permitirem um trabalho pedagógico que 
possibilita a produção do conhecimento, da 
aprendizagem e do desenvolvimento. Inde-
pendentemente de época, cultura e classe 
social, os jogos e brinquedos fazem parte 
da vida da criança, pois elas vivem em um 
mundo de fantasia, de encantamento, de ale-
gria, de sonhos onde a realidade e o faz de 
conta se confundem, apesar de a história de 
antigas civilizações mostrar o contrário, fa-
zendo o brincar se transformar em pecado.
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O brincar e o jogar são atos indispensáveis 
à saúde física, emocional e intelectual e sem-
pre estiveram presentes em qualquer povo 
desde os mais remotos tempos. Por meio de-
les, as crianças desenvolvem a linguagem, o 
pensamento, a socialização, a iniciativa e a 
autoestima, preparando-se para ser um ci-
dadão capaz de enfrentar desafios e parti-
cipar na construção de um mundo melhor.

Segundo Piaget (1967, p. 37), “[...] o jogo 
não pode ser visto apenas como divertimento 
ou brincadeira para desgastar energia, pois ele 
favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, 
afetivo e moral”. Por meio dele se processa a 
construção de conhecimento, principalmente 
nos períodos sensório-motor e pré-operatório.

Por meio dos jogos e brincadeiras, o edu-
cando encontra apoio para superar suas 
dificuldades de aprendizagem, melhoran-
do o seu relacionamento com o mundo. 
Os professores precisam estar cientes de 
que a brincadeira é necessária e que traz 
enormes contribuições para o desenvolvi-
mento da habilidade de aprender e pensar.

Em todos os tempos, para todos os po-
vos, os brinquedos evocam as mais sublimes 
lembranças. São objetos mágicos, que vão 
passando de geração a geração, com um in-
crível poder de encantar crianças e adultos.

Para Vygotsky (1994) citado por OLIVEIRA, 
DIAS, ROAZZI (2003, p. 35), “o prazer não 
pode ser considerado a característica defini-
dora do brinquedo, como muitos pensam. ”

O brinquedo, na verdade, preenche neces-
sidades, entendendo-se estas necessidades 
como motivos que impelem a criança à ação. 
São exatamente estas necessidades que fazem 
a criança avançar em seu desenvolvimento.

As brincadeiras podem ser consideradas 
como a principal atividade da criança, inde-
pendente, de sua cultura, do momento históri-
co, e do meio ao qual está inserida. Brincando 
ela se apropria de inúmeros conhecimentos, 
onde ocorrem importantes mudanças e trans-
formações em seu desenvolvimento psicosso-
cial, emocional, intelectual, cognitivo e motor.

O brincar é para a criança uma fonte de des-
coberta de valor incalculável, pois, enquanto 
brinca, vivencia o lúdico de forma significativa 
produzindo no cérebro uma atividade intensa 
marcada pelo prazer que, por sua vez, desen-
volve o senso de companheirismo, afirma a 
personalidade, proporcionando a criança a 
descoberta do seu próprio “eu”. Brincando ela 
aguça o imaginário, desperta ideias e contribui 
para o desenvolvimento intelectual e criativo.

Para Oliveira (1990, p. 15), “as ativida-
des lúdicas são a essência da infância”. Me-
diante a afirmação, compreende-se, por-
tanto, que a educação infantil não pode, 
de maneira alguma, desvincular as ati-
vidades lúdicas do processo de ensino.

Portanto, o espaço escolar se constitui 
como um importante ambiente favorece-
dor do desenvolvimento sociocultural, e é 
na escola que o aluno vivencia experiências 
e, a partir delas, estabelece interações com 
o meio. Podemos entender que a escola é 
um espaço privilegiado para compreender, 
valorizar e compartilhar conhecimentos, 
seguindo uma proposta pedagógica dinâ-
mica que almeja um desenvolvimento efi-
caz para o processo ensino aprendizagem. 
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É imprescindível pensar em metodolo-
gias que possibilitem ao estudante interagir 
com experiências, por   meio   de   práticas   
educativas   desenvolvidas   na  escola,  de  
atividades que viabilizem uma aprendiza-
gem mais significativa, sabendo que, assim, 
será   possível ampliar as possibilidades ex-
pressivas de cada educando, assim, bus-
cando contribuir para que os aprendizes 
possam atuar em seu contexto de modo 
coerente com sua história e seus valores.

Agindo sobre os objetos, as crianças, des-
de pequenas, estruturam seu espaço e seu 
tempo, desenvolvendo a noção de casua-
lidade, chegando à representação e, final-
mente, à lógica. As crianças ficam mais mo-
tivadas para usar a inteligência, pois querem 
jogar bem, esforçam-se para superar obs-
táculos tanto cognitivos como emocionais.

O jogo não é simplesmente um “passa-
tempo” para distrair os alunos, ao contrário, 
corresponde a uma profunda exigência do 
organismo e ocupa lugar de extraordinária 
importância na educação escolar. Estimula o 
crescimento e o desenvolvimento, a coorde-
nação muscular, as faculdades intelectuais, a 
iniciativa individual, favorecendo o advento e 
o progresso da palavra. Estimula a observar e 
conhecer as pessoas e as coisas do ambiente 
em que se vive. Através do jogo o indivíduo 
pode brincar naturalmente, testar hipóteses, 
explorar toda a sua espontaneidade criativa.

O jogo é essencial para que a criança ma-
nifeste sua criatividade, utilizando suas 
potencialidades de maneira integral. É so-
mente sendo criativo que a criança des-
cobre seu próprio eu (TEZANI, 2004).

O jogo é mais importante das atividades da 
infância, pois a criança necessita brincar, jo-
gar, criar e inventar para manter seu equilí-
brio com o mundo. A importância da inserção 
e utilização dos brinquedos, jogos e brinca-
deiras na prática pedagógica é uma realida-
de que se impõe ao professor. Brinquedos 
não devem ser explorados só para lazer, mas 
também como elementos bastantes enri-
quecedores para promover a aprendizagem.

A BRINCADEIRA COMO 
LINGUAGEM DA INFÂNCIA

A brincadeira é uma forma de divertimento 
típico da infância, isto é, uma atividade natu-
ral da criança, que não implica em compromis-
sos, planejamento e seriedade e que envolve 
comportamentos espontâneos e geradores 
de prazer. Brincando, a criança se diverte, 
faz exercícios, constrói seu conhecimento 
e aprende a conviver com seus amiguinhos.

A brincadeira transmitida à criança por meio 
de seus próprios familiares, de forma expres-
siva, de uma geração a outra, ou pode ser 
aprendida pela criança de forma espontânea. 
“É a ação que a criança desempenha ao con-
cretizar as regras de jogo, ao mergulhar na ação 
lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação.

A ludicidade, tão importante para a saú-
de mental do ser humano é um espaço que 
merece atenção dos pais e educadores, pois 
é o espaço para expressão mais genuína do 
ser, é o espaço e o direito de toda a crian-
ça para o exercício da relação afetiva com o 
mundo, com as pessoas e com os objetos.
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O brincar possibilita o estudo da relação da 
criança com o mundo externo, integrando es-
tudos específicos sobre a importância do lúdico 
na formação da personalidade. Pela atividade 
lúdica e o jogo, a criança forma conceitos, se-
leciona ideias, estabelece relações lógicas, in-
tegra percepções, faz estimativas compatíveis 
com o crescimento físico e desenvolvimento 
e, o que é mais importante, vai se socializando.

A convivência de forma lúdica e praze-
rosa com a aprendizagem  proporcionará a 
criança estabelecer relações cognitivas às 
experiências vivenciadas, bem como rela-
cioná-la as demais produções culturais. As 
atividades lúdicas têm por objetivo ajudar a 
criança a entrar em contato com o mundo 
imaginário e ao mesmo tempo real, e desen-
volver suas habilidades de criar e relacionar 
esses conhecimentos, pois, só assim elas se-
rão capazes de desenvolver uma linguagem e 
aprender a dominar todo tipo de informação. 
Elas funcionam como exercícios necessários 
e úteis à vida. E as brincadeiras e jogos são 
elementos indispensáveis para que haja uma 
aprendizagem com divertimento, que pro-
porciona prazer no ato de aprender. E faci-
lite as práticas pedagógicas em sala de aula.

O brinquedo contém sempre uma refe-
rência ao tempo de infância do adulto com 
representações veiculadas pela memória e 
imaginações. O vocábulo “brinquedo” não 
pode ser reduzido à pluralidade de sentidos 
do jogo, pois conota a criança e tem uma di-
mensão material, cultural e técnica. Enquan-
to objeto, é sempre suporte de brincadeira.

O brinquedo é a oportunidade de desen-
volvimento. Brincando, a criança experimen-
ta, descobre, inventa, aprende e confere ha-
bilidades. Além de estimular a curiosidade, a 
autoconfiança e a autonomia, proporcionam 
o desenvolvimento da linguagem, do pen-
samento e da concentração e da atenção.

O brinquedo traduz o real para a realida-
de infantil. Suaviza o impacto provocado 
pelo tamanho e pela força dos adultos, di-
minuindo o sentimento de impotência da 
criança. Brincando, sua inteligência e sua 
sensibilidade estão sendo desenvolvidas. A 
qualidade de oportunidade que estão sendo 
oferecidas à criança através de brincadeiras 
e de brinquedos garante que suas poten-
cialidades e sua afetividade se harmonizem.

O brincar é para a criança uma fonte de des-
coberta de valor incalculável, pois, enquanto 
brinca, vivencia o lúdico de forma significativa 
produzindo no cérebro uma atividade intensa 
marcada pelo prazer que, por sua vez, desen-
volve o senso de companheirismo, afirma a 
personalidade, proporcionando a criança a 
descoberta do seu próprio “eu”. Brincando ela 
aguça o imaginário, desperta ideias e contribui 
para o desenvolvimento intelectual e criativo.

Segundo Kishimoto (1997) “Enquanto ma-
nifestação livre e espontânea da cultura po-
pular, a brincadeira tradicional tem a função 
de perpetuar a cultura infantil, desenvolver 
formas de convivência social e permitir o pra-
zer de brincar”. A brincadeira é, sem sombra 
de dúvidas, uma linguagem natural da crian-
ça e é, portanto, de extrema importância que 
esteja presente na escola desde a educação 
infantil para que o aluno possa se colocar e 
se expressar através de atividades lúdicas.
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A BRINCADEIRA E A 
APRENDIZAGEM

Brincar é a primeira conduta inteligen-
te do ser humano. Quando a criança nasce, 
suas brincadeiras tornam-se tão essenciais 
como o sono e a alimentação. Portanto, 
na escola, a criança precisa continuar brin-
cando para que seu desenvolvimento e 
crescimento físico, intelectual, afetivo e 
social possam evoluir e se associar à cons-
trução do conhecimento de si mesmo, do 
outro e do mundo. (SANTOS, 2011, p. 20).

O jogo, nas suas diversas formas, auxilia 
no processo ensino aprendizagem, tanto no 
desenvolvimento psicomotor, isto é, no de-
senvolvimento da motricidade fina e ampla, 
bem como no desenvolvimento de habilida-
des do pensamento, como a imaginação, a 
interpretação, a tomada de decisão, a criati-
vidade, o levantamento de hipóteses, a ob-
tenção e organização de dados e a aplicação 
dos fatos e dos princípios a novas situações 
que, por sua vez, acontecem quando joga-
mos, quando obedecemos a regras, quando 
vivenciamos conflitos numa competição, etc.

O brincar na escola não é apenas um pas-
satempo, mas, sim uma ferramenta que pode 
ser utilizada para desenvolvimento da apren-
dizagem. O brincar é uma ferramenta a mais 
que o educador pode lançar mão para favore-
cer o desenvolvimento e a aprendizagem dos 
alunos, proporcionando um ambiente escolar 
planejado e enriquecido, que possibilita a vi-
vência das emoções, os processos de desco-
berta, a curiosidade e o encantamento, os 
quais favorecem as bases para a construção 
do conhecimento. (SANTOS, 2011, p. 20).

O espaço escolar para o desenvolvimen-
to infantil deve ser compreendido com um 
ambiente dinâmico rico e significativo que 
favoreça e valorize a autonomia da crian-
ça por meio de um processo de ensino que 
seja interessante e prazeroso para isso é 
imprescindível que as atividades sejam 
bem variadas, disponibilizando à criança di-
ferentes possibilidades de expressão, de 
brincadeiras, de aprendizagens, de explo-
rações, de conhecimentos, de interações.

A brincadeira infantil assume uma posi-
ção 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.

Portanto, o espaço escolar se constitui como 
um importante ambiente favorecedor do de-
senvolvimento sociocultural, e é na escola 
que o aluno vivencia experiências e, a par-
tir delas, estabelece interações com o meio. 
Podemos entender que a escola é um espa-
ço privilegiado para compreender, valorizar e 
compartilhar conhecimentos, seguindo uma 
proposta pedagógica dinâmica que almeje um 
desenvolvimento eficaz para o processo en-
sino aprendizagem. É imprescindível pensar 
em metodologias que possibilitem ao estu-
dante interagir com experiências, através de 
práticas educativas desenvolvidas na escola, 
por meio de atividades  qu viabilizem  uma  
aprendizagem  mais  significativa,  sabendo  
que,  através  dela,  é possível ampliar as pos-
sibilidades expressivas de cada educando, as-
sim, buscando contribuir para que os apren-
dizes possam atuar em seu contexto de modo 
coerente com sua história e seus valores.
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Em função disso, todo educador deve in-
teressar-se pela temática e buscar ampliar 
seus conhecimentos pedagógicos no intuito 
de aprimorar suas metodologias de ensino. A 
dificuldade de adaptação, aprendizagem e so-
cialização, apresentada pelas crianças, fazem 
das brincadeiras um instrumento de trabalho 
de considerável valor que utilizado correta-
mente proporciona a criança o gosto pela a 
escola e, em consequência, pelo aprendizado.

Tanto o jogo, quanto o brinquedo e a 
brincadeira fazem parte do lúdico na Edu-
cação. O lúdico tem sua origem na pala-
vra latina “ludus” que quer dizer “jogo”. Se 
se achasse confinado a sua origem, o ter-
mo lúdico estaria se referindo apenas ao jo-
gar, ao brincar, ao movimento espontâneo.

O lúdico passou a ser reconhecido como 
traço essencial de psicofisiologia do compor-
tamento humano. De modo que a definição 
deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As 
implicações da necessidade lúdica extrapola-
ram as demarcações do brincar espontâneo.

O lúdico apresenta valores específicos 
para todas as fases da vida humana. As-
sim, na idade infantil e na adolescência a fi-
nalidade é essencialmente pedagógica. A 
criança e mesmo o jovem opõe uma resis-
tência à escola e ao ensino, porque acima 
de tudo ela não é lúdica, não é prazerosa.

 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Para a realização deste trabalho, a meto-
dologia de pesquisa utilizada neste trabalho 
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas re-
alizadas por meio de livros, revistas, artigos 
acadêmicos, periódicos e jornais. O refe-
rencial teórico disponibilizado com consulta 
via Internet permitiu uma ampla fundamen-
tação teórica do trabalho. Para fundamen-
tar este artigo, as bibliografias consultadas 
ficam em VYGOTSKY (1994); KISHIMOTO 
(1994), MACEDO (2005) e OLIVEIRA (2003).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revela que é fundamental que 
o educador perceba a importância do lúdico 
na Educação Infantil, tanto para o desenvol-
vimento e socialização da criança, quanto 
para o seu aprendizado, de forma prazerosa.

A brincadeira é alguma forma de diverti-
mento típico da infância, isto é, uma atividade 
natural da criança, que não implica em com-
promissos, planejamento e seriedade e que 
envolve comportamentos espontâneos e ge-
radores de prazer. Brincando a criança se diver-
te, faz exercícios, constrói seu conhecimento 
e aprende a conviver com seus amiguinhos.

Portanto, a brincadeira não deve ser des-
prezada no contexto escolar, pois propicia 
a criança um meio prazeroso de aprender. 
Ao brincar ela estará desenvolvendo sua 
própria aprendizagem de forma ativa, por 
meio da ludicidade estará realizando sua 
própria atividade reproduzindo ações que 
lhes são familiares, construindo seu conhe-
cimento a partir daquilo que já conhece.

Por meio do brincar a criança encontra-se 
com o mundo, percebendo como ele é e dele 
recebendo elementos importantes para sua 
formação, desde os atos mais significativos, até 
fatores determinantes da cultura de seu tempo.

Os jogos e brincadeiras possibilitam a 
criança um relacionamento significativo com 
aprendizagem não somente do desenvolvi-
mento psíquico, assim com, físico, afetivo, 
social e intelectual, pois por meio das ativida-
des lúdicas a criança desenvolve a expressão 
corporal, oral, reforça habilidades sociais, in-
tegra-se na sociedade, forma seus conceitos 
relacionam suas ideias, constrói seu próprio 
conhecimento, fazendo a ligação com mundo 
real constrói seu próprio mundo, criando um 
elo no processo ensino aprendizagem. Dentre 
os pontos destacados nesta pesquisa fica evi-
dente que aliar jogos e brincadeiras as ativida-
des práticas diárias de sala de aula tornam o 
espaço escolar mais interessante e prazeroso, 
despertando na criança o gosto pela escola.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES HOSPITALARES

RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de apresentar ao leitor a importância da educação 
dentro das instituições hospitalares, demonstrando que o educador é uma peça importante 
para o aluno, independentemente da etapa em que o aluno se encontre. O objetivo deste 
presente artigo é identificar, discriminar e apresentar a importância da educação dentro 
das instituições hospitalares. Para a elaboração deste trabalho, seguiu-se a metodologia de 
pesquisa científica. A metodologia de pesquisa científica possui diversas vertentes, no qual, 
para a construção deste artigo foi selecionado a revisão bibliográfica narrativa, sendo baseada 
em materiais já elaborados e publicados. Mediante aos dados apresentados neste artigo, foi 
possível concluir que a educação hospitalar é importantíssima, uma vez que ela é responsável 
por reinserir um aluno hospitalizado na educação regular após sua alta médica, além de 
proporcionar o desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, físico, afetivo e psíquico.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar; Pedagogo; Educação; Instituições Hospitalares; 
Importância.
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INTRODUÇÃO

A educação é um processo que, ao contrário 
de que muitos pensam, ocorre em diversos es-
paços da sociedade. A escola é conhecida como 
parte da educação formal, contudo existem es-
paços que permitem a atuação do pedagogo. 
Esses espaços são chamados de não-formais.

Segundo Frisson (2004, p.88), 
Na escola, na sociedade, na empresa, em es-

paços formais ou não formais, escolares ou não 
escolares, estamos constantemente apren-
dendo e ensinando. Assim, como não há for-
ma única nem modelo exclusivo de educação, 
a escola não é o único em que ela acontece e, 
talvez, nem seja o mais importante. As trans-
formações contemporâneas contribuíram 
para consolidar o entendimento da educação 
como fenômeno multifacetado, que ocorre 
em muitos lugares, institucionais ou não, sob 
várias modalidades (FRISSON, 2004, p. 88).

A educação hospitalar faz par-
te desses espaços ditos como não for-
mais. Ela tem a finalidade de dar 
continuidade à educação que o aluno hospi-
talizado recebia por meio da educação formal.

De acordo com Fonseca (2008, p.46),
O trabalho de escola hospitalar, ao mesmo 

tempo em que focado nos objetivos e vin-
culados aos conteúdos a desenvolver, deve 
ser adequado às necessidades e aos inte-
resses dos alunos, provendo também, uma 
série de possíveis alternativas a fim de que, 
qualquer que seja o imprevisto que aconte-
ça na sala de aula, tais momentos possam 
ser aproveitados [...] (Fonseca (2008, p.46).

Essa educação auxilia o aluno em diver-
sos aspectos, não somente no educacional, 
uma vez que ela representa a esperança de 
uma vida fora do ambiente hospitalar, além 
de proporcionar o contato do aluno com o 
mundo exterior ao hospital, ou seja, por in-
termédio do educador, o aluno possui o con-
tato com algo que não é inerente ao hospital.

O tema se faz importante devido a sua mag-
nitude. A educação hospitalar tem a função 
de ensinar os alunos hospitalizados e permitir 
que os mesmos voltem a escola regular após 
o tempo de internação, porém ela também 
traz o lado humano para a frieza de um hos-
pital. Os alunos hospitalizados e enfermos li-
dam com a dor e sofrimento diariamente, eles 
temem a morte e não sabem como será o dia 
seguinte. A educação hospitalar auxilia no 
entendimento das emoções e sentimentos, 
tornando o tempo dentro das instituições 
hospitalar um tempo de crescimento pessoal.

O hospital é um ambiente que transmite dor, 
tristeza, melancolia e muitas vezes desespero. 
Geralmente quando a criança chega ao hospi-
tal está muito fragilizada pela enfermidade e 
um ambiente hospitalar com uma decoração 
lúdica pode trazer harmonia e deixar a crian-
ça mais calma ao sentir num ambiente feito 
com carinho para ela (BARBOSA, 2013, p.1).
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De acordo com Kauark (2010 p. 50), o pro-
blema é a “mola propulsora de todo o traba-
lho de pesquisa. Depois de definido o tema, 
levanta-se uma questão para ser respondida 
através de uma hipótese, que será confirmada 
ou negada através do trabalho de pesquisa”. 
Desta forma, elaborou-se a seguinte questão: 
“qual a importância da educação hospitalar?”.

Para a elaboração deste trabalho, seguiu-se 
a metodologia de pesquisa científica, no qual, 
ela pode ser descrita como “uma atividade 
humana, honesta, cujo propósito é descobrir 
respostas para as indagações ou questões 
significativas que são propostas” (TRUJILLO 
FERRARI, 1982, p. 167). Ou como “um pro-
cedimento reflexivo, sistemático, controlado 
e crítico, que permite descobrir fatos no-
vos ou dados, relações ou leis, em qualquer 
campo do conhecimento” (ANDER-EGG 
apud LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 154).

A metodologia de pesquisa científica pos-
sui diversas vertentes, no qual, para a cons-
trução deste artigo foi selecionado a revi-
são bibliográfica narrativa, sendo baseada 
em materiais já elaborados e publicados.

De acordo com Zanella (2013, p. 36) a re-
visão bibliográfica narrativa está relacionada 
com “o exclusivo de fontes bibliográficas. A 
principal vantagem é permitir ao pesquisa-
dor a cobertura mais ampla do que se fosse 
pesquisar diretamente; é relevante quando 
o problema de pesquisa requer dados muito 
dispersos”. Uma vez que, “procura-se cotejar 
dados e informações para detectar possíveis 
incoerências ou contradições”. O objetivo 
deste presente artigo é identificar, discri-
minar e apresentar a importância da educa-
ção dentro das instituições hospitalares.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
HOSPITALAR

A educação é importantíssima para o desen-
volvimento humano, uma vez que é por inter-
médio da educação, que o indivíduo aprende 
como se portar, além de se desenvolver cogniti-
va, emocional, psicológica, social e fisicamente.

Para Manzoli e Vellosa (2009, p.11): “en-
quanto cidadãos de uma sociedade que 
se pretende democrática, temos que pro-
pugnar por uma educação de qualidade 
para todos, sendo preciso ir além dos ide-
ais proclamados e das garantias legais”. 

A educação hospitalar, que é considera-
da uma vertente da educação especial, é 
importantíssima para a garantia do acesso 
à educação, bem como ao desenvolvimen-
to proporcionado pela educação regular.

O aluno hospitalizado passa por diversos 
problemas e questões psicológicas, uma vez 
que ele está enfrentando uma questão de 
vulnerabilidade, e a educação tem o poder de 
auxiliar o aluno a transpor esses problemas.

Segundo Menezes (2004 p.25), “a Edu-
cação Especial é uma modalidade da 
educação escolar que busca em sua 
prática, apresentar encaminhamentos ade-
quados às realidades humanas que exi-
gem diferenciações nos atos pedagógicos”.  

Desta forma, a LDBEN 9394/96, enten-
de por Educação Especial, “a modalidade 
de educação escolar, oferecida preferen-
cialmente na rede regular de ensino para 
educandos com necessidade educacio-
nais especiais” (BRASIL/MEC/1996, p.21). 
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A educação especial tem por finalida-
de garantir o acesso à educação, quando 
a presença ou permanência por um de-
terminado período de tempo não se tor-
na viável dentro da educação regular.

A educação hospitalar integra a educa-
ção especial, desta forma, ela possui a fi-
nalidade de garantir o acesso à a educa-
ção regular para alunos que se encontram 
hospitalizados, ou seja, impossibilitados 
de frequentarem uma instituição escolar.

De acordo com Mazzotta (1993, 
p.21), a educação especial é um: 

“Conjunto de recursos e serviços educa-
cionais especiais organizados 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 das da maioria das crian-
ças e jovens. (...) A educação especial assim 
entendida requer uma variedade de recur-
sos e serviços educacionais de modo a com-
por um ‘continuum’ que vai do mais usual ao 
mais especializado, para propiciar o aten-
dimento apropriado da ampla diversidade 
de educandos a atender através do sistema 
educacional. Nesta abordagem dinâmica, a 
educação especial e a educação comum se 
configuram como elementos de uma mesma 
e única educação (MAZZOTTA, 1993, p.21). ”.

A educação hospitalar tem mostrado noto-
riedade através de seus benefícios e funções, 
uma vez que ela tem a finalidade de dar conti-
nuidade á educação regular, para que o aluno 
possa retornar à escola ao receber alta médica. 

Na educação hospitalar também é tra-
balhado o lado humano e social dentro da 
frieza que uma instituição hospitalar carre-
ga, “além do benefício terapêutico, é evi-
dente a importância da continuidade da 
escolarização no ambiente hospitalar, sem 
prejuízos maiores à formação escolar pro-
posta, respeitando o indivíduo como cida-
dão em seu direito à educação, mesmo fren-
te à diversidade” (MENEZES, 2004, p. 28). 

De acordo com Fontes (2004), quando um 
aluno é hospitalizado e, consequentemen-
te, privado do convívio social, ele é antepa-
rado ao acesso do conhecimento e do de-
senvolvimento de sua identidade e caráter.

O acesso a educação hospitalar é impor-
tante para garantir o bem-estar emocional e 
social dos alunos hospitalizados, proporcio-
nando o desenvolvimento e aprendizagem.

Segundo Fontes (2004, p.4)
 Primeiro, porque este tipo de atividade, 

ao acionar o lúdico como canal de comuni-
cação com a criança hospitalizada, procura 
fazê-la esquecer, durante alguns instantes, 
do ambiente agressivo no qual se encontra, 
resgatando sensações da infância vivida an-
teriormente à entrada no hospital. Segundo, 
porque ao conhecer e desmistificar o ambien-
te hospitalar, ressignificando suas práticas e 
rotinas, que é uma das propostas de atendi-
mento pedagógico em hospital, o medo que 
paralisa as ações e cria resistência, tende a 
desaparecer, surgindo em seu lugar a inti-
midade com o espaço e a confiança naque-
les que cuidam dela (FONTES, 2004, P.4).
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A educação hospitalar tem o objetivo de 
dar continuidade àá educação regular para 
alunos que necessitam de um período de in-
ternação longo. As atividades desenvolvidas 
são voltadas para o desenvolvimento edu-
cacional, bem como para auxiliar esses alu-
nos durante o período de sua enfermidade.

Essa educação é importante, uma vez que 
ela auxilia o aluno a superar seus medos por 
intermédio do entendimento de suas emoções 
e sentimentos. O educador se torna um alia-
do na superação da enfermidade em sua prá-
tica pedagógico-educacional diária, as classes 
hospitalares visam a dar continuidade ao en-
sino dos conteúdos da escola de origem da 
criança ou adolescente e/ou operam com con-
teúdos programáticos próprios à faixa etária 
das crianças e jovens hospitalizados o que os 
leva a sanar dificuldades de aprendizagem e/
ou à oportunidade de aquisição de novos con-
teúdos intelectivos. (FONSECA, 1999, p.13). 

Quando o aluno possui condições de con-
tinuar o tratamento em sua casa, porém 
ele ainda não pode frequentar uma esco-
la regular, a educação domiciliar assume 
o papel da educação hospitalar/regular.

 
Os dois tipos de educação são deveras pare-

cidos e possuem o mesmo objetivo e função, 
mudando somente o foco do aluno em relação 
a  frieza de um hospital e o conforto de sua casa.

“O ensino hospitalar e o ensino domiciliar 
constituem tipos de recursos educacionais 
especiais desenvolvidos por professores es-
pecializados. Tais tipos de serviços prestados 
a crianças e jovens que, devido a condições 
incapacitantes temporárias ou permanentes, 
estão impossibilitados de se locomoverloco-
moverem até uma escola, devendo perma-
necer em hospital ou em seu domicílio, onde 
recebem o atendimento do professor espe-
cializado. Em hospitais, dependendo do nú-

mero de alunos, bem como de sua condição 
pessoal, muitas vezes podem ser organiza-
das classes, que são conhecidas como clas-
ses hospitalares .” (MAZZOTTA, 1993, p.27). 

O pedagogo é figura responsável pela 
educação hospitalar. Sua presença, enga-
jamento e conhecimento é que tornará 
possível o sucesso da educação no hospi-
tal, trazendo todos os benefícios e desen-
volvimento pertinentes a sua utilização.

De acordo com Ortiz e Freitas (2005, 
p.55), a função da educação hospitalar é:

- priorizar o resgate do poder infantil de 
conhecer e apreender o contexto vivido; - 
implementar a continuidade ao ensino dos 
conteúdos da escolarização regular ou mes-
mo investir no trabalho escolar com conte-
údos programáticos próprios à faixa etária 
da criança, buscando sanar dificuldades de 
aprendizagem e propiciar a aquisição de no-
vos saberes; - promover a apropriação de 
habilidades e aprendizagens escolares, for-
talecendo o retorno e reinserção da criança 
no contexto do ensino regular; - disponibili-
zar a proteção à afetividade como fenôme-
no garantidor de aceitação e respeito à sin-
gularidade do paciente-aluno; - fortalecer a 
construção subjetiva do viver, respaldada por 
superação psicológica do adoecimento e fo-
mentar as relações sociais como veículo de 
instrumentalização do aprendiz; - ser agente 
sociointerativista e estimulador do desenvol-
vimento socioafetivo (FREITAS, 2005, P.55), ; 

 
Outro aspecto importantíssimo para o 

sucesso da educação hospitalar é a apro-
ximação da família, do hospital e da esco-
la regular desse enfermo. Essa junção tor-
nará possível a inserção do aluno em suas 
atividades normais após a alta médica.
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O educador, além de ensinar esses alu-
nos, deve trabalhar o desenvolvimen-
to físico, social e psíquico deles, uma vez 
que estáestar hospitalizado os  deixa  frá-
geis e sensíveis, com medo do amanhã.

Para Fontes, (2005, p. 6), começamos a 
entender nesse “contexto intersubjetivo do 
hospital, em que se interpenetram os con-
ceitos de educação e saúde, uma nova pers-
pectiva de educação que fertilizafertilize a 
vida, pois o desejo de aprender/conhecer 
engendra o desejo de viver no ser humano”.

O educador deve trazer para a sua prá-
tica a ludicidade. O aluno hospitalizado 
começa a fomentar o desejo de viver por 
intermédio do desejo de aprender. Quan-
do a aprendizagem é significativa e fluí-
da, essa vontade é adquirida ‘brincando’.

Segundo Ortiz e Freitas (2005 p. 61),
“- falar de encontro subentende falar de co-

nhecimento entre as partes; portanto, os pro-
fessores precisam conhecer as dependências 
do hospital, bem como os respectivos profis-
sionais; - é indispensável ao professor ser sa-
bedor das patologias mais frequentes na uni-
dade hospitalar em que atua, para que consiga, 
com sensibilidade, nortear seu ensino respei-
tando limites clínicos do paciente-aluno; - para 
efetivação da estabilidade emocional do pro-
fessor e do paciente, convém que o professor 
conheça também alguns procedimentos bási-
cos de socorro e endereços para o encami-
nhamento do paciente em caso de emergen-
cialidade (ORTIZ E FREITAS, 2005 P. 61). ;” 

  
O ambiente hospitalar reservado como 

sala de aula deve ser bem planejado e equi-
pado com materiais e mobílias voltadas para 
o desenvolvimento educacional e lúdico.

Os recursos utilizados pelo educador de-
vem ser atrativos e variados, despertando 
no aluno a vontade de aprender cada vez 
mais, motivando-o ao decorrer dos dias.

Ainda que as salas dentro das institui-
ções hospitalares sejam mistas e atendem 
diversos níveis educacionais, o educador 
deve planejar sua prática a atender to-
dos os alunos, respeitando sua individua-
lidade, características, idade entre outros.

Ainda de acordo com Ortiz e Freitas 
(2005, p.59), o educador hospitalar deve:

“- proporcionar às crianças círculos 
de reflexão e debates acerca de senti-
mento, saberes e criação; - incentivar a 
curiosidade, como mantenedora de ha-
bilidades investigativas e inventivas; 

- oferecer acesso à apropriação de materiais 
didáticos e artísticos convencionais e não-con-
vencionais como sucata, instalação e outros;  
- resgatar o lado saudável que trafega além d 
mundo infantil hospitalar, trazendo a escola, 
as brincadeiras, as canções, a informática, a 
dança, as contadoras de histórias, a bibliote-
ca infantil, o inglês, o espanhol e o contato 
com crianças da mesma idade; - oportunizar 
a entrada do tema “doença” para discussão, 
com liberdade para que o pequeno enfermo 
expresse sua inconformidade, seus segredos 
e incertezas. A criança se vê aconchegada 
na alegria e na dor; - produzir trabalhos di-
vertidos, coloridos, desafiantes, imaginati-
vos, com finais bem resolvidos e felizes para 
as histórias (ORTIZ E FREITAS, 2005, p.59);”

O educador é considerado a ‘peça’ fun-
damental para o sucesso da educação 
hospitalar, contudo, para que o educador 
possa desempenhar seu trabalho, são ne-
cessários que condições básicas sejam ofer-
tadas, como uma sala mobiliada e o aces-
so a materiais lúdicos e diversificados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação hospitalar é uma vertente da educação especial, na qual, ela é co-
nhecida como uma modalidademobilidade educacional que ocorre fora dos mu-
ros das escolares regulares. Ela se torna imprescindível quando uma crian-
ça ou adolescente fica impossibilitado de frequentar uma instituição escolar.

O acesso à educação hospitalar garante o acesso a um direito básico do ser humano:  a educação.

O educador é peça chave dentro da educação hospitalar, uma vez que é sua presen-
ça que permitirá que os alunos desenvolvam diversos aspectos essenciais para a con-
vivência em sociedade, e acima de tudo, para a superação da enfermidade enfrentada.

De acordo com Rocha, Queiroz e Melo (2014, p. 7), “quando o professor conhece a enfermidade 
da criança e os responsáveis desta, acredita-se que fica mais acessível à entrada dele com relação 
aos sentimentos das crianças, e a abertura que ela pode dar, para gerar um melhor aprendizado”

Para a elaboração deste artigo foi criado uma pergunta norteadora, sendo ela: “qual a im-
portância da educação hospitalar?”.

Mediante aos dados apresentados neste artigo, foi possível concluir que a educa-
ção hospitalar é importantíssima, uma vez que ela é responsável por inserirreinse-
rir um aluno hospitalizado na educação regular após sua alta médica, além de pro-
porcionar o desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, físico, afetivo e psíquico.

A dureza e frieza das instituições hospitalares deixam as crianças e adolescentes hos-
pitalizados desesperançosos, com medo da morte, e essencialmente, sem saber o que 
será de suas vidas. A educação hospitalar tem a finalidade de minimizar essas ques-
tões, além de ensinar ao aluno como superar e compreender o momento vivido por ele.

Essa pesquisa deixa o tema em aberto, sugerindo que outros tipos de pesquisas sejam rea-
lizados acerca do tema, com a finalidade de comprovar na prática o que a teoria nos ensina.
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O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA CONSTRUÇÃO DA 
INTERDISCIPLINARIDADE

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma investigação 
bibliográfica relacionadas à importância da construção do trabalho pedagógico interdisciplinar 
e o papel do coordenador pedagógico neste processo. Foi feita uma breve contextualização 
sobre a superespecialização das ciências e uma análise de como e porque ela influencia a 
organização das disciplinas escolares e das práticas docentes. Foi definido o conceito 
Interdisciplinaridade e sua relevância para a prática pedagógica atual, bem como o papel da 
coordenação pedagógica na construção do trabalho pedagógico interdisciplinar, discorrendo 
sobre as dificuldades neste processo e possíveis alternativas para superá-las, principalmente 
por meio da formação continuada na escola.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Coordenação Pedagógica; Formação Continuada.
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INTRODUÇÃO 

Se observarmos os debates acadêmicos contemporâneos relacionados à educação, consta-
taremos que há uma constante busca em romper com os modelos tradicionais, visto que este 
condena uma grande parcela dos estudantes ao fracasso escolar, afinal, estando em uma escola 
inclusiva e para todos, que acolhe sujeitos das mais variadas condições socioeconômicas, cultu-
rais, religiosas, etc... Não podemos ignorar o fato de que precisamos de uma escola que rompa 
com a tentativa de tornar a formação homogênea, ignorando a diversidade a qual se propõe.

A escola contemporânea precisa buscar novos caminhos para o aprendizado e estabe-
lecer ligações diferenciadas entre os conteúdos, tornando assim, os conhecimentos signi-
ficativos para os estudantes. Este trabalho não tem por objetivo oferecer respostas para 
questões tão complexas, mas levantar questões pontuais em relação ao trabalho do Co-
ordenador Pedagógico, qual seu papel em relação à construção de um trabalho pedagó-
gico e interdisciplinar, que pode ser uma das soluções possíveis para a construção de um 
novo modelo de escola; trazer a definição de interdisciplinaridade, identificar a relação en-
tre a interdisciplinaridade e a superespecialização; interpretar a função da Coordenação 
Pedagógica no Município de São Paulo; evidenciar a relação entre o inconsciente coletivo 
e a resistência dos docentes ao trabalho interdisciplinar; investigar quais problemas e di-
ficuldades relacionados à construção do trabalho interdisciplinar e elaborar possíveis in-
tervenções da Coordenação Pedagógica frente aos problemas e dificuldades apontadas.

Como produção científica tem por objetivo apropriar-se da realidade para me-
lhor analisá-la e, posteriormente, produzir transformações, pois a discussão sobre 
o trabalho pedagógico interdisciplinar junto às funções da Coordenação Pedagógi-
ca propõe não só uma reflexão para docentes, mas um estímulo para que a academia se 
debruce sobre as dificuldades e soluções práticas das quais tanto carece a prática pe-
dagógica. Conscientes que, para uma transformação de fato, necessitamos de uma pro-
dução acadêmica que discuta as práticas interdisciplinares, pois são cada vez mais neces-
sárias e pertinentes em relação às necessidades da educação na contemporaneidade.

No Brasil, apesar da maioria dos currículos oficiais citarem o conceito Interdiscipli-
naridade, ainda persiste um modelo no qual as disciplinas estão fragmentadas, limita-
das à um tempo e espaço específico e isolados na escola. Apesar das bibliografias peda-
gógicas abordarem o tema constantemente e os cursos de licenciatura atuais também, 
ainda existe muita confusão entre os termos Multidisciplinaridade, Interdisciplinarida-
de e Transdisciplinaridade, isto não acontece só na hora de definir os conceitos mas tam-
bém de elaborar a prática, os projetos e o trabalho em si. Junto a isso, temos a figura da 
Coordenação Pedagógica afogada em burocracias e distante de seu papel na constru-
ção de um novo modelo de escola que supere o tradicional, que está fadado ao fracasso.

Trazer o trabalho interdisciplinar para o centro das discussões pode significar um avanço 
junto a docentes e Coordenadores na direção do combate à resistência imposta culturalmen-
te em relação ao trabalho interdisciplinar e na consciência de que só superando o modelo tra-
dicional, muito questionado nas bibliografias, mas ainda prática dominante nas escolas, é que 
construiremos algo novo que trará avanços significativos para a educação contemporânea.
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INTERDISCIPLINARIDADE: 
A NEGAÇÃO DA 
SUPERESPECIALIZAÇÃO

A sociedade contemporânea ocidental, 
a partir do século XX viveu um processo 
de superespecialização das áreas da ciên-
cia, impulsionada pelo desenvolvimento de 
teorias que atendem às necessidades do 
capital e torna a ciência utilitarista e seg-
mentada, se por um lado possibilitou o apro-
fundamento do saber em determinadas áre-
as, por outro isolou estes saberes científicos.

Os desenvolvimentos disciplinares das ciên-
cias não só trouxeram as vantagens da divisão 
do trabalho, mas também os inconvenientes 
da superespecialização, do confinamento e do 
despedaçamento do saber. Não só produziram 
o conhecimento e a elucidação, mas também 
a ignorância e a cegueira (SILVA, 2010, p.3).

A organização das disciplinas escolares re-
produz esta realidade, pois nesta perspec-
tiva da organização atual do pensamento 
científico somado às avaliações externas, 
que separaram em mais ou menos impor-
tantes às áreas do conhecimento de acor-
do com o que é cobrado nestas provas, se 
constrói um currículo e uma prática peda-
gógica fragmentada e sem significado para 
os interesses e as realidades dos estudantes.

Logo, o engajamento em busca da constru-
ção de uma educação interdisciplinar é, não 
só a negação da superespecialização, mas 
também do modelo tradicional de escola. 
Para iniciarmos a reflexão vamos definir pri-
meiro o que é interdisciplinaridade, conceito 
que ainda gera muita confusão em sua de-
finição entre os profissionais da educação. 

Apesar de ser um conceito frequentemen-
te citado nos currículos oficiais, bibliogra-
fias da área da educação, debates, simpó-
sios, cursos e outros espaços, existe uma 
grande dificuldade em definir de fato tal 
conceito, prova disso é a confusão que se 
faz com multidisciplinaridade e a transdisci-
plinaridade. Para que possamos minimizar 
essa confusão definamos estes conceitos:

Piaget (1972) hierarquiza os níveis de cola-
boração entre disciplinas como: a) Multidis-
ciplinaridade: tratando-se do nível inferior de 
cooperação, ocorrendo quando a resolução 
de um problema envolve múltiplas disciplinas, 
sem haver, obrigatoriamente, relações entre 
essas matérias ou situação que as modifique 
em algum aspecto. É registrada como a pri-
meira fase de organização de equipes de tra-
balho interdisciplinares; b) Interdisciplinarida-
de: sendo um segundo nível de relação entre 
as disciplinas, ocorre associadamente a trocas 
significativas de informações e métodos, pro-
movendo enriquecimento do conhecimento; 
c) Transdisciplinaridade: sendo a etapa de 
maior nível integrativo, constitui um sistema 
sem fronteiras disciplinares sólidas, unindo as 
possibilidades de ampliação do conhecimento 
por meio de transformações autorreguladas 
(GALLON, FILHO e MACHADO, 2017, p.161).

De fato o que é possível observar nas uni-
dades escolares, na maioria das vezes, é 
o trabalho multidisciplinar, quando acon-
tece, pois por diversos motivos (cultural, 
estrutural, de formação, gestão, etc...), o 
trabalho interdisciplinar dificilmente ocor-
re, dificultado inicialmente pela organiza-
ção da própria escola preso à lógica das 
aulas com tempo e espaço determinados.
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As feiras culturais, os projetos internos 
pautados em datas comemorativas ou as-
suntos transversais, quase sempre culmi-
nam em ações multidisciplinares, na qual 
apesar da troca de saberes, o espaço está 
sempre limitado dentro de cada matéria, im-
possibilitando assim uma real integração.

Por outro lado, a transdisciplinaridade não 
cabe no ambiente escolar de forma coleti-
va, não é um objetivo alcançável por grupos, 
visando a um trabalho cooperativo com um 
fim definido, pois se trata de atitude indi-
vidual (ROCHA FILHO; BASSO; BORGES, 
2009, apud GALLON, FILHO e MACHADO, 
2017, p.161) de enfrentamento da com-
plexidade. No caso escolar, portanto, a in-
terdisciplinaridade é a meta coerente a ser 
promovida pela coordenação, enquanto a 
transdisciplinaridade é um objetivo a ser 
buscado individualmente pelos professo-
res, em sua trajetória pessoal e profissional 
de individuação (FRANZ; JUNG, 1987, apud 
GALLON, FILHO e MACHADO, 2017, p.161).

É importante ressaltar que a Interdis-
ciplinaridade não tem por objetivo o fim 
das disciplinas escolares, fusão ou dilui-
ção, mas sim um trabalho colaborativo e a 
construção de novas formas de produção 
dos saberes. A prática interdisciplinar de-
pende de uma ação que vá além de progra-
mas, imposições, projetos institucionais.

(...) a práxis interdisciplinar não trata apenas 
de currículo, mas, é interdependente da pos-
tura do profissional, do educador, de parcerias 
entre profissionais da sua área de atuação ou 
não, seus princípios e valores profissionais, de 
reconhecimento da cultura como fator inerente 
à prática educativa. Para desenvolver uma prá-
xis por esta perspectiva, é exigido do docente, 
busca constante por conhecimento, com co-
ragem e disposição para quebra de paradigma 
da linearidade educacional (LIMA, 2016, p.75).

Ou seja, vai muito além de escolher um tema 
e dividir entre os professores de cada área o 
que cada um trabalhará, fato recorrente quan-
do se fala em interdisciplinaridade nas escolas, 
é preciso haver uma postura interdisciplinar, 
romper com a estrutura posta que nos condi-
ciona a uma busca de conhecimento padroni-
zada e limitada. Sendo assim, podemos levan-
tar dois problemas principais em relação ao 
trabalho interdisciplinar segundo Lima (2016):

O paradigma disciplinar fragmentado é 
cultural: Há uma imensa dificuldade para 
rompermos com este modelo pois, sen-
do seres inseridos em uma estrutura cultu-
ral, na qual há um convencimento incons-
ciente de um modelo, temos dificuldade de 
conceber um modelo interdisciplinar, que 
neste caso, exige um rompimento com um 
modelo conhecido e tido como correto.

O mundo real é interdisciplinar, nossas ex-
periências, emoções, desafios, vivências, lei-
turas, etc.. não estão divididas por áreas do co-
nhecimento, ou unidades de um livro didático, 
na vida real vivemos de forma interdisciplinar.

Temos uma escola na qual o conhecimento 
é transmitido e construído de forma fragmen-
tada, enquanto no mundo cotidiano vivemos 
de forma interdisciplinar. Será essa relação 
antagônica que perpetua o fracasso que tem 
sido o modelo atual de educação? Como 
combater este modelo se o docente, incons-
cientemente, resiste à interdisciplinaridade 
por um fator cultural? Qual o papel do Coor-
denador Pedagógico frente a esta situação?

A Função do coordenador Pedagógico no 
município de São Paulo de acordo com o de-
creto Nº 54.453/2013
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Antes de pensarmos de fato a relação do 
trabalho do coordenador pedagógico fren-
te à construção do trabalho interdisciplinar, 
precisamos compreender seu papel na es-
cola. Como a LDB não especifica quais as 
funções do Coordenador Pedagógico, vamos 
utilizar o Decreto Nº54.453/2013 que vi-
gora na Cidade de São Paulo para que pos-
samos definir de forma legal sua atuação.

Segundo o decreto a função do Coorde-
nador Pedagógico é coordenar, articular e 
acompanhar os programas, projetos e práti-
cas pedagógicas desenvolvidas na escola, de 
acordo com as diretrizes da política educa-
cional da Secretaria Municipal de Educação.

No documento constam muitas funções bu-
rocráticas delegadas ao Coordenador, ligadas 
às avaliações internas e externas e as ações 
para aumentar índices, o que está intimamente 
ligado com a concepção de uma educação fo-
cada em resultados percentuais que atendem 
a interesses políticos que na prática pouco 
contribuem com a prática pedagógica de fato.

Oliveira (2011, p. 137), apoiando-se em 
Nevo (1998), destaca que as avaliações ex-
ternas parecem ter sido desenhadas muito 
mais para produzir informações para os ges-
tores de redes educacionais “do que para 
ajudar os professores a analisarem os resul-
tados buscando rever seus métodos de ensi-
no e práticas de avaliação”. De acordo com a 
autora, “as comunicações de resultados das 
avaliações com foco na escola devem pro-
mover uma articulação com o trabalho pe-
dagógico escolar de maneira a aprimorá-lo 
(ALAVARSE, BRAVO e MACHADO, 2013).

O documento em seu artigo VIII diz que é 
função do coordenador “planejar ações que 
promovam o engajamento da Equipe Esco-
lar na efetivação do trabalho coletivo, asse-
gurando a integração dos profissionais que 
compõem a unidade educacional”. Ou seja, o 
Coordenador tem papel fundamental na im-
plementação de ações coletivas, pois é ele que 
possibilita a articulação do grupo de profes-
sores, bem como da construção de projetos.  

Porém, fica claro que existe uma car-
ga burocrática gigantesca sob este pro-
fissional, o que certamente dificulta mui-
to que o Coordenador se dedique como 
deveria à tarefa mais importante desta fun-
ção que é articular junto aos professores 
estratégias que superem ao modelo tradi-
cional de escola ao qual estamos presos.

OS DESAFIOS E A FUNÇÃO DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
NA CONSTRUÇÃO DA 
INTERDISCIPLINARIDADE

Tendo definido as funções do coordena-
dor que nos interessam neste momento e 
explicitado a condição de sobrecarga buro-
crática, precisamos refletir sobre a impor-
tância do trabalho interdisciplinar e o papel 
do Coordenador Pedagógico neste processo.

A escola é um ambiente desinteressante 
para os estudantes, isso acontece pois exis-
te um distanciamento entre o que é estu-
dado e a vida real (LIMA, 2017), há pouca 
relação entre os conteúdos desenvolvidos 
na escola e o contexto discente (TOZETTO; 
KAILER, 2017), na qual o currículo oficial, 
as apostilas e livro, redigidos por autores 
que estão distantes das realidades hetero-
gêneas das salas de aula estão distante das 
reais necessidades e interesses dos alunos.
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A interdisciplinaridade, pela contribui-
ção das diferentes vozes, é capaz de pro-
duzir novos significados, pois sabemos que 
a vida real, além dos muros da escola, não 
é dividida em áreas e matérias, capítulos 
ou unidades, portanto requer habilidades 
e conhecimentos de múltiplas áreas do co-
nhecimento para dar conta de sua resolu-
ção (FRANCO; MELLO; FREITAS, 2016).

O trabalho interdisciplinar possibilita que 
os problemas reais do cotidiano do estu-
dante, bem como do meio em que vive se 
aproximem dos saberes estudado em sala de 
aula, promovendo significado e, desta forma, 
possibilitando maior interesse dos discentes.

Este é o desafio, no qual o professor, por 
fatores culturais, de formação, estruturais, 
etc... Não pode resolver sozinho. Sendo as-
sim, a tarefa de pensar, propor e desenvol-
ver trabalhos interdisciplinares não cabe 
somente ao professor, mas deve ser princi-
palmente, articulado e construído em con-
junto com a Coordenação Pedagógica, que 
ocupa papel decisivo tanto nas questões 
pedagógicas quanto burocráticas da escola.

De acordo com Art. 11, inciso VIII é função 
do Coordenador Pedagógico “planejar ações 
que promovam o engajamento da Equipe 
Escolar na efetivação do trabalho coletivo, 
assegurando a integração dos profissionais 
que compõe a unidade educacional” (SÃO 
PAULO, 2013, p.1). Ou seja, fica claro que a 
integração necessária para que aconteça a 
aplicação de projetos e um currículo interdis-
ciplinar depende, também, do Coordenador.

A interdisciplinaridade é uma construção, 
pois ainda não é uma realidade prática na 
maioria das escolas do  nosso sistema de en-
sino, porém para que esta construção acon-
teça, precisamos antes, desconstruir o mode-
lo vigente e esta só acontecerá por meio da 
formação dos professores, pois são estes que 
estão de fato na execução prática do ensino.

Sendo assim, temos um problema, como 
formaremos esses professores, aqueles que 
saíram da universidade há décadas, aqueles 
que não possuem condições materiais, con-
sequência da desvalorização da carreira pe-
los governos, aqueles que, mesmo saindo 
de um curso superior mais recente, com um 
currículo mais atual, não conseguiu ainda co-
loca em prática as teorias estudadas, avança-
rem rumo a uma formação interdisciplinar?

Uma possível resposta, que se mostrará 
eficaz se colocada em prática da forma cor-
reta, é a formação continuada nas escolas.

“Ao aproximar a formação do local de traba-
lho, encurta-se a distância entre a ação docen-
te real e a reflexão sobre essa ação. Isso impli-
ca em tomar as necessidades da prática como 
elemento de reflexão para a formação, o que 
significa que ela se desenvolverá para respon-
der às “ansiedades” formativas de um deter-
minado grupo de educadores comprometidos 
com o trabalho pedagógico num tempo/espa-
ço determinado.” (DOMINGUES, 2013, p.184)

A resistência à interdisciplinaridade aconte-
ce por um fator inconsciente devido a uma rea-
lidade cultural, enquanto seres humanos, tudo 
o quanto somos provém da transmissão e assi-
milação daquilo que pertence ao nosso meio.
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O Inconsciente Coletivo é constituído 
por coisas herdadas e anteriores a consci-
ência e é universal, uma herança repassa-
da de geração em geração, de acordo com 
a repetição das experiências vividas por 
nossos ancestrais e/ou sociedades huma-
nas. (OLIVEIRA e BASTOS, 2015, p. 127)

Contudo, não estamos predestinados à 
inércia, não somos reféns das estruturas se, 
por meio da ciência e, portanto, obtenção da 
consciência racional, rompermos com o que 
está posto. Nesta perspectiva, o Coordena-
dor Pedagógico, na função de responsável 
pela formação continuada do professor no 
espaço escolar, deve possibilitar de forma 
democrática esta formação, conduzindo o 
grupo de professores à reflexão e formação 
docente na direção da interdisciplinaridade 
nos horários coletivos, na qual o Coordena-
dor Pedagógico assume o papel de mediador.

Os momentos de atuação do coordenador 
pedagógico como agente de formação con-
tinuada do professor em serviço são aque-
les em que se reúne com o conjunto dos 
docentes da instituição escolar para discu-
tir questões e problemas pedagógicos, isto 
é, pertinentes à sala de aula, ao conteúdo 
de ensino, ao desempenho dos educandos 
e ao relacionamento com os alunos. Nes-
sa condição, ele assume o papel de media-
dor, e interlocutor, de orientador, de pro-
pósito, de investigador do grupo e com o 
grupo. Essa dinâmica se efetiva nos momen-
tos destinados aos encontros coletivos com 
os professores (GEGLIO, 2010, p. 117, apud 
GALLON, FILHO e MACHADO, 2017, p.161). 

Discutir, fomentar e dar subsídios às práti-
cas interdisciplinares é papel do Coordenador 
Pedagógico e acontecerá nestes momentos 
de formação coletiva do conjunto do cor-
po docente. Porém, como constatado por 
GALLON, FILHO e MACHADO (2017), tanto 

coordenadores quanto docentes apresentam 
uma série de dificuldades em relação à efetiva 
aplicação da interdisciplinaridade, portanto 
é apresentada uma sequência de propostas. 

Partindo de uma reflexão sobre estas pro-
postas podemos concluir que, não basta que 
projetos interdisciplinares sejam feitos ao lon-
go do ano, precisamos de uma reestruturação 
no funcionamento da escola e no pensamen-
to em relação à ela, principalmente no que se 
trata das concepções de escola e educação, 
e neste ponto retornamos para a necessida-
de da Coordenação Pedagógica oferecer aos 
professores uma formação continuada, arti-
culando junto à gestão a resolução das difi-
culdades, que dê conta dos seguintes pontos:

Otimização do tempo sem aluno, 1/3 da 
jornada segundo o parágrafo 4º da Lei nº 
11.738 (BRASIL,2008), sabendo que em mui-
tas redes a lei não é cumprida, para que o di-
álogo, planejamento e formação aconteçam, 
é importante dizer que nem sempre este pe-
ríodo é respeitado para essas funções, o que 
sobrecarrega os professores e a coordenação 
em atividades burocráticas e impede que esta 
etapa tão importante aconteça como deveria.

Adequação dos currículos às reais necessi-
dades dos alunos, bem como ao trabalho in-
terdisciplinar, rompendo com metas quantita-
tivas de métodos didáticos pré-estabelecidos.
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Realização de estratégias que conduzam 
os docentes à reflexão sobre o trabalho rea-
lizado em sala de aula, estimulando-os a ava-
liarem e repensarem a práxis. Sabemos que 
existe desinteresse por parte de muitos do-
centes, afinal, as condições que permeiam a 
educação pública não contribuem para este 
engajamento de constantemente se reinven-
tar enquanto professor e por isso muitos se 
acomodam e aceitam os modelos prontos im-
postos inclusive pela cultura escolar, porém 
sabemos que a única possibilidade de romper 
é a consciência que só virá com o conhecimen-
to que pode ser obtido na formação continu-
ada aqui proposta, capaz de estimular a auto-
crítica sobe a ação pedagógica e o currículo.

É muito comum ouvir nas escolas a seguinte 
fala: “a prática é diferente da teoria”, e certa-
mente, em partes, essa afirmação está corre-
ta, mas não no intuito de desprezar a teoria, 
mas sim de reconhecer que cada comunidade, 
escola, turma e aluno carregam uma infinida-
de de especificidades que tornam impossível 
para teoria resolver todas as indagações e 
apresentar respostas para todos os problemas, 
porém, também sabemos que na prática peda-
gógica, ou o docente está embasado em uma 
teoria de forma consciente ou em algum pen-
samento do senso comum da cultura escolar. 
Portanto se faz necessária que esta reflexão 
seja feita constantemente pela coordenação 
junto ao grupo de professores, possibilitando 
que o docente rompa com a escola tradicional 
imposta muitas vezes, como dito antes neste 
artigo, de forma inconsciente pela cultura.

Estimular, auxiliar e subsidiar o professor 
para que seja possível romper com o mode-
lo tradicional do giz, lousa, aula expositiva 
e livro didático, por aulas que possibilitem 
práticas ativas e cooperativas dos alunos 
com objetivo de torná-los protagonistas 
na busca e construção de novos saberes.

Mediar a construção da interdisciplinaridade, 
pois apenas de forma consciente e democráti-
ca é que ela existirá, pois depende da vontade 
e engajamento da comunidade escolar, por-
tanto não acontecerá por meio de imposições.

Desvincular o trabalho interdisciplinar do 
modo tradicional de avaliação que é quantita-
tivo, estatístico e homogeneizador, que ignora 
a pluralidade que compõe o ambiente escolar e 
define as muitas formas de construir os saberes.

Estes pontos não são conclusivos ou de-
terminantes para que aconteça de fato 
um trabalho interdisciplinar, porém segun-
do GALLON, FILHO e MACHADO (2017), 
podem contribuir para esta construção.

Além disso, se faz necessário combater 
a hierarquização das disciplinas, promovi-
da principalmente pelas avaliações externas 
(BECKER, 2012), que ao longo das últimas 
décadas tem elencado Língua Portuguesa e 
Matemática como as mais importantes, isto 
é um equívoco, afinal em uma perspectiva 
interdisciplinar, nenhum conhecimento se dá 
em si apenas, sem relação com outras áreas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
A escola atual enfrenta uma série de problemas, pois está organizada em cima 

de um modelo vigente desde o século XVIII, em meio a tantas transformações ain-
da temos uma escola predominantemente semelhante à que nossos avós estudaram. 

 

Sabemos que o fracasso escolar acompanha a maior parte dos nos-
sos alunos e que uma parcela muito grande dos professores ficam frustra-
dos e desanimados com todas as condições desfavoráveis que envolvem a edu-
cação, dentro dessas condições o desinteresse dos estudantes é avassalador.

 

Sabemos que este modelo tradicional de educação está falido e têm nos arrasta-
do com ele, portanto, muitos teóricos como apresentado neste trabalho sugerem a práti-
ca pedagógica interdisciplinar como um caminho em direção a um novo modelo de educa-
ção, que nos conduza a uma escola mais próxima das reais necessidades dos estudantes.

 

Para que o trabalho interdisciplinar nas escolas se torne possível, precisamos superar bar-
reiras do inconsciente coletivo, transmitidos e impostos por meio da cultura, a formação aca-
dêmica deficiente no que se refere ao preparo para o trabalho interdisciplinar, os modelos 
institucionais impostos por meio de provas externas, currículos oficiais e materiais didáticos. 

 

Portanto, dentro destas perspectivas, entendemos que a Coordenação Pedagó-
gica e a formação continuada na construção do trabalho interdisciplinar são funda-
mentais para que possamos alcançar este novo modelo. Observamos que não é uma 
tarefa fácil, mas que possivelmente seja um dos caminhos capazes de transformar a reali-
dade atual não só para alunos desinteressados, mas também para professores frustrados.
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A LDB E A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM EAD DENTRO 
DAS SALAS DE AULA

RESUMO: São constantes e corriqueiras as transformações na sociedade; a rápida evolução 
das tecnologias exerce forte influência no cotidiano atual. Com o advento das tecnologias, as 
escolas têm de se adequar e tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos. Para que 
a utilização destes equipamentos seja assertiva por parte do professor, faz-se necessária a 
capacitação deste de forma que haja a habilidade não somente para manusear os recursos, 
mas conhecer adequadamente o funcionamento do equipamento, seu modo de utilização e, 
principalmente, os cuidados de preservação desses itens. Tanto para os professores quanto 
aos alunos essas tecnologias promoveram uma prática pedagógica diversificada e motivadora 
a todos, facilitando o desenvolvimento na aprendizagem de cada um dos envolvidos no 
processo ensino-aprendizagem. Atualmente, são inúmeros os discursos sobre a importância 
de se utilizar recursos audiovisuais nas salas de aula, pois os alunos estão vivenciando o mundo 
tecnológico na maior parte de suas ações diárias. As crianças e os jovens atualmente estão 
mais habituados com esse contexto tecnológico e o professor que não conseguir se adequar 
a esse “mundo tecnológico e virtual” irá ficar para trás. A consequência disso poderá ser uma 
sala completamente desmotivada e indisciplinada e, por vezes, sem o resultado qualitativo 
esperado. Dessa forma os objetivos é a formação e capacitação constante dos profissionais 
que atuam na Educação atualmente. A metodologia utilizada  será  a pesquisa bibliográfica . 

Palavras-chave: Tecnologia; Recursos;  Capacitação.
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INTRODUÇÃO
 
Na mesma velocidade que as tecnolo-

gias avançam, elas também chegaram às 
instituições de ensino provocando o sur-
gimento de novidades e algumas mudan-
ças que tem por objetivo melhorar a ma-
neira com o aluno aprende, deixando de 
lado o quadro-negro e abrindo caminho 
para novos recursos dentro da sala de aula.

É importante verificar que com esses recur-
sos o aproveitamento dos alunos tem sido 
melhor, com recursos mais modernos, tanto 
visuais quanto auditivos. Com isso, a apren-
dizagem aplicada no final do século XX sofre 
uma grande metamorfose ampliando os obje-
tos de ação como os resultados finais; até en-
tão era um processo onde o professor apenas 
falava e os alunos apenas ouviam, hoje o pro-
fessor é mediador de conhecimento e orienta 
o aluno na construção de sua aprendizagem 
e “provoca” isso com a diversidade de ferra-
mentas tecnológicas disponíveis atualmente.

Este trabalho tem por objetivo apresentar 
algumas dessas ferramentas e de que ma-
neira o processo ensino-aprendizagem tem 
sido afetado pela exposição em massa dessa 
tecnologia. Segundo Moran (2001 p. 33-34): 

Os meios de comunicação, operam ime-
diatamente com o sensível, o concreto, prin-
cipalmente a imagem em movimento. Com-
binam a dimensão espacial com sinestésica, 
onde o ritmo torna-se cada vez mais aluci-
nante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem 
conceitual, falada e escrita, mais formalizada 
e racional. Imagem, palavra e música, inte-
gra-se dentro de um contexto comunicacio-
nal afetivo, de forte impacto emocional, que 
facilita e predispõe a aceitar mais facilmen-
te as mensagens” (MORAN, 2001 p. 33-34).

Posto isso podemos entender que toda 
e qualquer forma de comunicação como 
as mais diversas que envolvem os avanços 
tecnológicos do Século XX e agora se es-
tendendo ao Século XXI são fundamentais 
ao envolvimento e desenvolvimento no alu-
no em seu processo de construção de co-
nhecimentos para toda a sua vida, seja ela 
voltada ao campo do mercado profissional 
como seu cotidiano enquanto ser cidadão.

É mostrada a importância da tecnologia 
na escola, procurando assim refazer uma 
nova estratégia pedagógica. São destaca-
das as relações proporcionadas entre usu-
ário e tecnologias, como esta interação 
pode enriquecer saberes e ampliar o co-
nhecimento que está sendo desenvolvido. 

Descreve-se um pouco o processo de im-
plantação das tecnologias no ambiente esco-
lar e como ainda é tímida essa mudança. Há 
uma gama de fatores que interferem e diferen-
ciam as unidades escolares em relação à tec-
nologia disponível aos alunos e professores.

O destaque fica por conta da nova for-
ma de educar, onde é detalhado as tecno-
logias dentro da sala de aula, como é o pro-
fessor na era da tecnologia e também como 
estas aproximam alunos e professores.

No decorrer dos capítulos são apresenta-
das algumas das ferramentas proporciona-
das pela diversidade e o avanço tecnológi-
co, dessa forma não se restringe a um único 
ou estratégia, mas variando de acordo com 
as possibilidades de cada escola e a forma-
ção de cada professor há um mundo rico e 
diverso no âmbito tecnológico atual e vale 
ressaltar que é constante a adequação e 
criação de novos mecanismos tecnológicos.
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Com esse aparato é possível não somen-
te a Inclusão Digital, mas principalmen-
te a Inclusão Social tão discutida mas ain-
da promovida com limitações e restrições.

Ao final desse estudo pretende-se desta-
car a utilidade da ferramenta tecnológica na 
sala de aula bem como o domínio e a postura 
adequada do professor. A diversidade na prá-
tica pedagógica tem de auxiliar o professor 
em sua atuação e não substituir sua presença.

Além disso, é preciso estar muito atento, 
pois os avanços tecnológicos fazem parte 
da sociedade moderna e os recursos ofere-
cidos são de grande valia à Educação, mas 
podem trazer benefícios de diversos prismas. 

        
Exemplificando isso podemos citar Souza:
As tecnologias e seus produtos não são 

bons e maus em si mesmos, os problemas, na 
maioria das vezes, não estão na televisão, no 
computador, na internet, ou em qualquer ou-
tro tipo, e sim nos processos humanos que po-
dem utilizá-los e empregá-los para a manipu-
lação e emancipação humana ( SOUZA,p. 56 ). 

  
Dessa forma, é preciso compreender o que 

são essas ferramentas tecnológicas e buscar 
inseri-las no cotidiano, com domínio e pos-
tura para que sua utilização seja proveitosa, 
prazerosa e de qualidade sem comprometer 
o processo de aprendizagem. Ao contrário, 
a tecnologia deve ser um fator a mais, um 
contribuinte e facilitador das aprendizagens.

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA 
NA ESCOLA

A sociedade atual passa por constantes 
transformações. Os avanços tecnológicos 
são cada vez maiores e ocorrendo em um 
período de tempo cada vez menor. Todas 
essas mudanças provocam alterações nas 
mais diversas formas de vida e integrações.

A tecnologia está cada vez mais inserida 
na sociedade e a inclusão digital atinge os 
mais diversos lugares e essa tem sido tam-
bém uma responsabilidade de todos, sen-
do assim, também das unidades escolares.

Faz-se urgente e necessária a aceitação 
das ferramentas tecnológicas no âmbito es-
colar e decorrente disto a formação e ca-
pacitação dos profissionais nela inseridos 
para que essa inclusão digital seja qualita-
tiva e não apenas atender um modismo e 
ou fazer quantidade de recursos sem sa-
ber do que realmente são capazes e de que 
maneira podem contribuir aos estudos.

De acordo com o autor PAIS:2005, o su-
cesso do computador como uma tecno-
logia que pode favorecer a expansão da 
inteligência depende da forma como ocor-
re a relação entre o usuário e as informa-
ções contidas no programa por ele utiliza-
do. Quanto mais relativa for essa relação, 
maiores serão as possibilidades de enrique-
cer as condições de elaboração do saber. 

Este é, talvez, um dos principais argu-
mentos para justificar a importância do es-
tudo da interatividade no contexto da in-
serção dos computadores na educação 
escolar.Segundo Moran, (2001 p. 33-34):
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[...] os meios de comunicação, operam ime-
diatamente com o sensível, o concreto, prin-
cipalmente a imagem em movimento. Com-
binam a dimensão espacial com sinestésica, 
onde o ritmo torna-se cada vez mais aluci-
nante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem 
conceitual, falada e escrita, mais formalizada 
e racional. Imagem, palavra e musica, inte-
gra-se dentro de um contexto comunicacio-
nal afetivo, de forte impacto emocional, que 
facilita e predispõe a aceitar mais facilmente 
as mensagens [...] (MORAN, 2001, p. 33-34).

Contudo é necessário se ater à tecnologia 
como uma estratégia pedagógica adicional e 
sendo assim não é necessário que esteja em 
todas as aulas. É preciso um equilíbrio en-
tre as mais diversas maneiras de promover 
uma aula, não excedendo uma estratégia e 
assim anulando outras. O professor precisa 
dominar o mínimo, que seja dessas novida-
des que acercam a nova sociedade e, assim 
possa promover o aprendizado do aluno e 
mediar o conhecimento sem que a tecnolo-
gia substitua sua presença e conhecimento. 

As relações humanas devem ser estrei-
tadas e respeitadas sem que as máquinas 
se tornem o alvo e resultado central. Os 
avanços tecnológicos fazem parte inclu-
sive da Evolução da Sociedade a qual es-
tamos inseridos, mas esta não deve do-
minar as relações e definir as interações. 

Os recursos tecnológicos devem ser ins-
trumentos de aprendizagem e favorecer as 
interações. Promover situações problemas 
que possibilitem ao aluno interagir com as 
ferramentas e, ao mesmo tempo, integrar-
-se ao grupo e assim construir o conhe-
cimento em grupo e promover a troca de 
ideias e enriquecer a prática pedagógica.

As aulas devem ser enriquecidas com práti-
cas diversas, sair do tradicional e convencional. 
O professor deve prestar atenção ao ritmo de 
aprendizado e necessidade de cada aluno. O 
trabalho proposto é para o grupo, porém cada 
um tem seu próprio tempo e habilidades que 
se destacam e se complementam. Todos de-
vem ser percebidos, respeitados e inteirados.

IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
NO AMBIENTE ESCOLAR

Ainda é tímida a implantação das tecnolo-
gias nas escolas. Mas, apesar de muitas delas 
serem já comuns na sociedade, seus valores 
são os mais diversos e muitas unidades esco-
lares ainda sofrem com a condição econômica 
para fazer as adequações da estrutura física, 
capacitar profissionais, mobiliar o espaço e ad-
quirir equipamentos suficientes para a quan-
tidade de alunos e diversificar os mesmos.

O maior desafio na sociedade da informa-
ção é proporcionar a Inclusão Digital a todos 
os seus componentes de maneira igualitária.

TECNOLOGIAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR
As fronteiras do Brasil se abriram para re-

ceber as tecnologias da informação no início 
da década de 90. Na época foram diversos 
os comentários de que uma nova revolução 
estava chegando, pois o mundo como era 
conhecido já não seria mais o mesmo.

Vivemos hoje em uma época de ênfase na 
informação, tais como a presença das revistas, 
jornais e internet, onde é preciso estarmos 
sempre informados. Mas vale lembrar que é de 
suma importância lembrar que a informação 
não é conhecimento. O conhecimento envol-
ve alguns critérios como o estabelecimento de 
relações entre informações isoladas. Se pen-
sarmos nesse sentido, muito do que é chamado 
conhecimento escolar é apenas informação.
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Muitas teorias apareceram para dizer 
como a informática seria aplicada em to-
dos os setores da sociedade e como te-
ria utilização para a educação. Após alguns 
anos verifica-se um posicionamento e um 
envolvimento bem diferente entre teoria 
e prática, educação e informação digital, 
avanços tecnológicos e recursos antigos.

A informática, é de suma importância no 
auxílio ao professor moderno. Com ela o pro-
fessor consegue inserir uma grande variedade 
de efeitos visuais e sonoros, os chamados de 
efeitos hipertextuais que enriquecem a expo-
sição do tema abordado em sala de aula, porém 
o professor é, e sempre será indispensável.

O maior desafio agora é treinar e capacitar 
o professor a fazer da informática sua aliada 
no processo ensino-aprendizagem e quebrar 
algumas barreiras, principalmente aos pro-
fessores que estão atuando há bom tempo 
na Educação e não estão acostumados nem 
“íntimos” a essas novidades, mostrando a 
eficácia destas tecnologias no ensino que 
podem e devem ser integradas aos métodos 
convencionais já bem definidos e praticados.

O papel do professor é orientar o aluno para 
trabalhar corretamente com a informática e 
proporcionar condições para que esta ferra-
menta venha a enriquecer o seu conhecimento, 
pois como tudo essa tecnologia também tem 
seu lado obscuro, principalmente a internet 
que sem dúvida alguma é a maior fonte de co-
nhecimento que qualquer ser humano já teve 
acesso, mas também onde circula materiais de 
qualidade duvidosa e até mesmo criminosa. 

Não se pode deixar de lado que os avan-
ços tecnológicos geram mudanças e pro-
porcionam coisas novas a todo instante e 
com a evolução dessas ferramentas, a capa-
citação e formação dos profissionais deve 
ser cada vez mais frequente e envolvente.

A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS

Inclusão Digital é o nome dado ao proces-
so de democratização do acesso às tecnolo-
gias da informação. Essa inclusão também é 
para simplificar a sua rotina diária, maximi-
zar o tempo e também as potencialidades. 

Um incluído digitalmente não é aquele que 
apenas usa esta nova linguagem, que é um 
mundo tecnológico. Os estabelecimentos de 
ensino privado estão cada vez melhorando 
suas estruturas com laboratórios de informá-
tica e contratando técnicos e professores para 
o funcionamento desses espaços. Para essas 
salas têm-se o técnico para cuidar de toda a 
infraestrutura  dos professores para cuidar 
do uso correto dos conteúdos educacionais.

Esse contato com a tecnologia da informa-
ção prepara esse aluno desde o ensino funda-
mental para o contato com o mundo digital. 
Dessa forma, o aluno se desenvolve e se pre-
para para o mercado competitivo de trabalho 
e também para as mais diversas atividades 
que o acompanharão durante toda a sua vida.

Infelizmente, a realidade das escolas ainda 
é desanimador e preocupante, são poucas as 
escolas que possuem um laboratório de in-
formática e normalmente quando tem esse 
espaço são obsoletos, deficiência de pro-
fissionais técnicos e de orientadores, recur-
sos com configurações atrasadas e arcaicas, 
muitas vezes impedindo o desenvolvimento 
de uma atividade adequada e de qualidade. 

Esse fato retarda muito a concorrência do 
aluno que vem das escolas públicas, com os alu-
nos egressos das escolas do ensino particular.
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A inclusão digital tem o objetivo de promo-
ver o desenvolvimento de redes de internet, 
ofertando assim meios de comunicação e 
conhecimento. Por conta disso, vários pro-
jetos são lançados para aumentar a inclusão 
digital em escolas e universidades públicas.

RECURSOS IMPLANTADOS E SUAS 
FUNCIONALIDADES.

Hoje, em determinadas escolas, principal-
mente da rede privada, o professor já tem na 
sua aula de aula o auxílio de alguns equipamen-
tos como o computador e projetor multimídia 
que estão fixos ou podem fazer parte de um 
espaço específico para uma aula diferenciada.

O projetor multimídia é um dos novos re-
cursos que estão sendo utilizados em sala 
de aula e como qualquer recurso pedagó-
gico que são utilizados nas aulas e ativida-
des envolve um planejamento antecipado. 

Esse planejamento requer a clareza de 
questões como:

1. Objetivo – O que o professor deseja que 
seja aprendido pelo aluno e quais competên-
cias e habilidades irão ser trabalhadas por eles.

2. Justificativa Didática – Por qual 
motivo o projetor multimídia vai tra-
zer para o aluno um melhor aprendiza-
do em relação aos recursos tradicionais 
e também qual será o ganho didático.

3. Metodologia / Estratégias – Esse pla-
nejamento vale para verificar qual o tempo 
que este recurso será utilizado e como irá ser 
conduzida a atividade em questão. Principal-
mente o que será mostrado pelo professor. 
É um passo a passo da aula, as observações 
e intervenções que possam contribuir para o 
desenvolvimento da aula tendo como refe-
rência o objetivo / resultado final pretendido.

4. Avaliação – Como serão avalia-
dos os resultados de aprendizado dos 
alunos. Com essa avaliação poderá ser 
verificado se o projetor multimídia foi real-
mente mais eficiente no aprendizado dos 
alunos do que os métodos tradicionais.

Esse planejamento deve ocorrer para 
todas as aulas, independente de que 
recurso tecnológico será utilizado.

Os recursos pedagógicos são os mais varia-
dos e geralmente estão ligados aos conteúdos. 
Ou melhor, devem estar ligados às compe-
tências e habilidades que serão trabalhadas. 

Todo professor é capaz de ter es-
ses objetivos bem claros antes de traba-
lhar qualquer atividade com os alunos.

A justificativa para o uso do projetor multi-
mídia não é tão óbvia quanto se parece, pois 
o objetivo pedagógico tem de observar o uso 
do projetor, perante outros recursos tradicio-
nais envolve certo conhecimento sobre essas 
novas possibilidades que as TICs oferecem.

O planejamento das atividades demanda das 
mesmas habilidades que o professor tem para 
planejar suas aulas tradicionais. Para o uso 
destes recursos é bom o docente ter ciência 
das dificuldades que encontrará ao manusear 
o referido recurso, e que precisará explorar os 
pontos favoráveis e minimizar os desfavoráveis.

Para finalizar a avaliação de aprendizagem já 
é uma prática adotada por parte do professor. 
Agora também será necessário avaliar tam-
bém se o projetor multimídia promoveu ao es-
tudante uma melhor aprendizagem, ou se não 
ocorreu nenhum impacto na aprendizagem 
do aluno em comparação ao que era de se es-
perar usando o chamado método tradicional.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

730

É importante salientar que não é só o pro-
fessor que deve ter acesso a estes recursos. 
O aluno também é um usuário do equipa-
mento na medida em que o professor mar-
que apresentação de trabalhos e seminários. 
Sendo assim é importante porque desen-
volve o aluno na formatação de apresen-
tações e estimulando os mesmos em falar 
com uma plateia, tirando deles assim a ti-
midez o que é muito bom para aquele alu-
no que parte para o mercado de trabalho.

Com o projetor multimídia em sala de aula 
é necessário ter uma visão extremamente di-
ferente no que se entende “Carga Horária”. O 
professor deverá procurar desenvolver boas 
aulas e não apenas seguir o conteúdo tradi-
cional do livro didático. Os recursos tecno-
lógicos devem ampliar o manuseio das infor-
mações para uma reflexão maior e assim uma 
aprendizagem eficiente e de qualidade. Todo 
esse processo demanda um tempo maior por 
parte do professor que deverá ter clareza do 
seu planejamento de aula e dominar o recurso 
proposto para o desenvolvimento da mesma, 
ou compromete todo o resultado pretendido.

A NOVA FORMA DE EDUCAR

Se a aprendizagem, em sala de aula, for 
uma experiência de sucesso, o aluno cons-
trói uma representação de si mesmo como 
alguém capaz. Se ao contrário, for uma ex-
periência de fracasso, o ato de aprender 
tenderá a se transformar em ameaça. O 
aluno ao se considerar fracassado, vai bus-
car os culpados pelo seu conceito negati-
vo e começa achar que o professor é cha-
to e que as lições não servem para nada.

Nesse contexto, a qualidade de atuação 
da escola não pode depender somente da 
vontade de um ou outro professor. É preci-
so a participação conjunta da escola, da fa-
mília, do aluno e dos profissionais ligados à 
educação, assim como, o professor deve or-
ganizar suas ideias e reconhecer que o alu-
no não é um sujeito que só faz receber in-
formações, suas capacidades vão além do 
conhecimento que lhes é “depositado”. Para 
tanto, o professor não mais será o “dono 
do saber” e passará a ser um orientador, al-
guém que acompanha e participa do proces-
so de construção de novas aprendizagens. 

A TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 
NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

Ainda que muitos professores não este-
jam adaptados a essas inovações em sala de 
aula é de suma importância que todos sai-
bam de sua contribuição para a educação.

É importante que os professores sejam 
preparados para essa inovação. Muitos ain-
da enfrentam grande dilema com essas tec-
nologias e são resistentes a novos conhe-
cimentos e novas estratégias de ensino.

Já para os alunos é mais fácil, pois se tra-
ta de uma ferramenta do cotidiano da gran-
de maioria deles e, além disso, está cada vez 
mais engajado dentro do cotidiano escolar.

O professor necessita entender que as 
tecnologias utilizadas atualmente nas sa-
las de aula são importantíssimas no pro-
cesso de ensino-aprendizagem e só têm a 
contribuir para a qualificação do processo 
e o resultado da aprendizagem do aluno.

São diversos os questionamentos quan-
to a presença do professor na sala de 
aula competindo as novas ferramen-
tas e a tecnologia envolta disso tudo. 
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Urgente se faz a condição do professor 
compreender que essas tecnologias buscam 
unir os personagens envolvidos no proces-
so de desenvolvimento, os indivíduos que 
estão constantemente buscando uma me-
lhoria no processo de ensino-aprendizagem, 
cada qual na sua função dentro da escola.

Essa tecnologia deve ser entendida 
como complemento a sua função, facili-
tar algumas ações e promover outras no-
vas, mas jamais substituí-lo; por essa 
razão a importância do professor conhe-
cer e dominar essas novas tecnologias.

Em algumas instituições de ensino o pro-
fessor tem a seu dispor um computador e 
um projetor multimídia, com esses recursos 
o professor pode fazer mais dinâmica onde, 
com certeza, fará com que os alunos sejam 
atraídos e tenham um desempenho melhor, 
o nível de conhecimento desses alunos será 
aumentado de forma gradativa e atraente. 

Os desafios para realização de um traba-
lho eficiente em relação ao uso das tecnolo-
gias da informação e comunicação no espaço 
educacional são grandes. Porém, a utilização 
adequada das tecnologias representa uma 
oportunidade ímpar de inserir a escola como 
uma instituição voltada para a criação de am-
bientes colaborativos e de aprendizagem. 

Consequentemente, para o desenvolvimen-
to de habilidades que se tornam competências 
nos alunos. Em um mercado competitivo como 
o Educacional, a escola que desenvolver uma 
proposta eficiente e de resultados com o uso 
das tecnologias, certamente terá um referen-
cial que fará a diferença diante da sociedade.
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O PROFESSOR NA ERA DA 
TECNOLOGIA

Nestas últimas duas décadas há uma per-
gunta que não quer calar, será que um dia os 
computadores irão substituir os professores 
nas salas de aula? Esse período é justamen-
te o da chegada das tecnologias nas escolas 
como complemento auxiliar aos professores. 

Para muitos professores esses recursos 
tecnológicos têm sido um novo desafio, por 
vezes, esses profissionais não estão acostu-
mados com tanta tecnologia, estudaram e ini-
ciaram sua carreira com as tecnologias mais 
antigas como a lousa , o giz e o apagador. 
Posto isso, essas ferramentas são de total 
domínio e controle por parte do professor há 
anos preparado e inserido no mercado pro-
fissional, dificultando o entrosamento com 
as novas tecnologias de informação e comu-
nicação para a sua prática pedagógica atual.

Com esse novo desafio, alguns professo-
res mudaram a forma de atuação e “evoluí-
ram junto com a sociedade”. Outros pararam 
no tempo e continuam com a metodologia 
utilizada desde a década de 80, que pode e 
deve ser adaptada e modificada com o uso 
dos atuais recursos tecnológicos, que tra-
zem uma grande vantagem para os alunos.

Os computadores e os novos recur-
sos tecnológicos nunca poderão substi-
tuir o professor como sendo a figura cen-
tral do processo de ensino e aprendizagem.

Hoje existe a internet que na verdade é um 
repositor de informações e respostas prontas 
claramente maiores do que qualquer profis-
sional. No entanto, ainda há falhas no sistema 
e as atualizações nem sempre acompanham 
o desenvolvimento e condições necessárias 
para o atendimento adequado e compreensão.

Os professores que atuam da mes-
ma maneira de 20 anos atrás, certamen-
te perdem a batalha para os recursos tec-
nológicos e são considerados arcaicos. 

O novo profissional precisa estar ciente que 
sua função hoje, não é apenas o de transmitir 
informações, mas trabalhar para serem orien-
tadores e auxiliar o aluno no seu processo 
de construção e aquisição do conhecimento.

Segundo um estudo interno da Firjan  feito 
com cerca de 6000 profissionais e os números 
obtidos com essa pesquisa podemos desta-
car que 40% dos entrevistados nunca cursa-
ram uma matéria relacionada a sua formação 
profissional. Já 36% dos entrevistados nunca 
utilizaram em momento algum um laborató-
rio de informática em suas aulas. 93% dos en-
trevistados gostariam de possuir uma forma-
ção relacionada às tecnologias  educacionais.
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NOVAS TECNOLOGIAS APROXIMAM 
ALUNOS E PROFESSORES.

As novas tecnologias hoje adotadas nas salas 
de aula têm contribuído muito na aproximação 
entre alunos e professores. As antigas salas 
com o professor e o quadro negro definitiva-
mente estão ficando para trás. Nos dias atuais, 
em algumas instituições de ensino o professor 
tem a seu dispor um computador em sala de 
aula juntamente com um projetor multimídia 
por onde ministra sua aula com recursos vi-
suais e dinâmicos mantendo atraindo a aten-
ção do aluno para sua proposta pedagógica. 

Essa aproximação também está ligada à ca-
pacidade do professor ter total controle so-
bre os recursos utilizados e também com as 
possíveis dinâmicas que poderão ser utiliza-
das para desenvolver e capacitar os alunos. 

Segundo os próprios alunos essas tecno-
logias empregadas em sala, fazem com que 
exista uma maior interação com o professor, 
pois se estimulam e se interessam mais pela 
aula e buscam cada vez mais se desenvolver. 

Para alunos que vivem essas duas reali-
dades dizem que quando estão em sala de 
aula com metodologia antiga se desgastam 
mais do que quando estão em uma insti-
tuição de ensino onde já existe a utilização 
de recursos tecnológica sendo a aula mais 
dinâmica e aproveitável para os alunos.  

Os professores confirmam as palavras di-
tas pelos alunos dizendo que as aulas com 
esses recursos tende se mostrado mais di-
nâmicas, e o nível de aprendizado dos alu-
nos é considerada boa pelos docentes. 

Esses profissionais além de ter recur-
sos em sala, também possuem suporte 
como, por exemplo, laboratórios de in-
formática com o que existe de melhor. 

De acordo com os professores levar os 
alunos para laboratórios de informáti-
ca é um método de aprendizagem, pois, 
nesse ambiente eles colocam em práti-
ca aquilo que é ministrado em sala de aula.

Os alunos colocando na prática tudo 
o que aprende em sala de aula na par-
te teórica, agregam conhecimentos que 
se tornaram diferenciais na busca de 
uma colocação no mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas tecnologias mudaram a visão da 
educação com a implantação de novos recur-
sos em sala de aula e estas podem melhorar 
o ensino e assim promover uma interação 
e facilitação na aprendizagem dos alunos. 

Aliado a essas tecnologias a inclusão digital 
para dentro das escolas, é de suma importância 
para os alunos saberem utilizar corretamente 
ferramentas como a internet ou até mesmo 
como utilizar um determinado software para 
edição de textos, cálculos matemáticos, elabo-
ração de sequência de imagens e outros mais.

Também é importante destacar e promo-
ver reflexões acerca da necessidade de os 
professores estarem preparados e, na ver-
dade não é isso que ocorre, pois muitos 
professores não estão acostumados com 
todos os recursos que estão sendo dispo-
nibilizados atualmente pelas instituições 
de ensino e, infelizmente há aqueles que 
não fazem a mínima questão em conhecer.

Assim sendo alguns professores procu-
raram se adaptar às novas mudanças, mas 
outros ainda trabalham com a mesma meto-
dologia utilizada há décadas passadas e se 
apresentam resistentes às novas mudanças.

Segundo a pesquisa da Fundação Victor 
Civita cita no escopo do trabalho dentre os 
professores que trabalham em alguma ins-
tituição que possui laboratório de informá-
tica 36% desses profissionais jamais utili-
zaram esse laboratório para alguma aula.

É de suma importância a capacitação e 
atualização dos profissionais da Educação. 
Por vezes há o receio e o medo de que es-
sas tecnologias possam vir a substituir a fi-
gura humana do professor em sala de aula. 
No entanto, por mais aquém que essas es-
tejam o ser humano é ferramenta única e 
insubstituível quando se pensa nas rela-
ções pessoais e bem como a construção e 
ensinamentos de valores morais e sociais. 

É de grande valia esses recursos tecnológi-
cos aplicados em sala de aula, pois com eles 
o aluno se mantém mais atento às atividades, 
fazendo com que o aprendizado e a produ-
ção do aluno sejam mais bem aproveitados. 

Dessa forma professor e tecnologia pre-
cisam se aliar para promover ações que re-
sultem na Inclusão Digital e Inclusão Social 
dos mais diversos indivíduos e ampliar as 
possibilidades de construção e consolida-
ção das aprendizagens no dia a dia do in-
divíduo, seja este professor e ou aluno.

Ainda há muito que se descobrir e refletir so-
bre as tecnologias na sala de aula, porém não po-
dem ser anuladas, esquecidas ou repreendidas.

Como tudo na vida, deve-se haver um 
equilíbrio, tanto o excesso quanto a fal-
ta podem ser prejudiciais. O professor deve 
ter claro que a evolução tecnológica acon-
tece de maneira constante, o que requer 
um preparo e uma atualização constante.
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OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA EJA

RESUMO: O presente artigo traz uma revisão bibliográfica sobre a modalidade de ensino 
EJA, tendo como foco principal, o professor e seus desafios, haja vista que, apesar de toda 
a importância deste tipo de ensino, ainda há diversas questões que dificultam o pleno 
aprendizado dos alunos, compostos, em sua maioria de adultos que não frequentaram a escola 
no tempo ideal. Nesse sentido se abordará, do ponto de vista do professor, as questões que 
são identificados por eles como impedimentos ou dificultadores do pleno aprendizado dos 
alunos e o que pode ser feito para minimizar essas dificuldades, tendo grandes autores sobre 
o assunto como balizadores teóricos para o entendimento dos pontos levantados.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Professor; Desafios; Adultos Maduros; 
Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é 
uma modalidade de ensino destinada à jo-
vens e adultos que, por algum motivo, não 
concluíram seus estudos na idade adequada. 
É oferecido a jovens a partir de quinze anos, 
pode ser presencial ou à distância e é de res-
ponsabilidade das Secretarias de Educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB) 9.304/96 no artigo 37, eviden-
cia preocupação em garantir a continuida-
de e acesso aos estudos por aqueles que 
não tiveram oportunidade em idade própria.

O parecer CEB/2000, regulamentou “As Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção de Jovens e Adultos’’ (CEB nº 11/2000, 
aprovado em 10 de maio de 2000.), afirma 
que a EJA não tem somente a função de su-
prir a escolaridade que não foi alcançada, 
mas tem a função de reparar, qualificar e 
equalizar e isso é garantido pela legislação.

O público da EJA é predominantemen-
te maduro, o que apresenta diversos de-
safios para o professor, pois, muitas ve-
zes, o mesmo tem dificuldade em realizar 
um trabalho satisfatório. Isso acontece por 
uma ausência de formação específica, as-
sim como a escassez de material de estudo 
focado neste público. Somado a isso, o ma-
terial existente, não contempla um aspecto 
fundamental na educação: a aprendizagem. 

O objetivo deste trabalho é traçar o 
perfil dos alunos adultos maduros para 
que se possa compreender os desafios 
em relação à aprendizagem apresenta-
das por eles, assim como, pensar em es-
tratégias para que o professor desenvolva 
um trabalho satisfatório com os mesmos.

A metodologia se dará pela análise de bi-
bliografias e documentos sobre a Educa-
ção de Jovens e Adultos quanto à sua de-
finição e histórico, quem são os alunos da 
EJA, e como é a aprendizagem desses alu-
nos à luz da experiência dos professores, 
de maneira a fazer uma releitura do mate-
rial já produzido, evidenciando as principais 
questões e desafios encontrados pelos pro-
fessores que se dedicam a ensinar na EJA.

O PERFIL DO ALUNO DA EJA

O aluno da EJA já traz consigo um contexto 
histórico e uma realidade social que precisa 
ser levada em conta. Geralmente, são pesso-
as que voltam às escolas porque procuram 
melhorar suas vidas, através do processo 
aprendizagem. Na visão de Gadotti (2008):

Os jovens e adultos trabalhadores lutam 
para superar suas condições precárias de 
vida (moradia, saúde, alimentação, trans-
porte, emprego, etc.) que estão na raiz do 
problema do analfabetismo. Para definir a 
especificidade de EJA, a escola não pode 
esquecer que o jovem e adulto analfabeto 
é fundamentalmente um trabalhador – às 
vezes em condição de subemprego ou mes-
mo desemprego (GADOTTI, 2008, p. 31).

 
A realidade desses alunos difere das dos 

demais, pois eles têm outras prioridades. Já 
estão inseridos no mundo do trabalho, fa-
mília, grupos e possuem responsabilidades 
tanto sociais como familiares, com valores 
morais e éticos formados pelas experiên-
cias sociais, do lugar em que vivem e da re-
alidade sociocultural em que estão inseridos.
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O senso comum, o valor pelo cotidiano, cor-
riqueiro, o saber das ruas, o desafio para en-
frentar os problemas diários confrontam com 
o conhecimento transmitido pela escola. É 
um conhecimento sim, elaborado, mas não é 
sistematizado, não possui a valoração neces-
sária no mundo letrado, e nem sempre é per-
cebida sua importância pelo próprio aluno. 
Somando-se a isso, muitos dos alunos enfren-
tam problemas de saúde, como baixa visão, 
pouca audição ou outras enfermidades que 
prejudicam na assimilação do conhecimento.

 
Paulo Freire já apresentava em seus estu-

dos, como característica fundamental da EJA 
“o sujeito como ator de seu próprio apren-
dizado”, educando para conscientização, 
pela formação de sujeitos críticos, educa-
ção pela liberdade. O aluno precisa do am-
paro da escola para sobreviver, para atin-
gir seus objetivos, satisfazer seus anseios.

 
Por vezes, muitos desses alunos chegam na 

escola com problemas, oprimidos, com baixa 
autoestima, por vezes pela condição de exclu-
ído, de retardatário, que chega à escola cansa-
do, e diante de uma situação nova, e diferente, 
sente-se desestimulado a acreditar que é capaz.

 
Werneck (1999) explica que:
Muitas vezes a escola se apresenta aos 

alunos como um pesado elefante. A primei-
ra impressão deixada para o estudante é de 
alguma coisa impossível de ser ultrapassada. 
Poucos terão a alegria e certeza de poder en-
frentar esse peso, mais próximo do desgosto 
do que felicidade (WERNECK, 1999, p. 23).

Essa realidade que o educando encontra na 
educação de jovens e adultos é bem diferente 
do ensino regular, onde as crianças, no seu 
tempo, assimilam, absorvem com a naturali-
dade que lhe é peculiar. Alguns dos proble-
mas de aprendizagem podem ser explicados 
como causa neurológica ou pelos fatores mais 
diversos, como ambiente, sociedade, cultu-
ra. Nesse sentido, Scoz (1994) salienta que:

[...] os problemas de aprendizagem não 
são restringíveis nem a causas físicas ou 
psicológicas, nem a análises das conjun-
turas sociais. É preciso compreendê-los 
a partir de um enfoque multimensal, que 
amalgame fatores orgânicos, cognitivos, 
afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos 
dentro das articulações sociais. Tanto quan-
to a análise, as ações sobre os problemas 
de aprendizagem devem inserir-se num mo-
vimento mais amplo de luta pela transfor-
mação da sociedade. (SCOZ, 1994, p. 22).

Não faz muito tempo que o senso co-
mum (a sociedade em geral) aceitou o fato 
de que os adultos possam aprender a ler e 
escrever, embora alguns ainda relutam em 
admitir esta habilidade e que infelizmen-
te, ainda hoje as barreiras que um jovem ou 
adulto precisa vencer, são grandes e diversas.

Isto pode ser comprovado pela forma como 
a própria sociedade se refere ao adulto: “ca-
chorro velho não aprende novos truques,” 
“para que aprender a ler se já está velho?”, 
“não mexe com quem está quieto em seu 
canto!”, “deixem os velhos morrerem em 
paz!”, “aprender para quê?”, são alguns dos 
comentários mais frequentes daqueles que 
já desistiram de viver, de aprender coisas no-
vas, ou daqueles que, simplesmente, numa 
atitude egoísta e preconceituosa tentam 
tirar do jovem ou adulto educando a possi-
bilidade de continuar sonhando e vivendo.
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Podemos comparar, à grosso modo, a 
educação de jovens e adultos ao proces-
so de aprender a caminhar: é algo que 
já nos pertence, está dentro de nós es-
perando o momento de se manifestar.

Paulo Freire diz que “tantos educandos 
quanto os professores são transformados 
em pesquisadores críticos. Os educandos 
não são uma lata de lixo vazia a ser preen-
chida pelo professor”. (Curso de formação 
de alfabetizadores BB educar, 2005 p. 25). 
Isso só reforça o que ele já diz sobre o adul-
to já chegar em sala de aula, com conheci-
mento acumulado pela experiência de vida.

O perfil do aluno do EJA encontra-se majo-
ritariamente nos, grupos sociais de uma classe 
economicamente baixa, pessoas que apresen-
tam uma certa desconfiança quando se falam 
de escola, ou por não terem oportunidade 
quando crianças ou por terem sido evadidos, 
são jovens e adultos que já possuem uma ex-
periência de vida, são trabalhadores que tra-
balham somente para sobreviver ou seja, tra-
balham muito e muitas vezes serviços pesado 
e que ganham muito pouco, a maioria deles 
são trabalhadores rurais que vivem no interior 
e que muitas vezes é obrigado a deixar o lugar 
de origem para tentar sobreviver na cidade, 
e que frequentemente são excluídos pela so-
ciedade, pois esta acredita que seus saberes 
suas experiências nada servem para contribuir 
na construção de uma sociedade mais digna.

Oliveira (1999) escreve que:
O adulto no âmbito da educação de jovens 

e adultos, não é o estudante universitário, o 
profissional qualificado que frequenta cursos 
de formação continuada ou de especializa-
ção. Ele é geralmente o migrante que chega 
as grandes metrópoles provenientes das áre-
as rurais empobrecidas, filhos de trabalhado-
res rurais não qualificados e com baixo nível 
de instrução escolar (muito frequentemente 

analfabetos), ele próprio uma passagem curta 
e não sistemática pela escola e trabalhando 
em ocupações urbanas não qualificadas, após 
experiência no trabalho rural na infância e na 
adolescência, que busca a escola tardiamente 
para alfabetizar-se ou cursar algumas séries 
do ensino supletivo (OLIVEIRA, 1999 p. 59).

Arroyo (2007) discorre sobre a impor-
tância do olhar lançado sobre esses es-
tudantes que, é de vê-los como alunos 
despossuídos da escolarização que é um di-
reito e deve ser garantido. Por isso assevera:

Sem dúvida que um dos olhares sobre es-
ses jovens e adultos é vê-los como alunos 
(as), tomarmos consciência de que estão 
privados dos bens simbólicos que a escola-
rização deveria garantir. Que milhões estão 
à margem desse direito. [...] e os baixos ní-
veis de escolarização da população jovem e 
adulta popular são um gravíssimo indicador 
de estarmos longe da garantia universal do 
direito à educação para todos. Colocarmo-
-nos nessa perspectiva é um avanço em re-
lação às velhas políticas de suplência. Porém 
o olhar pode não mudar. Continuam sendo 
vistos pelas carências e lacunas no percurso 
escolar. [...] de dar novas oportunidades de 
acesso a esses níveis não cursados no tem-
po tido em nossa tradição como oportuno 
para a escolarização (ARROYO, 2007, p. 23).

  
Tem-se então na EJA, uma possibilida-

de de dar a este aluno, que por muitas ve-
zes é marginalizado socialmente, condições 
para que o mesmo alcance outros patama-
res ao se apropriar de conhecimento, a do-
minar a leitura e a escrita, e se tornar su-
jeito integrador e crítico da sociedade.
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O PROFESSOR DA EJA

As rápidas transformações pelas quais a 
nossa sociedade está passando, tem ocasio-
nado grande pressão para que as escolas se 
adequem para acompanhar essa evolução, já 
que ela tem e recebe grande influência social, 
política, cultural, tecnológica e econômica. 

Toda esta influência torna muito maior o 
desafio de atuar na educação de Jovens e 
Adultos sem formação adequada. Os edu-
cadores, especialmente docentes que assu-
mem suas funções na EJA, geralmente são 
os mesmos que atuam nas escolas de ensi-
no regular, profissionais que não tiveram 
incluídas na sua formação as exigências ca-
racterísticas desta modalidade de ensino.

Refletir sobre a formação do docente que 
atua na EJA, é lembrar que a Educação de 
Jovens e Adultos tem uma realidade especí-
fica, um público específico de pessoas que já 
vivem no mundo do trabalho, com responsa-
bilidades, experiências, valores, perspectivas 
diferenciadas e uma gama de conhecimentos. 
Mas também adolescentes com defasagem de 
idade-série, excluídos, marginalizados e que, 
portanto, não admitem a mesma pedagogia 
educacional utilizada nas escolas regulares.

Uma das características da EJA é sua hete-
rogeneidade e o professor precisa estar pre-
parado com boa formação e consciência de 
que ela nunca se acaba. “Ninguém nasce edu-
cador ou marcado para ser educador. A gen-
te se faz educador, a gente se forma, como 
educador, permanentemente, na prática e 
na reflexão da prática” (FREIRE, 1997, 58). 
A formação inicial não basta, conhecimento 
se atualiza e se aperfeiçoa, especialmente 
se ele for pautado por situações vividas, re-
flexivas que resultem em retomada de refle-
xões sobre a profissão, atuação e limitações.

Os cursos de formação de professores não 
têm proporcionado uma formação abrangen-
te, de forma que este profissional possa atuar 
em qualquer modalidade de ensino, ao con-
trário disso, temos visto uma formação pre-
cária e fragmentada. Os cursos de especiali-
zação e formação continuada para qualificar 
os profissionais à apropriação dos conheci-
mentos necessários, são uma boa estratégia 
para a reflexão da prática pedagógica em EJA.

Uma formação continuada com base nas te-
orias que sustentam a EJA e nas teorias peda-
gógicas sobre a juventude e a vida adulta, alia-
das à reflexão e prática que a cada dia ensina 
o professor a conhecer seu aluno é o caminho 
para o sucesso educacional desta modalidade.

O educador da EJA precisa procurar perma-
nentemente por qualificação profissional para 
que suas ações pedagógicas sejam condizentes 
com as necessidades dos educandos jovens e 
adultos, para que a práxis esteja presente em 
seu meio e para que atenda a demanda que a 
nossa sociedade está exigindo nos dias atuais.

Uma boa formação dos profissionais que 
atuarão na EJA, contribuirá muito mais na 
conquista da qualidade da educação para 
aqueles que buscam na escola o sentido de 
fazer parte da sociedade, de serem reconheci-
dos e respeitados como verdadeiros cidadãos.

Na EJA, os educadores encontram diversos 
desafios no tocante à sua prática docente como, 
por exemplo, a heterogeneidade, a evasão, a 
juvenilização das turmas, a falta de materiais 
didáticos específicos, a baixa autoestima dos 
educandos, a rigidez institucional. Contudo, per-
cebe-se que os educadores buscam caminhos 
alternativos que visam favorecer o processo 
de ensino, como criações próprias de cada um, 
diante das circunstâncias que vão enfrentando.
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Di Pierro (2010) explica essa dificulda-
de dos jovens e dos adultos em procu-
rar ou mesmo em permanecer na escola:

[…] os jovens e adultos analfabetos ou com 
baixa escolaridade não ocorrem com maior 
frequência às escolas públicas porque a bus-
ca cotidiana dos meios de subsistência absor-
ve todo seu tempo e energia; seus arranjos 
de vida são de tal forma precários e instáveis 
que não se coadunam com a frequência con-
tínua e metódica à escola; a organização da 
educação escolar é demasiadamente rígida 
para ser compatibilizada com os modos de 
vida dos jovens e adultos das camadas po-
pulares; os conteúdos veiculados são pouco 
relevantes e significativos para tornar a fre-
quência escolar atrativa e motivadora para 
pessoas cuja vida cotidiana já está preenchi-
da por compromissos imperiosos e múltiplas 
exigências sociais (DI PIERO, 2010, p. 35).

 
Um dos grandes desafios encontrados pe-

los educadores são alunos que chegam no 
8º ou 9º ano com sérias dificuldades de lei-
tura e escrita a heterogeneidade dos alunos 
em uma mesma turma. Segundo o educa-
dor, ao mesmo tempo, na mesma sala, ele 
tem alunos que já conseguem discutir um 
assunto no seu nível de ensino e outros que 
sabem muito pouco, precisando aprender 
coisas pontuais e básicas sobre o conteúdo.

 
Carrano (2008) explica que:
[…] a dificuldades em lidar com a diversida-

de parece algo congênito na constituição da 
ideia de escolarização. A homogeneidade ain-
da é muito mais desejável à cultura escolar do 
que a noção de heterogeneidade, seja ela de 
faixa etária, de gênero, de classe, de cultura 
regional ou étnica  (CARRANO, 2008, p. 160).

 

Podemos citar como outro desafio a ser 
enfrentado pelo professor, a presença de 
alunos em liberdade assistida, que frequen-
tam as aulas por obrigação, por determi-
nação da Justiça. Em muitos casos, os mes-
mos não querem estudar, menos ainda 
numa sala onde veem pessoas mais velhas 
do que eles, ou da mesma faixa etária, mas 
que não estão na mesma condição. O pro-
fessor tem dificuldades para inseri-lo no 
grupo, uma vez que ele está lá por imposi-
ção e não por vontade própria de aprender.

 
A educação prisional e a educação de 

educandos com liberdade assistida são, 
hoje, uma realidade significativa dentro da 
EJA, se constituindo um campo diferen-
ciado de atuação, que exige uma postu-
ra igualmente diferenciada do educador. 

 
Os valores que as pessoas que estavam 

presas têm costumam ser diferentes do que 
qualquer educador pode prever e isso faz com 
que o educador tenha que procurar um meio 
termo entre a prática e a teoria, entre o que 
está bem e o que está mal, entre o dever ser 
e o que se é, entre o aqui e agora e o futuro.

 
Tudo isso porque, apesar de muitas vezes os 

alunos terem acesso à educação nas prisões, 
as condições em que ela é oferecida, junta-
mente com as consequências psicológicas 
do processo de encarceramento como baixo 
autoestima, pouca motivação, retração emo-
cional, isolamento, expectativas futuras redu-
zidas, geram uma vulnerabilidade que se alia 
também à vulnerabilidade social e cultural.
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Justamente por ser uma realidade diferen-
te da maioria da sala, o educador precisa de 
uma postura diferenciada, no intuito de criar 
condições para que o processo de apren-
dizagem deste e dos demais alunos, ocorra 
com sucesso. Scarfó (2009) complemen-
ta sua análise da situação, constatando que 
o grande desafio da educação prisional é:

[…] alcançar uma educação de qualida-
de, concebida como um direito humano in-
dispensável, que obrigue o Estado a ofere-
cer padrões de qualidade iguais à educação 
fora da prisão. É indispensável fortalecer a 
educação formal, já que cabe a ela outor-
gar certificação e, portanto, melhorar as 
possibilidades e oportunidades presentes 
e futuras das pessoas presas, fazendo da 
igualdade declarativa ou formal uma igual-
dade substantiva  (SCARFÓ, 2009, p. 130).

 
Conforme explica Scarfó (2009), é ne-

cessário aprofundar a compreensão so-
bre as possíveis demandas de aluno em 
liberdade assistida, assim como as necessi-
dades e relações com o saber que têm es-
ses alunos com relação à educação formal. 

 
Com alunos cada vez mais imaturos in-

tegrando a EJA, a juvenilização trouxe al-
guns problemas que antes apareciam de 
forma muito inferior neste tipo de ensino, 
como a falta de limites, a agressividade e a 
falta de respeito com o professor e demais 
alunos. Sobre isso, Brunel (2004) expli-
ca que esse rejuvenescimento é uma cres-
cente na EJA, já que o número de jovens e 
adolescentes cresce a cada ano, o que tem 
causado uma modificação do cotidiano. 

  
Um dos problemas que leva a essa juveni-

lização é a realidade econômica da maioria 
da população brasileira, que obriga o jovem 
a abandonar a escola em busca de emprego 
que viabilize sua sobrevivência e muitas ve-
zes, para a sobrevivência da própria família.

Em certo momento, em suas trajetórias de 
vida, os alunos precisam optar entre estudo e 
trabalho. Muitas vezes, conseguem vagas em 
empregos com baixos salários e direitos restri-
tos, o que, em seguida, os fazem ingressar na 
EJA movidos pelo sonho de concluírem os es-
tudos almejando melhores condições de vida.

  
Outro motivo que leva o jovem a abandonar 

o ensino regular é o fracasso escolar atribuído 
ao seu fracasso pessoal. A instituição escolar 
vê esses alunos como “problema”, que não se 
encaixam as exigências da escola e por isso os 
excluí, assim, são vistos como únicos culpados 
pelo seu próprio insucesso na vida escolar.

Carrano (2008) tem uma forma diferenciada 
e esclarecedora de encarar essa situação, quan-
do explica ao mesmo tempo em que questiona:

O educador atento precisa ser capaz de 
indagar o que os grupos culturais da juven-
tude têm a nos dizer. Não estariam eles pro-
vocando-nos – de muitas e variadas manei-
ras – para o diálogo com práticas culturais 
que não encontram espaço para habitar a 
instituição escolar? Aquilo que considera-
mos como apatia ou desinteresse de jo-
vem não seria um desvio de interesse para 
outros contextos educativos que podería-
mos explorar, desde que nos dispusésse-
mos ao diálogo? (CARRANO, 2008, p. 160).

Isso nos alerta da necessidade de se pen-
sar na realidade que se apresenta e como 
interpretar esse comportamento do jovem 
em sala de aula, de maneira a encontrar a 
melhor forma do professor se posicionar 
diante desse comportamento, buscando 
compreendê-los e lidando com ele de for-
ma a favorecer o processo de ensino com 
e desse jovem, e não apenas conviven-
do com a situação. Carrano (2008) diz que:



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

744

[…] à escola impõe-se o desafio de derru-
bar os muitos muros materiais e simbólicos 
que foram construídos ao longo da história 
e que, em última instância, são os principais 
responsáveis pelas interferências na comu-
nicação entre os jovens alunos, seus colegas 
mais idosos e seus professores… A escola se 
afirma como o espaço e tempo dos encon-
tros entre os muitos sujeitos culturais que a 
fazem existir; assim, como educadores, faz 
parte de nossa tarefa levarmos em conta 
fundamentalmente aqueles que pretende-
mos educar (CARRANO, 2008, p. 155-156).

 
Podemos ver ainda que nas escolas fal-

tam material didático específico, uma grade 
curricular que não atende às expectativas 
dos educandos, a falta de apoio e incentivo 
por parte das Secretarias de Educação, fal-
ta de lanche, falta de transporte; tudo isso 
contribui para a evasão escolar, que na EJA 
é um problema sério. O fato da faixa etária 
ser muito distinta, uma vez que a EJA recebe 
alunos de 13 a 70 ou mais anos, dificulta na 
realização de um trabalho mais individualiza-
do, que compreenda a realidade dos alunos, 
que possuem vivências e anseios distintos. 

 
O desafio está na necessidade de se preparar 

aulas e materiais adequados à heterogeneida-
de das turmas, em construir um ambiente que 
atenda às demandas tanto dos mais jovens 
quanto dos mais adultos. Enfrentar a hete-
rogeneidade é, portanto, um desafio cotidia-
no para a prática pedagógica de professores 
e professoras que atuam nessa modalidade.

 
A presença de alunos com faixas etárias 

tão discrepantes em uma mesma sala de 
aula requer dos educadores um cuidado es-
pecial na preparação das aulas e na seleção 
do material utilizado, visando sempre atender 
as diferentes necessidades de cada grupo.

 

Nota-se também que a convivência entre 
os jovens e as pessoas idosas pode ser con-
flituosa. Tais conflitos se tornam mais um 
desafio para o educador em sala de aula. 
Cabe ao professor a tarefa de administrá-los.

 
Há de se considerar também, como um de-

safio a ser enfrentado pelo educador, o lon-
go tempo em que os educandos estiveram 
sem estudar, o que, muitas vezes, cria uma 
certa resistência para o novo, além de bai-
xa autoestima, principalmente no tocante 
a não conseguir aprender com a velocidade 
que o aluno julga que deveria aprender ou 
por se sentir inferior pelo fato de não saber 
ler ou escrever. Oliveira (2007), explica as ra-
zões da baixa autoestima do educando adul-
to como originária da exclusão sofrida por 
ele em sua história escolar, argumentando:

A exclusão da escola coloca os alunos em 
situação de desconforto pessoal em razão de 
aspectos de natureza mais afetiva, mas que 
podem também influenciar a aprendizagem. 
Os alunos têm vergonha de frequentar a escola 
depois de adultos e muitas vezes pensam que 
serão os únicos adultos em classes de crianças, 
sentindo-se por isso humilhados e tornando-
-se inseguros quanto a sua própria capacida-
de para aprender  (OLIVEIRA, 2007, p. 66).

 
Segundo Oliveira, o educando, tendo já 

passado por um processo de ensino, em 
sua infância, e tendo já sido excluído do 
sistema escolar, evadindo da escola, vive 
hoje uma situação de insegurança, descon-
forto, vergonha, humilhação, o que acar-
reta baixa autoestima e desconfiança em 
relação à sua capacidade de aprender.
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O professor da EJA precisa lidar também 
com o alto índice de evasão dos alunos e a 
dificuldade de contextualizar o conteúdo sis-
tematizado com a vivência desses, relacio-
nando o que estão estudando dentro da sala 
de aula com o que vivem em seu dia a dia. 

 
Os motivos pelos quais numerosos alunos 

abandonam subitamente o desejo pessoal de 
emancipação e ascensão social e profissional 
são bastante diversos. Os problemas consta-
tados na EJA podem estar relacionados com 
os perfis dos jovens, caracterizados por suas 
especificidades, o que exige uma reconfigura-
ção da escola para atendimento desse públi-
co. Arroyo (2006) destaca que, para configu-
rar a EJA, deve-se conhecer quem são os seus 
sujeitos, no sentido de adequar a escola fren-
te às necessidades de uma educação diferen-
ciada. Para o pesquisador, o ponto de partida 
é perguntar quem são esses jovens e adultos. 
É preciso compreender como eles vivenciam 
o processo educativo, buscando entender as 
razões e motivações que levam esses alu-
nos a abandonarem ou retornarem à escola.

 
O problema da evasão escolar possui raízes 

históricas, contexto no qual a EJA é marcada 
por diversas políticas impostas pelas elites, por 
meio de sucessivas intervenções do governo 
mudando o sistema escolar, sem resultar, ne-
cessariamente, em qualidade de ensino. Diver-
sas razões de ordem social e principalmente 
econômica concorrem para a evasão escolar 
neste cenário. Contudo, o Estado parece não 
estar atento a essas questões e as medidas 
que adota são bastante distanciadas das reais 
necessidades dos alunos dessa modalidade.

 
Do mesmo modo, as sucessivas reprovações 

têm peso significativo na decisão dos alunos 
em continuar ou não os estudos e a repetência 
é seguida pelo abandono escolar. As dificulda-
des enfrentadas pela escolarização tardia dos 
sujeitos da EJA, que envolvem desde condi-

ções organizacionais e estruturais da escola 
até a rotina de vida dos alunos, contribuem 
para a evasão. Muitos discentes apresentam 
experiências de vida e realidade social, como 
dificuldade de aprendizagem, cansaço físico, 
conflitos com os familiares e colegas, estru-
tura precária e dificuldade de conciliar tem-
po de estudo e trabalho, que não lhes per-
mitem encontrar significado na rotina escolar.

Os educadores da EJA, além de lidar com 
a baixo autoestima do aluno, que muitas ve-
zes não acredita que ainda pode aprender, 
tem outro desafio alinhado a esse: a diver-
sidade cognitiva da turma, ou seja, alunos 
que se encontram no início do processo de 
alfabetização e outros que se encontram 
no final do processo. Isso gera inquietudes 
no educador que, por vezes, não consegue 
alinhar uma proposta de trabalho com um 
grupo de professores que consiga atender 
todas as especificidades do aluno adulto. 

A rigidez nos horários, os módulos de au-
las, pensar em uma aula de 50 minutos 
para um público adulto, a formalização do 
processo, devido à necessidade de certifi-
car, sem se perder a qualidade do processo, 
ou seja, a implementação do poder públi-
co de um projeto que era de um movimen-
to popular, tendo que se encaixar em um 
modelo que já está dado, dentro das leis. 

 
Arroyo (2008), fala que a educação po-

pular da década de 60 do século passa-
do continua atual nas situações de exclu-
são, miséria, desemprego, luta pela vida dos 
dias atuais, pois a realidade vivida pelos jo-
vens e adultos continua sendo excludente. 

 
A EJA é marcada por diversas políticas im-

postas pelas elites, por meio de sucessivas 
intervenções do governo mudando o siste-
ma escolar, sem resultar, necessariamente, 
em qualidade de ensino. Diversas razões de 
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ordem social e principalmente econômica 
concorrem para a evasão escolar neste ce-
nário. Contudo, o Estado parece não estar 
atento a essas questões e as medidas que 
adota são bastante distanciadas das reais 
necessidades dos alunos dessa modalidade.

Outro desafio que vale a pena ser men-
cionado é o de motivar o educando que já 
passou pela escola, fazendo-o acreditar que 
ele tem sim potencial para aprender a ler e a 
escrever ou o oposto: de mostrar para aque-
le aluno que chega à sala de aula afoito por 
aprender, que este é um processo que de-
manda tempo, e que esse tempo é o dele, 
educando e não do educador. Em resumo, 
trata-se de duas vias de um mesmo desafio: 
ensinar o aluno a respeitar o próprio ritmo 
de aprendizado. Oliveira (2008) explica que:

[…] por mais que se busque associar os alu-
nos em níveis, séries ou turmas por caracte-
rísticas semelhantes, tais conjuntos sempre 
serão formados por uma multiplicidade de 
sujeitos, em si mesmos múltiplos. Nenhum 
professor lida em uma mesma sala de aula 
– e todos conhecem bem isso por experiên-
cia própria – com um grupo homogêneo de 
sujeitos, sejam quais forem os mecanismos 
de ordenação utilizados. Isso significa que, 
a despeito de todo o aparato legal e formal 
do currículo, o trabalho pedagógico sem-
pre se realizará tendo por fundamento essa 
multiplicidade  (OLIVEIRA, 2008, p. 237).

 
Essa tem sido uma realidade recorrente 

na EJA: a heterogeneidade etária, de níveis 
de aprendizagem, de interesses ou grau de 
motivação. Segundo a autora, essa situa-
ção precisa ser considerada na construção 
de um currículo, no sentido de se desen-
volver o diálogo entre essas diversidades. 

 

A falta de um Coordenador Pedagógico com 
formação em EJA, também é uma realidade 
nas escolas e isso dificulta a criação de espa-
ços para discussão de uma proposta pedagó-
gica própria para esse público, que precisa de 
tratamento diferenciado por ser cheio de es-
pecificidades. Um Coordenador sem vivência 
na EJA muitas vezes não consegue dirimir dú-
vidas, encontrar soluções ou auxiliar pedago-
gicamente a educação de jovens e adultos. So-
bre essa questão, Franco (2010), escreve que:

Uma ação educativa de sucesso na EJA no 
contexto escolar requer de todos os envol-
vidos no processo uma participação efetiva 
para a construção de um projeto que con-
temple o jovem e o adulto e seu processo 
de aprendizagem em suas singularidades e 
proporcione a essas pessoas uma educação 
de qualidade, crítica, criativa e sensível. Po-
rém, para que isto seja realidade, é necessário 
que as escolas articulem as ações educati-
vas o projeto da EJA, em processos de for-
mação continuada que forneçam subsídios 
aos docentes para desencadear um processo 
significativo de ensino-aprendizagem jun-
tos aos educandos (FRANCO, 2010, p. 137).

O autor ainda complementa, apontando os 
espaços e momentos em que cabe a atua-
ção do coordenador pedagógico para o apri-
moramento do processo de ensino da EJA:

[…] o coordenador pedagógico se evidencia 
como fundamental na organização, no desen-
volvimento e na avaliação do projeto da EJA e 
na mediação junto aos docentes dos impasses e 
dilemas que vivenciam na sala de aula, em pro-
cessos de formação continuada em serviço, por 
meio de reuniões pedagógicas que visem a seu 
desenvolvimento pessoal e/ou profissional, entre 
outros espaços e tempos disponíveis na unidade 
escolar, para que consigam atuar de forma condi-
zente com os sonhos, ansiedades e necessidades 
dos jovens e adultos (FRANCO, 2010, p. 138).
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Essa situação alerta para a necessidade de se 
investir na formação específica dos gestores 
do processo, visto que esses constituem par-
te importante do processo e, para que possam 
oferecer subsídios consistentes ao trabalho 
do educador da EJA, também necessitam des-
sa formação específica no campo de atuação.

 
Além de todas essas dificuldades, que são 

próprias da realidade dos educandos da EJA, 
existem também algumas limitações por par-
te dos próprios educadores, no desenvolvi-
mento do seu trabalho, por estarem viven-
ciando uma realidade nova e diferenciada, 
para a qual não foram preparados, como:

A dificuldade dos educadores em conci-
liar os diferentes interesses dos educan-
dos, conseguindo, com isso, motivá-los 
para o processo de ensino-aprendizagem. 

A dificuldade de relacionar o con-
teúdo sistematizado com a vivên-
cia do educando, conforme a orienta-
ção existente para o trabalho com a EJA.  

A prática de infantilização dos educan-
dos, acarretada pelo hábito dos educadores 
em vivenciar uma realidade diversa, no en-
sino regular, em que atuam com crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações sistematizadas e discutidas 
neste trabalho indicam algumas considera-
ções na situação formal de ensino-aprendiza-
gem de adultos trabalhadores que estão bus-
cando ampliar seus níveis de escolarização.

Devemos salientar a importância funda-
mental do educador para o sucesso de uma 
sala de EJA. Por contar com turmas cerca-
das de diversas idades e vivências, a falta de 
material adequada a essa heterogeneidade, 
o alto índice de evasão e as dificuldades de 
aprendizagem, cabe a ele encontrar cami-
nhos e traçar estratégias para que a sala se 
torne um lugar de aprendizagem para todos.

Na intenção de minimizar os problemas en-
frentados, os educadores devem considerar 
as especificidades dos alunos do ponto de 
vista cultural, cognitivo, psicológico, social e 
econômico, fazendo um trabalho integrado 
entre todas as disciplinas, por meio do pla-
nejamento coletivo, adaptando materiais, 
preparando o próprio material a partir da re-
alidade e buscando inovar com a utilização 
de recursos audiovisuais, poesias, materiais 
concretos e atividades de entretenimento. 

Além disso, buscar outros recursos, como 
registros do trabalho desenvolvido e reto-
madas do conteúdo trabalhado; aulas mais 
dinâmicas, sem espaço para a sonolência; 
exercitar a memória dos alunos por meio do 
resgate das aulas anteriores e da realização 
de dinâmicas próprias para isso, realização de 
atividades diferenciadas e em grupo, em que 
cada educando usa suas habilidades para aju-
dar a si e ao outro a enfrentar as dificuldades.

 
Para tanto, o educador precisa de apoio 

da gestão da escola, principalmente da Co-
ordenação Pedagógica, visando um trabalho 
coeso e de qualidade, tendo o aluno como 
eixo central de que se é planejado e pos-
sa haver um maior diálogo que motive e in-
centive esses alunos a concluírem seus es-
tudos, apesar das dificuldades encontradas.
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O LÚDICO ENQUANTO RECURSO AUXILIADOR DO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO

Resumo: Alfabetização é um processo de ensino-aprendizagem que tem especial valor 
na educação, visto que a sociedade letrada solicita do indivíduo domínio de habilidades 
inerentes à linguagem escrita. Os educandos atuais são alvos de estudos sobre o seu papel 
ativo na construção do conhecimento, o que engloba as aprendizagens alfabéticas. Refletindo 
sobre as necessidades dos educandos torna-se visível que a ludicidade se enquadra com 
as especificidades destes, uma vez que a idade convencional do início do processo de 
alfabetização se dá ainda na infância, fase esta em que o lúdico é essencial para educando 
compreender seu papel no mundo e a serventia de utilizar suas aprendizagens para interagir 
com o meio em que se encontra inserido. Trazer atividades lúdicas associadas ao processo 
de alfabetização permite que os educandos construam um conhecimento com prazer o que 
favorece a compreensão sobre a função social da linguagem escrita. Conclui, evidenciando que 
os educadores alfabetizadores devem se apropriar dos aspectos que compõem as atividades 
lúdicas para ofertar vivências aos educandos que favoreçam aprendizagens significativas no 
processo de alfabetização. O objetivo do artigo é expor a relação existente entre alfabetização 
e ludicidade no contexto escolar. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de revisão de 
literatura.

Palavras-chaves: Alfabetização; Ludicidade; Educação.
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INTRODUÇÃO

Alfabetização é o processo de aquisição de 
conhecimento que traz muitas discussões no 
meio acadêmico. Essas discussões perduram 
há muito tempo em relação ao processo de en-
sino-aprendizagem e aquisição das habilidades 
inerentes a leitura e escrita para os educandos.

Um dos aspectos que apresentam fun-
damental importância na atualidade, diz 
respeito à aquisição alfabéticas significa-
tiva, a qual o educando seja capaz de se 
apropriar do sistema ortográfico e suas 
regras, assim como compreenda a fun-
ção social da linguagem escrita median-
te contato com vários gêneros discursivos.

Ao se refletir sobre a idade convencional 
para o início do processo de alfabetização, 
representado pelos três primeiros anos do 
Ensino Fundamental I, é possível verificar que 
nesta etapa de educação os educandos apre-
sentam faixa etária compreendendo entre 5 e 
9 anos de idade. Sendo assim, se verifica que 
a ludicidade enquanto recurso pedagógico 
que se enquadra nas características e espe-
cificidades da infância, funciona como um au-
xiliador do processo de ensino-aprendizagem 
e da construção do conhecimento alfabético.

Dessa forma, compreender os elementos 
que caracterizam as atividades lúdicas para 
que os educadores alfabetizadores sejam 
capazes de utilizá-la com propriedade para 
qualificar as aprendizagens alfabética e pro-
piciar que os educandos consigam compre-
ender a necessidade da aquisição das habi-
lidades respectivas da leitura e da escrita é 
fundamental para atender as necessidades 
do grupo de educandos contemporâneos.

Com esta visão, o artigo traz por objetivo 
expor a relação existente entre a ludicida-
de e o processo de alfabetização, primando 
pela valorização e inserção na rotina escolar.

A pesquisa utilizada para a composi-
ção do artigo foi uma metodologia de 
revisão de literatura com estudos de 
artigos científicos que discorrem sobre a te-
mática, visando uma abordagem qualitativa.

OS EDUCANDOS DA ATUALIDADE

Para uma melhor reflexão sobre a temá-
tica, torna-se importante verificar quem é 
o sujeito deste processo de ensino-apren-
dizagem em que se articula o lúdico e a 
alfabetização. Sendo assim, necessita-
-se compreender que é esta criança que 
chega a escola na contemporaneidade.

Para Alencar et al (2011), a criança deve ser 
concebida como um sujeito históricos que se 
insere em um mundo social, inicialmente, pelo 
contato com seus familiares, constituindo 
uma cultura individual que o caracteriza en-
quanto cidadão pertencente a esta sociedade. 
Dessa forma, existe um contínuo desenvolvi-
mento dado pelas relações que esta estabe-
lece com o meio, podendo se apresentar de 
maneiras diferentes de criança para criança. 

No cenário escolar, Alencar et al (2011) 
acrescenta que existe a importância de visu-
alizar a criança desta forma, pois ela possui 
um pré-conhecimento que é fundamental 
para as bases de todos os conteúdos que 
serão desenvolvimento neste ambiente.
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As aprendizagens que a criança terá na 
escola devem ser significativas. A ótica que 
analisa a aprendizagem significativa gira em 
torno da criança conseguir verificar signifi-
cados de utilização de tudo que é aprendido 
nas suas relações com a sociedade. Assim, 
Alencar et al (2011) pontuam que só é pos-
sível ocorrer uma aprendizagem significativa 
se a criança conseguir estabelecer as rela-
ções dela com o meio e pode utilizá-las em 
seu cotidiano, o que envolve uma diversidade 
de esquemas cognitivos, com a articulação 
de conhecimentos prévios com os novos, as-
sim como experiências próprias que desen-
cadearam esta significação para a criança.

As crianças, em sua maioria gostam de 
aprender, gostam de ter contato com novo e 
acabam sendo ótimas participantes de todas 
as atividades que lhe são propostas. Alencar et 
al (2011) salientam que se isso não ocorre, pro-
vavelmente, há algo de errado com a dinâmica 
do processo de ensino-aprendizagem. Neste 
contexto, o educador, enquanto observador 
deve se valer desta observação para levantar 
os pontos que estejam inferindo sobre a falta 
de motivação das crianças, a fim de reestru-
turar suas práticas pedagógicas para ofertar 
estímulos coesos que mantenham este prazer 
pelo aprendizado que as crianças apresentam.

Conforme Simpson (1973 apud ALENCAR 
et al, 2011), existem crianças que apresen-
tam muita dificuldade com a leitura e a es-
crita, porém, isto não é requisito para que 
elas apresentem dificuldades em outras de 
conhecimento, uma vez que podem apre-
sentar maior interesse por outros conteúdos 
que não se atrelam diretamente a linguagem 
escrita. Ao reparar esta dificuldade e o inte-
resse por outras áreas de conhecimento, o 
educador deve utilizar deste interesse para 
articular os conteúdos inerentes a leitu-
ra e a escrita com intuito de buscar formas 
de estimulá-las a superar suas dificuldades. 

Portanto, Alencar et al (2011) complemen-
tam que:

Dessa forma, vimos que é necessário res-
peitar o desenvolvimento da criança, favo-
recer um ambiente propício à aprendizagem 
por meio de atividades lúdicas que favoreçam 
seu processo de ensino e de aprendizagem. A 
criança matriculada no primeiro ano do ensi-
no fundamental muitas vezes não completou 
seis anos de idade, isso significa que necessita 
se apropriar de conceitos necessários para o 
desenvolvimento acadêmico. Nesse sentido a 
criança inserida em um ambiente que se pre-
ocupa apenas com a aplicação de conteúdos 
científicos e não leva em conta sua aprendi-
zagem natural por meio das brincadeiras e 
do jogo simbólico, prejudica a criança em seu 
processo de ensino e de aprendizagem quei-
mando etapas de aprendizagem e de desen-
volvimento causando mais tarde problemas 
de aprendizagem (ALENCAR et al, 2011, p. 9).

Refletindo sobre as especificidades infantis 
e individuais das crianças, surge como um bom 
instrumento estimulador a utilização de ativi-
dades lúdicas, visto que a ludicidade tem uma 
boa relação com o desenvolvimento infantil.

Dessa forma, Alencar et al (2011) pontu-
am que por meio da ludicidade a criança é 
capaz de modificar seu comportamento, fa-
vorecendo a utilização da afetividade para 
facilitar o processo de ensino-aprendiza-
gem. Com atividades como a brincadeira, as 
crianças desenvolvem atitudes colaborativas 
e cooperativas em relação aos seus pares, 
compreendendo, também, a valia das regras 
e do respeito ao próximo, elementos estes 
importantes para as vivências em sociedade.
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Para Araújo e Magalhães (2002), as ativi-
dades lúdicas trazem aspectos essenciais 
e úteis para os relacionamentos sociais. 
Tanto as brincadeiras quanto os jogos in-
ferem em um aprender com prazer e tudo 
que é prazeroso se torna arquivado de ma-
neira mais fácil. Tais atividades envolvedo-
ras da ludicidade, auxiliam a aprendizagem 
no que concerne a aquisição de habilidades 
inerentes a leitura e escrita, retirando a vi-
são maçante de ler e escrever obrigatório.

Na ótica de Alencar et al (2011), o lúdico 
propicia à criança estabelecer relações entre 
o meio e a sua função dentro deste, o que 
favorece a construção de um conhecimento e 
a aquisição de uma aprendizagem realmente 
significativa. Por meio das atividades lúdicas, 
a criança consegue assimilar novos conheci-
mentos, se desenvolvendo social e cultural-
mente, além de favorecer o desenvolvimento 
da criatividade infantil que a acompanhará 
por toda a vida. Com o lúdico, a criança é ca-
paz de encontrar um equilíbrio entre o real e 
o imaginário, conseguindo projetar ações e 
visualizar consequências de seus atos, o que 
acaba na construção de um conhecimento. 

Ainda na perspectiva de Alencar et al 
(2011), existem várias utilidades para a lu-
dicidade no contexto escolar como a possi-
bilitação da realização de sondagens sobre 
o conhecimento prévio das crianças, assim 
como a introdução e reforço dos conteúdos, 
favorecendo estratégias metodológicas que 
priorizem os interesses da\s crianças como 
elemento estimulatório da motivação infantil. 

Nem todos os educadores consideram o 
lúdico como um elemento fundamental para 
o processo de ensino-aprendizagem infan-
til, criticam Alencar et al (2011). Esta visão 
acaba por desvalorizar a ludicidade em anos 
escolares que sucedem a Educação Infan-
til, pois, para estes, a ludicidade trata-se de 
uma desorganização de uma rotina metó-
dica escolar. Apesar de existir este pensa-
mento contraditório ao desenvolvimento 
infantil, vale ressaltar que a ludicidade pro-
move uma gama de benefícios para a crian-
ça que devem ser levados em consideração 
como a oportunidade de vivenciar regras, 
normas, transformar, recriar e aprender de 
acordo com as suas necessidades, desenvol-
vendo seu raciocínio e as suas linguagens.

A falta de atividades lúdicas no contexto 
educacional, segundo Alencar et al (2011), 
pode acarretar dificuldades de aprendizagens 
nas crianças. Com isso, é perceptível a impor-
tância da imaginação enquanto requisito que 
infere no processo de ensino-aprendizagem, 
tendo o brinquedo como um instrumento 
estimulador para este. Não só o brinquedo 
funciona como elemento estimulador, mas o 
próprio “faz-de-conta’, também, é. Por meio 
do “faz-de-conta”, a criança consegue articu-
lar a realidade com o meio imaginário, o que 
lhe traz subsídios para atuar e modificar, em 
meio a um processo reflexivo, sobre esta rea-
lidade, o que lhe traz uma análise, mesmo que 
inconsciente, crítica sobre as situações-pro-
blemas as quais se depara cotidianamente.
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Para compreender sobre o que vem a ser 
uma postura lúdica, Alencar et al (2011) pon-
tuam que assumir esta postura não significa 
apresentar os conteúdos utilizando jogos, 
mas sim que utilize dos aspectos inerentes a 
ludicidade para ensinar, envolvendo a forma 
com que o educador expõe os conteúdos, os 
seleciona e como as crianças aceitam a ati-
vidade exposta. Quando um educador utiliza 
do lúdico, ele demonstra que compreende a 
importância para o processo de ensino-apren-
dizagem, apresentando-se como sujeito ativo 
deste processo em conjunto com as crianças.

De acordo com Kishimoto (1994 apud 
ALENCAR et al, 2011), a aula lúdica possibili-
ta uma estimulação constante das crianças, a 
serem expostas com ações criativas, as quais 
servem como requisito avaliativo, diferen-
te da visão da necessidade de apresentação 
produtiva enquanto resultado do processo 
de ensino-aprendizagem. Com a utilização da 
brincadeira na sala de aula, a criança se de-
para com o desejo de saber cada vez mais, 
demonstrando motivação para encontrar as 
soluções de situações-problemas, inferin-
do em sensações prazerosas de conquista. 

Dessa forma, Alencar et al (2011) afirmam 
que ao lúdico infere diretamente no desenvol-
vimento infantil, se tornando essencial para o 
processo de ensino-aprendizagem. O lúdico 
possibilita o estabelecimento significativo das 
aprendizagens e dos conhecimentos que são 
gerados dentro e fora do ambiente escolar. As 
dinâmicas propiciadas pelas atividades lúdi-
cas dentro da enfadonha rotina escolar, pos-
sibilita que as crianças aprendam com prazer.

O BRINCAR E JOGAR ENQUANTO 
ATIVIDADES LÚDICAS

O brincar se constitui como uma das ati-
vidades lúdicas fundamentais para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem infantil. Nes-
te contexto, Lima et al (2017) colocam que 
o brincar relacionado a infância se constitui 
como um dos instrumentos precursores da 
aprendizagem infantil, pois favorece a cons-
trução e reconstrução do conhecimento. O 
lúdico possibilita uma aprendizagem pra-
zerosa, desafinado o educador a procurar 
jogos e brincadeiras que se adequem a eta-
pa de desenvolvimento infantil, em que se 
criem atividades as quais as crianças porá 
experienciar na prática os conteúdos teóri-
cos que são explanadas, propiciando a com-
preensão significativa da aprendizagem.

Para Alencar et al (2011) a brincadeira deve 
ser concebida como uma atividade que propi-
cia prazer para as crianças, porém, se a ativi-
dade não for adequada a faixa etária e etapa 
de desenvolvimento das crianças, ela traz o 
desprazer, devendo ser estudada, compreen-
dida e analisada diante da adaptação da lu-
dicidade as necessidades reais das crianças.

Refletindo sobre a brincadeira e a ação do 
brincar, Alencar et al (2011) colocam que:

No brincar a criança faz uso de uma ação 
imaginária, por meio dela pode assumir di-
ferentes papéis na sociedade, colocando-se 
no lugar de outros como, por exemplo, de 
um herói. Dessa forma a criança irá seguir 
regras de um comportamento heróico, por-
que agora ela pode ser um herói e assumir 
as funções de um herói. Nesse momento a 
criança consegue ir além do real, atuando 
em um nível superior do que ela realmen-
te se encontra (ALENCAR et al, 2011, p. 3).
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Em relação a atividade lúdica, Abreu et al 
(2015) afirmam que quando utilizadas no 
contexto educacional, podem trazer conse-
quências positivas ou negativas as crianças. 
A própria rotina escolar, acaba por distan-
ciar as crianças da ludicidade, por apresen-
tar uma dinâmica que preconiza rendimen-
to em vez de qualidade nas aprendizagens. 
Esta visão deve ser modificada, pois as 
crianças não deixaram de ser crianças com 
os progressos sociais e a entrada de meios 
tecnológicos que parecem antecipar a vi-
são do adulto sobre a concepção infantil.

A escola deve, segundo Abreu et al (2015), 
deve visualizar a criança no seu estado infantil, 
que possui necessidade de vivenciar ativida-
des lúdicas que trazem sua essência infantil. O 
brincar e o jogar são aspectos que fazem parte 
da existência humana e estabelecem relações 
com o processo de ensino-aprendizagem, de 
forma a tornar esta dinâmica mais prazerosa e 
enriquecedora para a criança. Quando o edu-
cador adaptar os jogos e brincadeiras a reali-
dade e as necessidades infantis, a criança pas-
sa a interagir com os outros, socializando-se.

A ludicidade enquanto linguagem, para 
Abreu et al (2015), deve ser verificada diante 
da visão histórica da importância da mesma 
no desenvolvimento do indivíduo, uma vez 
que a criança, mesmo modificando suas con-
cepções em detrimento dos avanços sociais, 
brincou, brincou e continuará brincando. 
Quando se dá uma visão de criança egocên-
trica, a criança passa a utilizar o lúdico como 
forma de fugir da realidade que a impõe. A 
criança não brinca instintivamente, mas sim 
brinca como reprodutora das ações dos adul-
tos, como forma de inserir-se socialmente, as-
sim como utiliza do jogo para a mesma função. 

Ao relacionar o lúdico a aprendizagem in-
fantil, Abreu et al (2015) discorrem que:

Portanto, a aprendizagem ocorre por meio 
da mediação entre professores e alunos, e 
utilizar o jogo como ferramenta didática po-
derá auxiliar no processo da alfabetização e 
do letramento, ao possibilitar a integração 
de atividades curriculares contribuindo para 
a estruturação dos tempos, espaços e ativi-
dades integradas, tendo em vista a implanta-
ção da proposta do Ensino Fundamental de 
nove anos (ABREU et al, 2015, p. 24566).

Conforme Araújo e Magalhães (2002) tanto 
o brincar quanto o jogar, são ações indispen-
sáveis à saúde física, emocional e intelectual 
de qualquer indivíduo e se encontra presente 
na história da humanidade há muito tempo. 
Por meio destas ações lúdicas, a criança de-
senvolve a linguagem, o pensamento, a socia-
lização, a iniciativa e a autoestima, se forman-
do enquanto cidadã social, com capacidade 
para se deparar com desafios e buscar solu-
ções para ultrapassá-lo em vistas de trans-
formações que levem a melhorias sociais. 

Ainda na ótica dos autores, o jogo e a brin-
cadeira por si só não se constituem como ins-
trumento de aprendizagens, porém, com a in-
tervenção e mediação do educador se tornam 
importantes instrumentos que favorecem 
a aquisição de conhecimentos. Com eles a 
criança passa a adquirir noções sobre regras e 
por meio da imaginação modificam seus com-
portamentos nas suas relações interpessoais 
e com o meio em que se encontram inseridas. 
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Neste contexto, Abreu et al (2015) colo-
cam que a escola se constitui enquanto es-
paço de relações interpessoais das crianças 
com outras crianças e com os adultos. Assim, 
a utilização do lúdico neste espaço é funda-
mental para enriquecer as experiências in-
terpessoais das crianças que e ali frequen-
tam. Esta ludicidade favorece a aquisição de 
aprendizagens e construção do conhecimen-
to infantil, porém traz desafios ao educador 
que não tem o costume de introduzi-la na 
rotina diária. Portanto, o educador neces-
sita buscar informações que deem valia a 
ludicidade e compreendê-la enquanto es-
sência formativa e colaborativa do processo 
de ensino-aprendizagem, utilizando-a en-
quanto instrumento de metodológica a ser 
inserido nas práticas pedagógicas habituais.

LUDICIDADE E ALFABETIZAÇÃO

A ludicidade é importante instrumento no 
processo de alfabetização das crianças. Se-
gundo Lima et al (2017), quando a criança in-
gressa no Ensino Fundamental, se espera que 
ela esteja alfabetizada até o final do ciclo al-
fabetizador no terceiro ano do Ensino Funda-
mental. O domínio da escrita e da leitura não 
pode ocorrer enquanto prática reprodutora, 
necessitando que a criança encontre signifi-
cação social na linguagem escrita. Portanto, 
para que isso ocorra, torna-se necessário que 
o educador alfabetizador busque estratégias 
metodológicas que favoreçam esta compre-
ensão da linguagem escrita comunicativa e a 
ludicidade se revela enquanto atividade faci-
litadora do despertar consciente da criança 
para a significação social da leitura e escrita.

De acordo com Soares (2004 apud ABREU 
et al, 2015), o processo de alfabetização ain-
da traz uma gama de estudos recentes, sen-
do uma das áreas com mais discussões na 
atualidade. As práticas pedagógicas atuais, 
ainda se apresentam em um formato can-
sativo para as crianças, o que traz a neces-
sidade de buscar novas estratégia de ensino 
que despertem maior motivação nas crianças 
e favoreça que tenham prazer nesta apren-
dizagem. A reprodução de práticas pedagó-
gicas arcaicas funciona de maneira contrá-
ria a que a ludicidade dispõe, se tornando 
desmotivadoras para as crianças, difíceis e 
penosas, impossibilitando a visualização da 
função da linguagem escrita na sociedade.

Em relação à alfabetização D´Andrea e Gar-
cez (2011) evidencia que:

Considerando a alfabetização como a ação 
específica, peculiar e indispensável para a 
apropriação do sistema de escrita e o le-
tramento como o processo de desenvolvi-
mento da cognição, que garante a inserção 
e participação dos sujeitos na cultura escri-
ta e se tratando de crianças, não podemos 
esquecer-nos da peculiaridade da infância 
que, justamente, é marcada pela ludicidade. 
Brincar para letrar é forma garantida de in-
serção das crianças no mundo da cultura es-
crita (D’ANDREA; GARCEZ, 2011, p. 12972).

De acordo com Ferreiro (1985 apud ABREU 
et al, 2015), o educador necessita ter clare-
za a respeito do impacto das suas práticas 
pedagógicas no processo de ensino-apren-
dizagem da alfabetização, devendo rever 
suas concepções de que o processo de al-
fabetização está estritamente relacionado 
à representação do código em virtude da 
transcrição de sons e verificá-las enquanto 
representação da linguagem. Neste proces-
so, a criança deve se constituir como sujei-
to ativo e construtor do conhecimento alfa-
bético, interagindo com este conhecimento. 
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Como importante instrumento de apren-
dizagem na aquisição da leitura e da escrita, 
Araújo e Magalhães (2002) colocam que a 
ludicidade favorece a aquisição das habili-
dades inerentes a leitura e escrita, favore-
cendo uma maneira de concepção natural e 
espontânea desta aprendizagem. As ativi-
dades lúdicas permitem o desenvolvimen-
to da criatividade da criança e propiciam 
fatores motivacionais nas mesmas, o que 
gera a potencialização desta aprendizagem.

Ainda na ótica de Araújo e Magalhães (2002), 
a brincadeira possibilita que a criança atribui 
significações em suas aprendizagens. Assim, 
o educador alfabetizador deve buscar ativida-
des lúdicas adequadas que facilitem a aquisi-
ção dos conhecimentos inerentes à linguagem 
escrita, pois estas desencadearam uma apren-
dizagem mais agradável e compreensível. 

O início do processo de alfabetização das 
crianças se dá com a estimativa de que as 
crianças sejam capazes, ao final do proces-
so, de dominarem a técnica e compreende-
rem a função social e comunicativa da lin-
guagem escrita. Neste contexto, Lima et al 
(2017) evidenciam que a ludicidade serve 
como um estímulo motivador, criativo e as-
similatório que própria a criança sua inserção 
no mundo do letramento, o qual favorece 
que a criança enxergue a função social des-
ta linguagem e sua importância neste meio.

Em defesa a ludicidade no processo de alfa-
betização infantil, Araújo e Magalhães (2002) 
abordam que:

Se, para criança, a escrita é uma atividade 
complexa, o jogo, ao contrário, é um compor-
tamento ativo cuja estrutura ajuda na apro-
priação motora necessária para a escrita. Ao 
lado das atividades de integração da criança 
à escola, deve-se promover a leitura e a es-
crita juntamente, utilizando-se para isto a 
dramatização, conversas, recreação, dese-
nho, música, histórias lidas e contadas, gra-
vuras, contos e versos. No ensino da leitura 
e escrita, deve-se levar em conta o relacio-
namento da estrutura da língua e a estrutu-
ra do lúdico. Podem-se também estabelecer 
relações entre o brinquedo sócio dramático 
das crianças, na sua criatividade, desenvol-
vimento cognitivo e as habilidades sociais. 
Entre elas destacam-se: criação de novas 
combinações de experiências; seletividade e 
disciplina intelectual; concentração aumenta-
da; desenvolvimento de habilidades e de coo-
peração (ARAÚJO; MAGALHÃES, 2002, p. 5).

Dessa forma, Abreu et al (2015) colocam 
que os jogos pedagógicos utilizados como 
instrumento metodológica no processo de 
alfabetização, serve como uma ferramenta 
motivacional que auxilia a aquisição das ha-
bilidades inerentes a leitura e escrita, afas-
tando da criança aspectos de memorização 
e reprodução dos conteúdos expostos pelo 
educador alfabetizador, sem que ocorra a 
mecanização deste processo de ensino-
-aprendizagem. Segundo os autores, a criança 
deve compreender a importância e necessi-
dade social da leitura e da escrita de forma 
prazerosa, favorecendo a construção de um 
conhecimento significativo para elas so-
bre a linguagem escrita. Pensado sobre isso, 
Andrade e Sacchelli (2017) pontuam que:
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A alfabetização não é apresentar letras 
e números aos alunos e sim dar continui-
dade ao ensino. E por meio dos jogos as 
crianças podem desenvolver todas as ha-
bilidades, basta que as brincadeiras pro-
porcionam boas oportunidades. Com brin-
quedos e brincadeiras surgem muitas 
oportunidades de conhecer palavras novas 
a partir da participação do aluno nas brinca-
deiras (ANDRADE; SACCHELLI, 2017, p. 2).

E, em complemento, D´Andrea e Garcez 
(2011) enfatizam que:

O desenvolvimento das habilidades e com-
petências que garantem o sucesso do letra-
mento ao longo do Primeiro Ciclo constitui-se 
através do lúdico, conforme tem demonstra-
do com sucesso, as práticas desenvolvidas 
pelas participantes deste programa de for-
mação continuada. É preciso garantir que a 
criança, ao ingressar no Ensino Fundamental, 
tenha sua aprendizagem motivada pelo pra-
zer em um currículo peculiar, planejado com 
clareza e com a intencionalidade de promo-
ver a alfabetização e o letramento através 
da ludicidade, tão presente e fundamental 
no seu desenvolvimento nessa fase da infân-
cia (D’ANDREA; GARCEZ, 2011, p. 12973).

Dessa forma, a utilização dos jogos no 
contexto escolar, de acordo com Abreu et al 
(2015), em Relação ao processo de alfabeti-
zação é um grande desafio tanto para esco-
la quanto para o educador alfabetizador na 
contemporaneidade. Um ponto importante 
a ser levantado diz respeito a uma ótica er-
rôneas de que a criança deve parar de brin-
car ao adentrar o Ensino Fundamental. O re-
tiro da brincadeira no ambiente escolar, faz 
com que as crianças se desmotiva a ir esco-
la, não tendo vontade de frequentá-la. Esta 
desmotivação acaba interferindo no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Refletindo 
sobre o papel do processo de alfabetização 

no início da vida escolar da criança no Ensi-
no Fundamental, torna-se visível que trazer 
este brincar para a rotina escolar, favorece a 
construção do conhecimento e a aquisição de 
aprendizagens significativas neste processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os aspectos que foram levantados 
no teor do desenvolvimento deste artigo, 
foi possível verificar que o lúdico se tor-
na um importante e viável recurso peda-
gógico para o processo de alfabetização.

Esta relação se dá pela ligação exis-
tente entre o lúdico e a infância, na qual 
as crianças necessitam utilizar de sua 
imaginação para constituir a realidade.

Por meio do lúdico é possível mostrar a crian-
ça a fundamentalidade da alfabetização, en-
quanto processos de aquisição de habilidades 
inerentes a leitura e a escrita, que são de suma 
importância para inserção na sociedade letrada.

Com o lúdico o processo de alfabetização 
se torna menos enfadonha e mais divertido 
e com a diversão a criança mantém-se moti-
vada e interessada a aprender sempre mais.

Desta forma, é fundamental que o educador 
alfabetizador procure se apropriar dos conhe-
cimentos que refletem sobre o lúdico no con-
texto educacional e sua utilidade no processo 
de alfabetização, proporcionando as crianças 
momentos prazerosos que incidirão na cons-
trução de um conhecimento significativo so-
bre a importância social da leitura e da escrita.
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ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho aborda a importância da arte na educação infantil, através da 
convicção de que a experiência artística é um fator cultural de humanização, que cria inúmeras 
significações e produz em cada um a percepção da própria capacidade de transformação, 
além de proporcionar a oportunidade de desenvolvimentos de potenciais, comunicação e 
interação. O objetivo primordial dessa pesquisa é a reflexão da arte no âmbito da educação 
estética no contexto da educação infantil e da sua proposição através da proposta triangular, 
de autoria de Ana Mae Barbosa, que se configura pela contextualização histórica da arte, pelo 
fazer artístico e pela apreciação artística. 

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

A arte existe desde o início da vida humana 
na Terra e o seu registro vem sendo feito desde 
que os homens começaram a demonstrar, de al-
guma forma, aquilo que estavam vivendo, pen-
sando ou sentindo das mais diversas formas. 

O estudo da arte oportuniza aos indivídu-
os o acesso à arte como forma de conhe-
cimento, linguagem expressiva, individual 
ou grupal. Seu estudo dentro da escola ob-
jetiva levar os alunos a compreender o que 
se passa no plano da expressão e intera-
ção com obras artísticas, além de colaborar 
para a inserção e entendimento do aluno, 
através de reflexões sobre épocas e estilos.

Assim como outras linguagens, as artísticas 
são formas de expressão e comunicação, mas 
têm características próprias: um repertório de 
produtos e fazeres socialmente construídos. 
As linguagens artísticas são instrumentos me-
diadores na construção da identidade cultural 
dos alunos, tanto quando estes têm acesso ao 
repertório específico da Arte, como quando 
usam as linguagens artísticas para compreen-
der e representar outros sistemas simbólicos.

Nesse sentido, as linguagens da Arte têm 
uma dupla significação na escola: por um 
lado, atuam como formas de comunicação e 
expressão para toda e qualquer informação 
das áreas de conhecimento e, por outro, têm, 
em torno delas, uma construção histórica que 
as institui como uma área de conhecimento.

A arte pode ser exercitada dentro da edu-
cação com a manipulação dos elementos 
que constituem cada linguagem artística, 
mas sempre, tendo-se o cuidado de não re-
duzir a arte a um sistema de habilidades. 

As linguagens artísticas têm uma sinta-
xe própria que lhes dá significação e faz 
com que possam ser lidas. Realizar leituras 
e estabelecer sentidos para as manifesta-
ções artísticas significa entrar em conta-
to com a forma como estas se constituem 
e interpretar as combinações das rela-
ções significantes da mensagem artística.

É indiscutível os benefícios que a arte pro-
porciona no desenvolvimento infantil, pois 
a experiência artística é um fator cultural, 
que cria inúmeras significações e produz 
em cada um a percepção da própria capa-
cidade de transformação, além de propor-
cionar a oportunidade de desenvolvimen-
to de potenciais, comunicação e interação. 

Nesse contexto, a arte na educação in-
fantil desenvolve a expressividade, a cria-
tividade e a imaginação, elementos que 
desempenham papel essencial no desenvol-
vimento da inteligência, capazes de promo-
ver disposições no âmbito da escolarização.

Ao reconstruir os sentidos das experiências 
para si, a criança articula as experiências ex-
ternas às suas possibilidades de percepção e 
leitura de mundo. À escola cabe a tarefa de 
tornar disponíveis os códigos do cotidiano 
das crianças e aqueles do legado da huma-
nidade, em situações significativas para elas.

A arte é universal, sendo assim, obras 
de arte de pessoas que viveram em tem-
pos e lugares distantes, possuem o poder 
de, de uma maneira ou de outra, encantar 
no presente com suas soluções de beleza. 
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A partir deste encantamento é que nas-
ce o interesse nos significados das obras 
e, a partir dos significados, começa-se 
a transpor nos universos pessoais, so-
ciais, políticos e culturais dos criadores.

Assim, as crianças precisam ser estimuladas 
e encorajadas a participarem de processos de 
ensino que se sustentam na inter-relação en-
tre a história da arte, a leitura da obra e o fazer 
artístico. Nesse contexto, a investigação e a 
reflexão sobre a arte na educação infantil são 
primordiais no contexto da educação escolar.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A criança, desde que nasce, depara-se com 
um repertório de símbolos e significados 
construídos pelas culturas que a precede-
ram e, participando das práticas culturais do 
seu grupo atual, reconstrói os significados do 
mundo físico, psicológico, social, estético e 
cultural. O mundo simbólico será conhecido 
e ressignificado no convívio e acesso aos jei-
tos de pensar e fazer e aos códigos, entre eles 
os códigos da Arte. As mudanças conceituais 
que caracterizaram a arte em determinados 
tempos e em determinadas épocas são con-
sequências das formas de pensar, sentir e agir 
de determinados grupos sociais. E, talvez aí, 
residam as diferenças e também semelhan-
ças entre a produção poética das crianças e 
dos artistas. Tanto as crianças como o artis-
ta utilizam a arte como meio de falarem de 
si mesmos e do mundo onde estão inseridos.

Sabe-se que a criança, desde peque-
na, interage com as pessoas e com o am-
biente em que vive, revelando seu modo 
de pensar e a sua capacidade imensa de 
buscar, de explorar, de criar e aprender. 

A criança é um ser curioso e apto a explorar 
sempre. Neste sentido, no contexto escolar, 
ela precisa vivenciar situações que estimulem 

e despertem ainda mais a sua curiosidade, para 
que possa revelar as suas características, ex-
ternar as suas dificuldades, os seus sentimen-
tos, os seus talentos e as expressões próprias.

Nada como a arte para aproximar o homem 
dele mesmo e do outro. A arte, nas suas mais 
diferentes vertentes, traz as sutilezas e rique-
zas do homem como indivíduo e como parte de 
um contexto sociocultural. Pois a obra de arte 
tem um caráter particular e universal, contém 
o todo e a parte, porque é ao mesmo tempo 
uma criação individual e uma produção cultu-
ral de uma determinada época e grupo social. 

A arte pode colaborar para a busca do equi-
líbrio necessário entre o desenvolvimento in-
telectual e o desenvolvimento emocional, da 
mesma forma que favorece a capacidade de 
pensar de forma independente e inventiva. 

As diferentes formas de representação da 
arte, iniciadas nos primeiros anos de vida, po-
dem significar para as crianças a diferença que 
existe entre indivíduos adaptados e felizes e ou-
tros que, apesar de ter capacidade, encontram 
dificuldades em suas relações com o ambiente.

Além de conhecimento de mundo e au-
toconhecimento, ela provoca descober-
tas e transformações de ideias, emo-
ções e formas de reagir e agir ao e no 
mundo, pelos sentidos construídos. 

A escola tem a tarefa de oferecer aos alunos 
da educação infantil a compreensão da lingua-
gem artística por meio da utilização das habili-
dades, recursos pessoais, materiais, dentro de 
diferentes pontos de vista. Nesse contexto, 
os alunos devem compreender a arte como a 
ampliação de conhecimentos sobre o mundo 
que os cerca e como aquisição de capacida-
des de percepção, imaginação, sensibilidade, 
etc. Na manifestação artística, está solidifica-
da a forma de ser, pensar e agir do homem.
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Os recentes estudos disponibilizam a arte 
como uma ciência produtora de conhe-
cimento, isto é, que envolve a dimensão 
cognitiva. O relevante da arte está na ca-
pacidade de mobilizar a sensibilidade para 
além das dimensões humanas comumente 
associadas aos processos cognitivos. Atra-
vés da dimensão cognitiva desenvolvida 
pela Arte, adentram-se as formas sensíveis 
e subjetivas que compõem a humanidade.

Como expressão humana singular, a arte 
nos afeta, seja conhecendo, seja aprecian-
do ou produzindo uma obra. Uma educação 
humanista não pode prescindir da constru-
ção de um olhar sensível sobre a realidade, 
que inclua as pessoas, as produções artísti-
cas e culturais e os elementos da natureza.

De acordo com Buoro (2002), o en-
sino de arte deve ser construído na re-
lação do aluno com o seu mundo, para 
evitar apropriações de modelos estereoti-
pados. Para tanto, considera que deve ser 
dada prioridade às experiências visuais. 

A autora complementa tal afirmação alegan-
do que o mundo é preponderantemente visu-
al e educar o olhar é educar para a compreen-
são. Nessa perspectiva, sugere as seguintes 
etapas, articuladas, para a leitura visual: olhar, 
narrar, descrever, analisar, interpretar, ampliar, 
e criar, na intenção de construir no aluno um 
olhar mais sensível para as coisas do mundo.

A arte é uma forma de expressão e comu-
nicação humana e, tem papel fundamental 
ao desenvolvimento, envolvendo os aspectos 
cognitivos, sensíveis e culturais e, isso já é sufi-
ciente para que justifique sua presença na vida 
escolar, principalmente, na Educação Infantil. 

É muito importante para a socieda-
de educacional que as crianças desen-
volvam desde pequenas sua criativida-
de e sensibilidade para as artes em geral.

Segundo Martins (1998), cada um de 
nós, combinando percepção, imaginação, 
repertório cultural e histórico, lê o mun-
do e o reapresenta à sua maneira, sob o 
seu ponto de vista, utilizando formas, co-
res, sons, movimentos, ritmo, cenário, etc.

A criança brinca, rabisca, desenha, escreve, 
lê, cria mundos, amigos, canta, de maneira sin-
gular. Desenvolve essas atividades de forma 
despretensiosa, ao seu próprio modo, ativida-
des estas que tem seu início a partir do momen-
to em que passa a existir. Ela é munida de uma 
criatividade infinita no mundo do faz de conta.

A arte propicia à criança expressar seus 
sentimentos e ideias, colocar a criatividade 
em prática, fazendo com que seu lado afetivo 
seja realçado. Tendo essa observação volta-
da para o âmbito escolar, vemos claramente 
como as artes visuais são essenciais na inte-
ração social da criança e como os professo-
res podem desfrutar desse recurso para isso.

A imaginação leva a criança a descobrir 
o mundo, experimentar, inventar, adqui-
rir habilidades. Tudo lhe instiga a curio-
sidade, sua autoconfiança, sua emanci-
pação, fatores preponderantes para o 
desenvolvimento da linguagem, do pen-
samento, da concentração e da atenção. 

Ela descobre esse mundo brincando, imagi-
nando, criando. A atividade criadora e criativa 
foi conceituada por Vygotsky (1998), como:
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Toda realização humana criadora de algo 
novo, quer se trate de reflexos de algum 
objeto de mundo exterior, quer de determi-
nadas construções do cérebro ou do sen-
timento, que vivem e se manifestam ape-
nas no próprio ser humano. Existem dois 
tipos básicos de impulsos na conduta hu-
mana: 1) o impulso reprodutor ou reprodu-
tivo e 2) o impulso criador ou combinado. 
O primeiro estreitamente vinculado à me-
mória e o segundo intimamente relaciona-
do à imaginação (VYGOTSKY, 1998, PG. 7).

A criança, por meio do fazer, reordena ele-
mentos extraídos da realidade, organiza-os, 
cria situações imaginárias, ou seja, elabora seu 
conhecimento sobre o mundo físico e social. 
O fazer artístico passa a ser uma comunicação 
significativa consigo mesma e com o meio. 

A arte é importante para seus processos de 
pensamento, para seu desenvolvimento per-
ceptual e emocional, para sua conscientização 
social e para seu desenvolvimento criador.

Na concepção de Vygotsky (1998), o 
desenvolvimento do pensamento acon-
tece na relação constante dos concei-
tos espontâneos e não espontâneos, por 
meio de um único processo indissociável. 

A criança constrói os seus conceitos cien-
tíficos e os conceitos espontâneos como um 
fenômeno cíclico infinito. Nesse sentido, 
a escola é o espaço onde a criança efetiva-
mente constrói seu próprio conhecimento, 
e esse por sua vez, proporciona o desenvol-
vimento intelectual das mesmas. O apren-
dizado escolar induz o tipo de percepção 
generalizante, desempenhando assim um 
papel decisivo na conscientização da crian-
ça dos seus próprios processos mentais. 

Os conceitos científicos com seu siste-
ma hierárquico de inter-relações, parecem 
constituir o meio no qual a consciência e o 
domínio se desenvolvem, sendo mais tarde 
transferidos a outros conceitos e outras áre-
as de pensamento. A consciência reflexiva 
chega à criança através dos portais dos co-
nhecimentos científicos (VYGOTSKY, 2000).

A educação em arte propicia o desen-
volvimento do pensamento artístico e da 
percepção estética, que caracterizam um 
modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana. A criança desenvol-
ve sua sensibilidade, percepção e imagi-
nação, tanto ao realizar formas artísticas, 
quanto na ação de apreciar e conhecer as 
formas produzidas por ela e pelos cole-
gas, pela natureza e nas diferentes culturas. 

Considerando a importância da vivência 
estética na sala de aula, Feitosa (1997, pg. 
19) sinaliza para o caráter filosófico da es-
tética, que propõe “primeiramente estimular 
o indivíduo a vivenciar o seu fazer artístico, 
para que posteriormente a educação esté-
tica venha a dar conta do significado dessa 
produção, gerando assim estratégias de li-
bertação dos sentimentos dos indivíduos”. 
A possibilidade da vivência da experiência 
estética precisa permear todas as fases da 
educação escolar, desde a educação infantil.

Molon (2007) considera que, a educação 
estética não deve ficar restrita à razão e aos 
aspectos cognitivos, porque esta tem uma 
relação necessariamente afetiva, na qual ar-
ticulam as experiências da existência huma-
na implicadas no processo educativo que 
vão além da vontade, necessidade, sucesso 
e frustração. Estas condições são formadas 
no cotidiano, no contato com outras pesso-
as através da experiência cultural e histórica.
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As pessoas de modo geral tem uma dimen-
são expressiva entendida como necessidade 
de se comunicar com as outras pessoas os 
seus pensamentos, os sentimentos e as suas 
emoções etc. E a arte é uma das atividades 
humanas que expressa e que registra um ob-
jeto transformado pela humanidade. A arte 
é um meio para atender essa necessidade.

A educação estética visa ao desenvolvi-
mento do homem integral, à constituição do 
sujeito criativo e volitivo, pois ela é a possi-
bilidade de um sentido estético e ético, que 
articula razão e sensibilidade à existência 
cotidiana, na qual a vontade de transforma-
ção pessoal e coletiva e a formação dessa 
vontade sejam um desejo e uma experiência 
cultural e histórica, visto que, como diz Vy-
gotsky (1970), a arte é o social em nós, por-
tanto, a força de transformação do mundo.

Nesse contexto, é importante enfatizar 
que a arte proporciona à criança um ca-
minho extremamente agradável, convida-
tivo, imaginário, nas mais diferentes áre-
as de sua linguagem: artes visuais, teatro, 
dança, música, literatura. Sendo assim, na 
educação infantil, o trabalho com artes é 
fundamental para o desenvolvimento cog-
nitivo, emocional e cultural da criança. 

A educação não pode mais limitar seu tra-
balho artístico como uma mera atividade de 
lazer e recreação. A criança deve ter acesso 
pleno ao mundo das artes, entendendo sua 
real função e utilidade, para que ela possa tra-
çar um paralelo entre seu contexto e o mun-
do, visto que: o desenvolvimento da crian-
ça com as artes, por meio dos textos e das 
imagens, não é tão somente um recurso para 
ela perceber o modo como às pessoas e as 
épocas são retratadas, ou para tomar conhe-
cimento das várias manifestações artísticas, é 
também examinar a arte como uma oportu-
nidade para que a criança possa desenvolver 

ainda suas habilidades criativas a partir de 
estímulos visuais e pela sua criação, [...], em 
sua lúdica viagem, contribui, de modo muito 
especial para aproximar ainda mais as crian-
ças do mundo da arte (SOUZA, 2001, p. 62).

A trajetória histórica da arte sempre a limitou 
à ideia de lazer e recreação, com atividades de 
colorir e reproduzir desenhos mimeografados, 
estereotipados, fazer e preencher linhas, recor-
tar e amassar papéis, manipulação com sucata, 
sempre direcionadas aos objetivos docentes. 

Além dessas atividades, a criança também 
foi instruída a realizar “técnicas diversificadas 
como desenhar sobre lixa, ou soprar sobre 
o papel tinta em um canudo, sendo que tais 
técnicas são descontextualizadas dos pro-
cessos de constituição da linguagem visual e 
desarticuladas entre si” (Cunha, 2010, pg. 3).

Segundo o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil (1998), a educação das 
crianças deve se dar em um contexto capaz de 
propiciar às crianças o acesso a elementos cul-
turais que contribuem para o desenvolvimento 
e para a interação das mesmas na sociedade. 

Somente um processo educacional em-
basado na interação social poderá contri-
buir para a construção da identidade do 
indivíduo, pois se fundamenta no desen-
volvimento afetivo, emocional e cognitivo.  

De acordo com os estudos de Lowenfeld 
(1977):

A arte desempenha um papel potencial-
mente vital na educação das crianças. De-
senhar, pintar ou construir constituem pro-
cessos complexos em que a criança reúne 
diversos elementos de sua experiência, para 
formar um novo significativo todo. No pro-
cesso de selecionar, interpretar e reformar 
esses elementos, a criança proporciona mais 
do que um quadro ou uma escultura; propor-
ciona parte de si própria: como pensa, como 
sente e como vê (LOWENFELD, 1977, pg.13).
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Na educação infantil, a arte desempenha 
papel fundamental na construção de um in-
divíduo crítico, fornecendo-lhe experiências 
para que possa desenvolver a reflexão, sen-
timentos, emoções, valores e uma visão onde 
consiga questionar o mundo que o circunda. 

A criança utiliza uma linguagem simbóli-
ca para expressar a realidade própria. Daí 
a necessidade de se propiciar à criança o 
contato com a arte, para que ela faça, des-
de muito cedo, leituras que vão auxiliá-la na 
construção dos símbolos e da representação. 

O desenvolvimento do prazer de ver arte 
oportuniza sempre elaborações percepti-
vas e reflexivas nas crianças. Para a crian-
ça, a arte é algo muito diferente e constitui, 
primordialmente, um meio de expressão. 

Não existem duas crianças iguais e, de fato, 
cada criança difere até do seu eu anterior, à me-
dida que constantemente cresce, que percebe, 
que compreende e interpreta o seu ambiente. 

A criança é um ser dinâmico: para ela, a 
arte é uma comunicação do pensamento. Vê 
o mundo de forma diferente daquela como 
representa e, enquanto o desenvolve, sua 
expressão muda (LOWENFELD, 1977, p.19).

O processo de construção na infância deve 
ser abordado da forma mais divertida, agradá-
vel e integrada possível por meio da valoriza-
ção do brincar, contribuindo com o desenvol-
vimento de sua sensibilidade. As atividades 
lúdicas, o faz de conta são imprescindíveis 
para que a criança desenvolva sua expressão. 

O jogo simbólico deve ser sempre conside-
rado um meio privilegiado de aprendizagem, 
pois nele a criança transita pelo mundo imagi-
nário, mas está sendo conduzida por regras, ou 
seja, está vivenciando o mundo real e isso será 
muito útil para sua formação e sua expressão.

O olhar e o saber artísticos contribuem 
para as elaborações perceptivas e reflexi-
vas da criança. O trabalho com a educação 
infantil pressupõe uma intencionalidade e o 
trabalho com artes não foge a esse contexto. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do 
olhar crítico é uma das maneiras de favo-
recer essa reconstrução cognitiva, para 
isso é preciso que o professor possibili-
te à criança o exercício da observação.

Segundo Vygotsky (2009), os “traba-
lhos de arte” produzidos pela criança não 
são simples marcas sobre um suporte qual-
quer, mas resultados de sua elaboração 
mental, que é construída a partir da leitu-
ra que ela faz de si mesma e do mundo. 

Por meio da linguagem simbólica, a criança 
expressa a sua própria realidade, construída 
a partir da seleção de suas experiências em 
relação ao meio circundante e a si mesma. 

A princípio, a percepção visual da criança é 
abrangente e envolve generalidades. Quando 
desenha uma casa, a criança desenha um tipo 
genérico de casa. É a compreensão que ela 
tem sobre casa. Mais tarde, ela se detém em 
detalhes, reelaborando seu conhecimento.

A atividade criadora está relacionada com 
as interações entre os elementos externos 
e internos, isto é, quando o sujeito imagina, 
combina e modifica a realidade. Está ligada à 
capacidade humana de ultrapassar a experi-
ência imediata. Nesta perspectiva, um sujei-
to é definido criativo pelas suas experiências 
de vida em seu contexto histórico cultural. 

A imaginação é a atividade criadora que faz 
com que o homem construa e reconstrua novas 
possibilidades pessoais e sociais. A imaginação 
propicia a criação artística, científica e a técnica.
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Ferraz e Fusari (1999) apontam que é 
preciso que mergulhemos no mundo ex-
pressivo infantil para compreendermos o 
processo de conhecimento da arte pela 
criança, procurando saber por que e como 
ela o desenvolve. Independentemente de 
ser no âmbito verbal, corporal ou plástico, 
a criança se manifesta espontaneamente, 
motivada por suas fantasias e descobertas. 

A partir do momento que a criança cria, 
produz, constrói e reconstrói pinturas, dese-
nhos, esculturas, danças e interpretações, es-
sas expressões refletem sobre seu mundo, fa-
zendo automaticamente sua própria história. 

De acordo com Derdyk (1987), a crian-
ça mescla suas manifestações expressivas, 
cantando enquanto desenha, pintando o 
corpo ao representar, dançando enquanto 
canta, desenhando enquanto ouve histó-
rias, representando enquanto fala e sempre 
o faz com muita vivacidade e muita emoção.

Portanto, segundo Ferraz e Fusari, conside-
rar a expressividade da criança por este ângu-
lo significa entendê-la como um processo de 
articulação interna e de inter-relação com os 
outros e a ambiência. Com efeito, é sempre 
em contínuo contato com as pessoas e as coi-
sas que a criança aprimora seus pensamen-
tos, suas descobertas e seu fazer em arte. 
Não se trata, então, de um processo isolado, 
mas de ações em reciprocidade, quando a 
criança internaliza os conhecimentos, vincu-
lando-os às suas experiências de vida pessoal 
e cultural”(FERRAZ E FUSARI, 1999, p. 55).

A criança que se expressa de acordo com 
seu nível é encorajada em seu próprio pen-
samento independente e exprime suas ideias, 
suas reflexões, por seus próprios meios. 

A criança que imita pode tornar-se depen-
dente no raciocínio e subordina suas ideias e 
a expressão destas às de outrem. Se a criança 
que imita não pode dar expressão às suas refle-
xões, sua dependência dos outros pode levá-la 
ao fracasso. Como quase todos os distúrbios 
emocionais ou mentais estão vinculados à fal-
ta de autoconfiança, é fácil perceber como a 
estimulação adequada da capacidade criadora 
da criança pode fornecer salvaguarda contra 
tais distúrbios. (LOWENFELD, 1977, p.30).

Ferraz e Fusari (1999) destacam que fa-
zem parte do universo infantil ações como 
sentir, imaginar, representar perceber e fan-
tasiar. Portanto, ao compreender e con-
duzir o ensino da arte “para o desenvol-
vimento dos processos de percepção e 
imaginação da criança estaremos ajudando 
na melhoria de sua expressão e participação 
na ambiência cultural em que vive” (p.57).

O ensino da arte é uma das maneiras 
das pessoas se socializarem com a realida-
de. Deste modo, através da arte é criada a 
oportunidade de demonstração dos pro-
blemas e dilemas humanos, a fim de que 
o aluno busque uma nova leitura do mun-
do a sua volta culturalmente e socialmente. 

O aluno ao aprender, desenvolve uma 
nova visão do real, onde integra o pensar, 
fazer, ver, conhecer e sentir. Os espaços 
disponíveis para as atividades precisam, so-
bretudo, ser compreendidos como espaços 
sociais onde o educador tem um papel de-
cisivo, não só na organização e na disposi-
ção dos recursos, mas também na sua pos-
tura, na forma de mediar as relações, de se 
relacionar com as crianças, de ouvi-las e 
de instigá-las na busca de conhecimentos. 
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São os educadores que dão o tom ao traba-
lho, que reforçam ou não a capacidade crítica e 
a curiosidade das crianças, que as aproximam 
dos objetos e das situações, que acreditam ou 
não nas suas possibilidades, que buscam en-
tender suas produções, que dão espaço para a 
fala, a expressão, a autonomia e a autoria. São 
eles também que fazem a ponte com as fa-
mílias e a comunidade, que promovem trocas 
sobre o desenvolvimento, as conquistas e as 
necessidades das crianças, que esclarecem os 
pais sobre os mais diversos assuntos que di-
zem respeito à infância, que organizam even-
tos e atividades culturais e socializadoras. 

De modo geral, pode-se localizar algum tipo 
de expressão artística na educação infantil, 
porém, muitas vezes, não são exploradas as 
verdadeiras contribuições que ela pode trazer 
para o desenvolvimento da criança nesta fase. 

Os trabalhos realizados geralmente enfati-
zam apenas as datas comemorativas, como 
a produção de lembranças para as mães e 
para os pais, entre outras, sendo conside-
rados muitas vezes para passar o tempo, ou 
então, como um momento de lazer para as 
crianças, devido ao conceito estigmatizado 
pela sociedade de que a arte é somente uma 
forma de distração e lazer (CHAGAS, 2009). 

De acordo com Lowenfeld (1977), a ma-
nifestação artística favorece a capacidade 
de pensar de forma independente e inventi-
va, bem como sentir que podemos ser cida-
dãos cooperantes, prestimosos, descobrin-
do e explorando o mundo que nos circunda. 

Envolver a arte no processo educacional de 
crianças para buscar uma educação significa-
tiva para as mesmas, não se limita apenas em 
incluí-la em um currículo. Portanto, para pro-
vocar um desenvolvimento educacional mais 
rico e significativo entre as crianças, é necessá-
rio que se reconheça a importância do envol-
vimento do educador e da instituição escolar. 

Ao dissertar sobre a importância da arte na 
educação de crianças, Chagas (2009) destaca 
a necessidade de abordar a atuação do profes-
sor neste contexto, sobre sua importância no 
aprendizado e desenvolvimento dos alunos, as-
sim como, sobre sua formação nesse processo. 

Segundo Freire (1996 apud Chagas, 2009), 
o espaço pedagógico é um texto para ser 
constantemente lido, interpretado, escri-
to e reescrito. Portanto, a educação é uma 
área em que, a todo instante, constroem-
-se, destroem-se, e se reconstrói novas for-
mas de desenvolver a maneira de educar. 

Chagas (2009) conclui que o professor 
pode construir, junto com seus alunos, um 
espaço repleto de possibilidades de conhe-
cimentos, de vida e de sonhos, um espa-
ço onde as crianças podem viver profun-
damente a sua infância, com autonomia e 
criatividade, de forma ativa e responsável.

 
O conceito de arte funde-se com o dos 

jogos infantis no contexto escolar, apli-
cando e fundindo conceitos de dois mun-
dos diferentes, com vista à criação de uma 
nova linguagem plástica contemporânea.

Em um mundo marcado pela tecnologia e 
pela massificação, a arte pode ser considera-
da um instrumento eficaz na busca por uma 
sociedade mais reflexiva, sensível e crítica. 
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Lowenfeld (1977) aponta que as mani-
festações artísticas, iniciadas nos primei-
ros anos de vida, podem significar para as 
crianças a diferença que existe entre indi-
víduos adaptados e felizes e outros que, 
apesar de ter capacidade, continuam de-
sequilibrados e encontram dificuldades 
em suas relações com o próprio ambiente.

A atenção para acolher e estimular a 
expressão artística das crianças no co-
tidiano escolar não ocorre por acaso, 
é uma postura que vai sendo construí-
da ao longo da experiência profissional. 

Através da experiência de apreciar, criticar, 
refletir a História da arte e produzir arte, o fu-
turo educador e professor de Arte domina as 
várias formas de compreensão da Arte, permi-
tindo-lhe, assim, numa sala de aula saber estru-
turar, planificar e aplicar as várias linguagens, 
técnicas e materiais, bem como aprofundar o 
conhecimento artístico e estético, de modo 
a que criança ganhe uma consciência artísti-
ca, cultural e social de uma dada comunidade.

A exigente qualidade de ensino artístico 
que cada professor pode resultar fomenta 
em benefícios culturais, artísticos e estéti-
cos, bem como numa maior consciência de 
si e do outro, da comunidade e da natureza. 

Porventura, estes profissionais, educadores 
e professores de artes poderão favorecer à 
criança uma descoberta de novas formas de 
pensamento mais abrangente, ou levá-las a 
adquirir um maior repertório histórico e pa-
trimonial, quer seja nacional quer seja inter-
nacional, valorizando o ser como um todo.

Dessa forma, o aluno ganha novas pers-
pectivas culturais, marcadas por uma maior 
riqueza de experiências e flexibilidade de 
pensamento, que lhe permite a descober-
ta e a exploração da matéria cultural como 
um processo plástico do pensamento.

Trata-se de um processo de produção de 
saber docente que se origina de diversos 
modos, a partir da experiência, da vivência 
na academia, uma vez que, a complexida-
de da prática pedagógica e dos saberes do-
centes, apontam para a necessidade de se 
pensar a formação numa abordagem que vá 
além da acadêmica, envolvendo o desenvol-
vimento pessoal, profissional e organizacio-
nal da profissão docente (TARDIFF, 2000).

 
METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a elabora-
ção e desenvolvimento deste trabalho, é por 
meio da pesquisa bibliográfica para justificar 
as argumentações em questão. Em sínte-
se, conclui-se que a arte é conhecimento e 
elemento de suma importância para o pro-
cesso de educação de crianças da educação 
infantil, pois possibilita a construção de co-
nhecimentos embasados na sensibilidade, na 
criatividade e na expressividade, essenciais 
para uma formação educacional qualificada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas últimas décadas, as crianças têm assis-
tido a uma verdadeira avalanche tecnológi-
ca e, a partir de sua própria casa, começam 
a construir seus conceitos sociais e culturais. 
É na interação com as outras pessoas que 
surge a formação das crianças e, como par-
te de seu processo de humanização, elas se 
apropriam de todo tipo de experiências que 
vivenciam a cada instante. Passam a per-
ceber sentimentos, atitudes, modo de gos-
tar dos adultos, escolhas formais, táteis, vi-
suais e sonoras presentes nos brinquedos, 
nas cantigas de roda, nas roupas e objetos 
da casa. Através de sua sensibilidade, tam-
bém distinguem cores, materiais, sons, me-
lodias, gestos etc. no ambiente à sua volta.

A percepção dos significados e a construção 
das relações que envolvem o ato do conhe-
cimento exigem o imprescindível exercício 
da leitura, em sentido amplo, e o desenvol-
vimento das potencialidades expressivas. 

O conhecimento que emerge nas re-
lações estabelecidas objetiva-se através 
de linguagens. Nesse sentido, é preci-
so olhar para os processos de construção 
de conhecimentos, nas suas relações sim-
bólicas de significação e representação. 

Um olhar multifacetado que possibilite 
perceber o entrelaçamento das formas de 
aproximação e construção de conhecimen-
to em ações permeadas de corporeidade, 
afetividade, ludicidade, percepção estética 
e ética, expressas em diferentes linguagens.

Esse processo de construção do conheci-
mento pode dar-se de diversas formas e em 
diferentes situações e lugares. A escola é um 
desses lugares, pois ela tem uma organização 
própria em função de sua especificidade. A 
escola assume a função de fazer avançar o 
processo pessoal de conhecimentos, o que 
significa também a preocupação com a am-
pliação do referencial de leitura das pessoas.

O ensino de arte na educação infantil ne-
cessita desvincular-se de alguns fatores 
para que promova resultados reais e efe-
tivos. Porém, para que isto aconteça de 
fato, é necessária uma abordagem teóri-
ca consistente, fundamentando o proces-
so das especificidades do ensino de arte.

 
Entender a prática pedagógica nas lingua-

gens artísticas requer que se estabeleça a 
relação entre as características da área de 
Arte e as demandas da Educação Infantil.

Uma sugestão de trabalho muito utiliza-
da nos dias de hoje, e que vem conquistan-
do prestígio, é a proposta triangular. Esta 
é fundada a partir de três pilares, a história 
da arte, a leitura da imagem e o fazer artís-
tico, que exige o compromisso com o estu-
do, a pesquisa e a ação em arte, a partir de 
três eixos essenciais, o fazer, o apreciar e o 
contextualizar, para que o ensino e a apren-
dizagem dos alunos sejam significativos.

Sendo assim, deve-se considerar a arte 
como universal, pois se conclui que o desen-
volvimento da sensibilidade, da criatividade, 
de horizontes cognitivos e da compreen-
são da criança sobre sua herança cultural, 
é um processo de suma importância para 
a sua formação enquanto sujeito social.
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Assim, a arte na educação infantil não 
deve ser pensada meramente como um 
acessório, como uma forma de comple-
mentar outras atividades, mas sim como 
uma das atividades principais de uma aula, 
com técnicas, com apreciações e criações 
para que haja aproveitamento no progres-
so integral, tanto quanto ou até mais que 
um estudo teórico de qualquer espécie.

A apreciação de grandes obras de arte mu-
sicais ou teatrais, quadros, filmes, entre ou-
tras, despertam sentimentos e valores im-
portantes para a formação humana. Pode-se, 
então, empregar o ensino da arte para condu-
zir o educando à experiência de sentimentos 
e emoções mais elevados, pois é considerada 
a linguagem dos sentimentos e das emoções.

Se na educação infantil não for disponi-
bilizado um repertório diversificado, com 
constância, permitindo o contato, chaman-
do ao encontro, à aproximação com aque-
la sonoridade muitas vezes estranha, àque-
le enredo ou imagem incomum, à primeira 
vista, as crianças poderão negar a recep-
ção, a fruição daqueles materiais novos. 

Em outras oportunidades, é provável 
que nem mesmo solicitaram para ver, ou-
vir, cantar ou manusear. Para que a esco-
lha se faça, é imprescindível disponibilizar 
acervos que ampliem as relações das crian-
ças com o universo artístico-cultural e, com 
isso, ampliem suas possibilidades de criação.

As vivências culturais e os mecanismos 
internos permeiam os processos de apren-
dizado e desenvolvimento, possibilitan-
do a conquista da identidade e autonomia. 

As linguagens artísticas fornecem 
o suporte necessário para a constru-
ção e representação dessas percep-
ções, constituindo-se como práticas 
sociais e culturais de construção de sentidos.

Saber com certa profundidade os parâme-
tros da arte e saber ser educador em arte é 
condição básica quando se fala neste ensino. 
O significado da arte na educação e na so-
cialização da criança está em desempenhar 
o importante papel de mediadora do diálogo 
entre o sujeito e sua realidade, no desenvol-
vimento de seu pensamento, sua percepção 
e emoção, facilitando assim a tradução da ex-
periência de vida em conceitos significativos.

JAQUELINE FELIX DE ARAUJO
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RESÍDUOS E TRABALHO: CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM 
SÃO PAULO

RESUMO: O presente trabalho expõe a retórica do discurso da sustentabilidade em meio à 
precariedade do trabalho dos catadores de materiais recicláveis em São Paulo, é o objetivo 
deste artigo científico. Para a compreensão do tema escolhido, obteve-se por documento 
base a obra da socióloga Elisabeth Grimberg A Situação dos Resíduos Sólidos na Cidade de 
São Paulo, e através das pesquisas bibliográficas de autores das áreas da Geografia Crítica, 
Economia, Meio Ambiente e outros. A metodologia foi a utilização de referenciais bibliográficos.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Catadores; Materiais Recicláveis; Economia.
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INTRODUÇÃO

  Os temas Resíduos e Trabalho: Catadores de Materiais Recicláveis em São Paulo parte de 
uma curiosidade pessoal e intelectual da autora que é  graduada em Tecnologia em Gestão Am-
biental, e durante os quatro semestres de formação que realizou, sempre estudos de  diversas 
problemáticas ambientais como: a questão dos recursos naturais, a biodiversidade, licenciamen-
tos ambientais, legislação ambiental, os resíduos, suas causas e consequências entre outros. Em 
face destes estudos, utiliza-se um tripé para percebermos quais são as relações destes assuntos:

Ambiental

EconômicoSocial

Devido a questão ambiental ser ampla e um artigo científico ter por metodologia exigida 
um tema específico a ser trabalhado, optou-se por  pesquisar o tema resíduos, com ênfase 
nos Catadores de Materiais Recicláveis, para analisar o problema do acúmulo de resíduos e 
a condição social dos trabalhadores, de maneira a realizar uma fusão entre a área ambien-
tal, (que pode ser observada em estudos e pesquisas diversas) e à luz da Geografia Crítica.
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RESÍDUOS SÓLIDOS E A COLETA 
SELETIVA

A Situação dos Resíduos Sólidos na Cida-
de de São Paulo é uma pesquisa que foi re-
alizada pelo Instituto Pólis, em São Paulo.  
A autora do livro Coleta Seletiva com Inclu-
são dos Catadores, Elisabeth Grimberg, re-
latou o Fórum Lixo e cidadania da Cidade 
de São Paulo, criado no ano de 2000, por-
que foi através deste fórum que, a realidade 
dos Catadores de Materiais Recicláveis em 
São Paulo passaria por mudanças positivas. 

 
Para a construção deste fórum, foi necessá-

ria a parceria e a coletividade de muitas ins-
tituições e pessoas, todos tinham o mesmo 
objetivo em comum: avançar o paradigma de 
gestão de resíduos sólidos no município da ci-
dade de São Paulo, com a aposta de que esta 
experiência pudesse servir de referência para 
outras cidades do país “São Paulo produzia no 
início de 2001 cerca de 10 mil toneladas de 
resíduos por dia, o equivalente a um quilo por 
pessoa, que eram destinados a dois aterros 
sanitários (ambos estimados com apenas mais 
um ano de vida útil). (GRIMBERG, 2007, p.14).

Grimberg no decorrer de sua pesquisa per-
cebe que os dados quantitativos reais quan-
to aos resíduos sólidos gerados são difíceis 
de serem coletados devido um agravante: a 
prefeitura de São Paulo mede apenas o que 
é coletado, e não consegue perceber a quan-
tidade real de resíduos que são gerados. Em 
busca de uma solução efetiva para esta ques-
tão, a autora sugere que o governo forneça 
dados quantitativos que contemple “a co-
leta feita pelos catadores de rua que atuam 
individualmente e pelos que atuam coleti-
vamente organizados em grupos, associa-
ções e cooperativas e (2) a identificação da 
quantidade de resíduos jogada a céu aberto 
em terrenos baldios, córregos, nos rios Pi-
nheiros e Tietê” (GRIMBERG, 2007, p.14).

 Dessa forma, percebe-se que a questão do 
resíduo passe também por um viés sócio eco-
nômico, uma vez que além de serem pessoas 
que os geram, também são pessoas que os 
coletam. Para tanto, é necessário ter alguns 
dados sobre estas pessoas, como pode ser 
afirmado no trecho a seguir            “Quan-
to à questão social, que envolve a presença 
de catadores de rua, um grande desafio é 
saber quantas pessoas estão atuando nes-
ta área, conhecer seu perfil, saber quantos 
dentre eles são organizados e como atu-
am identificar a cadeia de intermediários 
(que compram seus materiais), entre ou-
tras informações” (GRIMBERG, 2007, p.14).

Para reforçar a afirmação da não realida-
de de alguns dados fornecidos por algumas 
instituições, Elisabeth comparar dados entre 
a Fundação Instituto de Pesquisa Econômi-
cas (FIPE), e o próprio Instituto Pólis, e estes 
são os resultados obtidos “Segundo dados 
da Fundação Instituto de Pesquisa Econômi-
cas (FIPE), São Paulo tinha oficialmente, em 
2000, cerca de 9000 moradores de rua, sen-
do que 32,2% dos entrevistados na pesquisa 
exerciam a atividade de catação. Já estima-
tivas do Instituto Pólis (amplamente adota-
das pela mídia e pelo próprio movimento de 
catadores) apontam a presença de cerca de 
20.000 catadores.” (GRIMBERG, 2007, p.14).

Dados da Secretaria de Serviços Obras indi-
cavam a redução de 1.300 toneladas de resí-
duos coletados por dia entre o ano de 2000 e 
2004, multiplicando-se estas 1.300 toneladas 
em trinta dias (um mês) e dividindo este valor 
(39 mil toneladas) por duas toneladas (média 
que um catador organizado coleta por mês.) 
chega-se ao número de 19.500 pessoas sobre-
vivendo de materiais recicláveis em São Paulo.
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A autora, em um breve relato, menciona so-
bre o trabalho e as grandes dificuldades dos 
catadores de materiais recicláveis “O trabalho 
dos catadores avulsos, realiza-se em condi-
ções bastante precárias e indignas, sendo co-
mum encontrar famílias inteiras de catadores 
– que inclui crianças – separando materiais 
recicláveis embaixo de viadutos e pontes, 
praças e terrenos baldios. Os materiais são, 
em geral, vendidos para intermediários, tam-
bém chamados atravessadores” (GRIMBERG, 
2007, p.14). Além destas dificuldades, existe 
também outra questão importante, os preços 
que são pagos para estes trabalhadores que 
estão à margem são extremamente baixos. 

A pesquisadora diante destas informações 
relata sobre a falta de uma ação efetiva do 
poder público, assim ela sugere “... as dis-
crepâncias de informações entre as fontes 
disponíveis e a conhecida precariedade do 
trabalho de catação apontam a necessida-
de urgente de o poder público realizar um 
inventário desta situação. Apesar da co-
brança permanente do Fórum Lixo e Cida-
dania da Cidade de São Paulo, ao longo de 
sua atuação para que se realizem estes le-
vantamentos até o momento esta demanda 
não foi atendida.” (GRIMBERG, 2007, p.15).

Soma-se as questões socioeconômicas e 
ambientais, a preocupação com a saúde, tan-
to das pessoas que estão envolvidas direto ou 
diretamente com estes resíduos (os morado-
res de rua catadores organizados ou não em 
cooperativas), quanto as pessoas que geram 
esses resíduos. Grimberg diz        “do pon-
to de vista da saúde, a situação de destina-
ção inadequada de resíduos dados a falta de 
infra-instrutora e educação apresentam-se 
como outro problema social a ser enfrenta-
do, em que se destacam as doenças vincu-
ladas como: Leptospirose, Diarreia, Tifo, Sal-
monelose e etc.” (GRIMBERG, 2007, p.15).

A disposição inadequada também causa sé-
rios impactos ambientais, especialmente na 
água: as represas Billings e Guarapiranga – as 
reservas hídricas mais importantes para abas-
tecimento de água dos 17 milhões de habitan-
tes da grande São Paulo – já estão em estágio 
avançado de assoreamento e contaminação.

 
Para tanto, o desenvolver da pesqui-

sa far-se-á com base no documento re-
latado acima e com apoio em ombros de 
gigantes, autores consagrados em suas 
áreas de estudos e pesquisas, estes auto-
res são Milton Santos, Jurandyr Ross, Jac-
ques Vernier, Antonio José Teixeira Guer-
ra, Rosalina Burgos, David Harvey e outros.

         
Apesar de o documento estudado ter sido 

produzido no ano de 2000, que relata em 
suas 142 páginas o fórum Lixo e Cidadania no 
Estado de São Paulo, que aconteceu no mes-
mo ano. Percebe-se que após doze anos al-
gumas políticas foram tomadas no estado de 
São Paulo quanto à questão dos resíduos sóli-
dos. Ainda há providências a serem tomadas, 
quanto aos catadores são mínimas, em rela-
ção às condições precárias que a maioria vive. 
Porém, o que se percebe são discursos e pro-
messas, mas ações efetivas não são realizadas. 

         
Para melhor compreensão do tema, um 

breve histórico do surgimento desta clas-
se de trabalhadores informais, será relata-
do em depoimento de alguns catadores da 
cidade de São Paulo, que escreveram uma 
pequena cartilha chamada Os Direitos Hu-
manos e os Catadores de Materiais Reciclá-
veis – Cartilha de Formação. Publicada em 
dois mil e oito, a cartilha faz parte de um 
projeto para atender as necessidades dos 
catadores de materiais recicláveis, oferecen-
do-lhes melhores condições de trabalho, e 
menos risco a saúde dos mesmos, e relatam: 
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Não podemos deixar de lado que o surgi-
mento da nossa categoria é resultado de um 
modelo de acumulação do capital e de um 
processo de industrialização desigual, que 
atraiu grandes contingentes do nosso povo 
para as cidades, sem perspectiva de emprego 
para todos. Somos fruto dessa grande massa 
oprimida de trabalhadores, conhecida como 
o exército industrial de reserva, que vagou 
pelas cidades sem emprego, fazendo bicos, 
trabalhando na construção civil, como am-
bulante ou outra atividade informal, encon-
trando uma forma de sobrevivência, nos úl-
timos anos 50, nas ruas das cidades ou nos 
lixões, a partir da catação de materiais que 
os outros jogam fora. Não aceitando a reali-
dade de tanto desemprego e buscando for-
mas de escapar dessa realidade de exclusão 
que estamos submetidos, fomos buscar na 
coleta seletiva de materiais recicláveis uma 
alternativa de trabalho para sustentar nos-
sas famílias ou simplesmente sobreviver. O 
nosso trabalho de catador encontra na maté-
ria-prima, chamada de “lixo” pela sociedade, 
a fonte da nossa sobrevivência. Hoje somos 
centenas de milhares de pessoas que traba-
lham duramente coletando materiais reci-
cláveis. Somos famílias inteiras que catam 
os materiais recicláveis nas lixeiras de ruas, 
casas, condomínios e pontos comerciais ou 
nos lixões, fazendo a verdadeira coleta seleti-
va (CARTILHA DE FORMAÇÃO, 2008, p.04).

  
De encontro com estes relatos, o profes-

sor acadêmico da Universidade de Nova 
York (CUNY), David Harvey, em seu livro O 
Enigma do Capital, publicado em 2011, cita 
nos capítulos 3 e 7, sobre “O capital vai ao 
trabalho” e “A destruição criativa da ter-
ra”, respectivamente, onde relata “ O que 
Marx chama de “exército industrial de re-
serva” é , portanto uma condição necessária 
para a reprodução e a expansão do capital. 

Esse exército de reserva deve ser acessí-
vel, socializado e disciplinado...”(HARVEY, 
2011, p. 55) A manipulação do capital em 
relação a oferta e a demanda no trabalho, 
gera um exército flutuante de trabalhadores.

 
O autor afirma sobre a necessidade de de-

semprego para manter a estrutura capitalista, 
o problema que este desemprego reflete na 
sobrevivência de seres humanos. Em resposta 
a este problema “social”, o governo entra em 
ação há algumas décadas, no tocante a provi-
dência de bem-estar social. Harvey cita “O Es-
tado se envolve, inter alia, quando se trata de 
imigração e leis trabalhistas (salário mínimo, 
jornada de trabalho e regulamentação das 
condições de trabalho), fornecimento de in-
fraestruturas sociais (como educação, forma-
ção e saúde) que afetam a qualidade da oferta 
do trabalho e políticas destinadas a manter o 
exército de reserva...” (HARVEY, 2011, p. 56). 

 
Outro ponto de fundamental importância 

que, David Harvey estuda no seu livro é o cha-
mado “ambiente natural”, que se tornou obje-
to de transformação pela atividade humana. 

 
Nesta perspectiva, Harvey afirma que 

existe uma segunda natureza, ou seja, a 
natureza que é remodelada pela ação hu-
mana, um dos grandes motivos é devida a 
ascensão do sistema capitalista.  O autor 
estuda alguns efeitos da segunda nature-
za nos seres vivos no geral, onde escreve:

Os campos são preparados para a agri-
cultura; os pântanos drenados, as cida-
des estradas e pontes, construídas, os 
habitats, transformados. Fluxos de re-
síduos em córregos, rios, oceanos (...). 
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A construção da relação com a natureza 
como inerente dialética indica uma série de 
possíveis transformações nos comportamen-
tos humanos, bem como um processo de evo-
lução natural, incluindo a produção humana 
da própria natureza, que torna essa relação 
dinâmica e perpetuamente aberta (...). Quem 
teria pensado que a refrigeração, que tem 
salvado tantas vidas e fez a urbanização em 
grande escala possível mediante a preserva-
ção da qualidade dos alimentos, acabaria por 
produzir o buraco na camada de ozônio por 
causa do clorofluorcarbonos utilizados para a 
refrigeração (...) (HARVEY, 2011, p. 67 e 151).

 
De acordo com algumas relações que foram 

tratadas até aqui, o autor Jacques Vernier adi-
ciona com a pesquisa no tocante ambiental, 
em especial à respeito dos dejetos e da re-
ciclagem, explicando os seus problemas para 
que seja compreendido pelo viés ambiental.

 
A obra de Jacques Vernir, autor da obra O 

Meio Ambiente, foi escrita em 1994. Ape-
sar de a realidade estudada ter sido a Fran-
ça, é possível analisar problemas de ca-
racterísticas brasileiras no texto, o que 
demonstra ser uma problemática global.

 
Dentre muitos motivos que motivou o autor 

a escrever o livro, foi uma declaração das Na-
ções Unidas (ONU), durante a Eco 92, que mar-
cou o pensamento de Vernier, “A Terra é uma, 
o mundo não (...) estamos (todos) no mesmo 
barco, contudo, existem tantos capitães quan-
tos governantes” (VERNIER, 1994, p.128).

 
O pesquisador relata que dejetos domicilia-

res são: lixo doméstico, este pode ser sólido 
ou pastoso e até líquido (concentrado), e em 
alguns países a poluição do ar (através de cha-
minés) e das águas (através do esgoto), tam-
bém são considerados dejetos domésticos. 

Pesquisas afirmam que houve um aumen-
to de pelo menos 60% a mais de plásticos, 
vidros, papeis diversos e metais nos últi-
mos 20 anos. Apesar deste aumento consi-
derável, não houve efetivas ações para que 
estes materiais fossem descartados corre-
tamente, e o lamentável é que este episó-
dio é visto tanto na França como no Bra-
sil e em vários países, afirmando como foi 
relatado acima, ser um problema Global.

 
Em continuidade, o autor procura relatar al-

gumas soluções quanto à questão dos deje-
tos domésticos, como: a estrumação do lixo 
aos campos (esta técnica consiste na aduba-
ção do lixo, é necessária que haja uma tria-
gem preliminar meticuloso, para que em vez 
de ser uma solução, causa outros problemas, 
como contaminação do solo). A incineração 
do lixo é outra técnica utilizada, onde é feita a 
compactação do lixo através da queima, toda-
via, se não for realizada de maneira controla-
da, a fumaça gerada é perigosa e pode causar 
muitos danos à saúde. O despejo controlado, 
que há alguns anos tem sido feito nos aterros 
sanitários, por meio da nivelação do lixo en-
terrado, através de camadas, e estas são fei-
tas com filtros embutidos para controle dos 
diversos gases que se formam inclusive o me-
tano (que é altamente inflamável), também 
devido ao chorume que é um líquido gerado 
pelo lixo (também nocivo ao homem), e ou-
tra questão dos aterros controlados, é a fal-
ta de espaço para a construção dos mesmos. 

 
Outra solução oferecida por Vernier é “A re-

ciclagem de certos lixos pode também permi-
tir, é claro, aliviar o volume a ser despejado e 
evitar o preenchimento acelerados de bons sí-
tios”. (VIERNIER, 1994, p.73). Apesar da alter-
nativa existente da reciclagem, o autor destaca 
três pontos de vista que devem ser avaliados:
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Do ponto de vista do material reci-
clado, alcançar uma economia financei-
ra (esse material usado tem “valor”, uma 
economia de matérias-primas (a madeira 
para o papel) ou uma economia de ener-
gia (reciclagem do vidro ou do alumínio). 

          
Do ponto de vista do tratamento global do 

lixo, esperar uma melhoria qualitativa do tra-
tamento (separando o vidro, vai se evitar reen-
contrá-lo inerte nas “recusas” de incineração 
ou adubagem) ou simplesmente quantitativa 
(reciclando tudo o que é possível, alivia-se 
quantidade de lixo a tratar por procedimentos 
que, como vimos, serão cada vez mais caros).

  
Do ponto de vista do meio ambiente, evitar 

por uma coleta seletiva a dispersão na natu-
reza de dejetos domésticos que não se mis-
turam com outro lixos domésticos: dejetos 
que entulham (aparelhos eletrodomésticos, 
restos de automóveis, pneus...) ou dejetos 
perigoso (óleos usados, pilhas de mercúrio, 
medicamentos)... (VIERNIER, 1994, p.75).

 
As lutas e congressos diversos em prol do 

Meio Ambiente Natural começaram a se efe-
tivar na segunda metade do século XX, o que 
auxiliou para que ações de reciclagem come-
çassem a ser pensadas. Este quadro começa a 
ganhar força, quando políticas públicas iniciam 
projetos de governo em face da política verde, 
potencializada depois do evento da ECO 92, 
e fóruns são formados para discutir e resol-
ver problemas ambientais e sociais. Contudo 
ações são propostas, mas não concretizadas.

 
Outra pesquisadora chamada Nadia Scariot, 

em seu trabalho de mestrado, fez pesquisas 
de campo, e analisou a vida prática destes 
catadores, no contexto da ECO92. Scariot 
declara o motivo pelo qual milhares de pes-
soas em todo o país, encontram no material 
reciclável uma alternativa de sobrevivên-
cia e faz sua contribuição na seguinte fala: 

[...] foi a necessidade de se fazer algo com 
o excesso de lixo que levou milhares de pes-
soas em todo o país a trabalhar na atividade 
de catador, já que o lixo passou a ter valor 
comercial, através da reciclagem. Os cata-
dores, para sobreviver, encontraram no lixo 
uma fonte de renda para atender às suas ne-
cessidades. Como sempre é a necessidade 
que cria a motivação (SCARIOT, 2003, p.02).

 
A mesma continua sua obra, afirmando que 

existe uma notável exclusão social dos catado-
res pela sociedade e que esta realidade neces-
sita ser mudada, por diversos motivos, como 
a condição social, econômica e ambiental.

 
Dessa forma, também será possível ana-

lisar aspectos econômicos por se tratar di-
retamente em condições de trabalho e so-
brevivência. A fala da doutora socióloga 
Rosalina Burgos (USP), faz-se necessária, 
para que seja compreendido o contexto em 
que estes trabalhadores informais atuam 
“A gênese e o desenvolvimento, as trans-
formações e as condições atuais do mundo 
e do trabalho em São Paulo indicam a coe-
xistência, a conjugação, e o conflito entre o 
velho e o novo, o formal e o informal, bom 
como os nexos que unem numa única e com-
plexa totalidade.” (BURGOS, 2008, p. 54). 

 
Burgos continuam sua pesquisa com dados 

de que a cidade de São Paulo possui elemen-
tos suficientes para que haja a existência des-
te tipo de trabalho (subumano), afirmando:

 
Processo que envolve os mais diversos 

agentes sociais, e que têm no urbano os 
elementos essenciais para a sua realização: 
abundância de resíduos sólidos urbanos; 
trabalhadores pobres urbanos; sobrantes 
dos mais diversos setores produtivos, ter-
ritórios empobrecidos, nos quais se reali-
zam o conjunto de atividades inscritas na 
base desta indústria (BURGOS, 2008, p.08).
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Dessa forma, percebe-se que a existên-
cia efetiva destes trabalhadores, faz parte 
do sistema desde a segunda metade do sé-
culo XX. Estes trabalhadores informais sur-
gem das imigrações e migrações em massa 
para a cidade paulista, e a mesma não ofe-
rece trabalho para todas estas pessoas, o 
que as deixam  à margem da sociedade. 

 
No livro Impactos Ambientais Urba-

nos no Brasil, Guerra e Cunha, professo-
res Adjuntos do Departamento de Geo-
grafia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, relatam sobre a questão das pes-
quisas quantitativas e qualitativas do viés 
socioambiental, para tanto, o conceito de 
sociedade fez-se necessário para o enten-
dimento dos seus problemas, eles afirmam:

A sociedade é um sistema complexo que 
não se pode reduzir à população, isto é, à 
soma dos indivíduos que a constituem. A no-
ção de sociedade incorpora contradições que 
influenciam e direcionam as inter-relações 
dos seus constituintes, que são, por nature-
za, antagônicas e conflituosas. Enquanto para 
o cientista natural o conceito de sociedade é 
uma abstração a ser desconsiderada, para os 
cientistas sociais a incorporação da sociedade 
e as teorias de processo social na produção de 
conhecimento sobre impacto ambiental são 
essenciais (GUERRA e CUNHA, 2010, p.31).

 
Tendo também como referencia o livro Pen-

sando o Espaço do Homem de Milton Santos, 
é possível perceber que estes catadores além 
de não terem condições dignas de trabalho, 
os mesmos, muitas vezes, não se reconhe-
cem, e muito menos, se valorizam como se-
res humanos. Com base em Karl Marx e em 
Henri Lefebvre, o consagrado geógrafo brasi-
leiro faz análises quanto a unidade das pesso-
as nas cidades, relatando que não existe esta 
união que a globalização proclama, mas sim, 
uma separação entre os homens. Ele afirma:

Se o espaço nada mais fosse que a forma 
física, isso seria totalmente verdadeiro; mas o 
espaço social distinguiu-se das formas vazias 
pelo próprio fato de sua cumplicidade com a 
estrutura social. Eis porque, com o desenvol-
vimento das forças produtivas e a extensão 
da divisão do trabalho, o espaço é manipula-
do para aprofundar as diferenças das classes. 
Esta mesma evolução acarreta um movimen-
to aparentemente paradoxal: o espaço que 
une separa os homens (SANTOS, 2005, p.32) .  

Soma-se as questões socioeconômicas e 
ambientais, a preocupação com a saúde, tanto 
das pessoas que estão envolvidas diretamente 
com estes resíduos (os moradores de rua ca-
tadores organizados ou não em cooperativas), 
quanto às pessoas que geram esses resíduos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Mediante as tais análises e reflexão pode concluir que, tanto Grimberg em seu livro, 

quanto os autores citados durante esta dissertação, convergem nas opiniões e nas críticas. 
 
Para eles, a problemática que está sendo refletida, é fruto de muitos fatos históricos e geopolíti-

cos ocorridos desde os anos 50, com maior potencialidade a partir dos anos 90, após o término da 
Guerra Fria, e a intensificação das interações das redes comerciais entre países, a Globalização.

  
Esta pesquisa faz-se necessária para servir de alerta tanto para a população (prin-

cipalmente no meio acadêmico) quanto para os governantes para que o mesmo pos-
sa tomar providenciam eficientes e eficazes através de estratégias, no objetivo de di-
minuir o número de pessoas que trabalham em situações sub-humanas, e que, são 
tidas nas teorias como pessoas importantes para o processo de minimização de im-
pactos ambientais urbanos, mas que, no entanto, são tratados à margem da sociedade. 

 
Apesar de, o documento estudado ter sido produzido no ano de 2000, nes-

tes últimos doze anos algumas políticas foram tomadas no estado de São Pau-
lo quanto à questão dos resíduos sólidos, ainda as providências quanto aos ca-
tadores são mínimas, em relação às condições precárias que (a maioria) vive. 

 
Relacionar o histórico da cidade, a infraestrutura, condições de trabalho, realidade social 

e ambiental, através de direções variadas (contudo, com o mesmo fim) de autores e pesqui-
sadores renomados, foi o objetivo deste trabalho, para que com uma diversidade de opini-
ões seja possível refletir e discutir futuramente soluções efetivas para que haja melhoria da 
qualidade de vida para estes indivíduos que merecem respeito e valor, como seres humanos.
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A LITERATURA INFANTIL COMO PERSONAGEM PROTAGONISTA NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO LEITOR

RESUMO: Partindo do pressuposto de que a imaginação e a fantasia são bases para um 
pensamento criador, sendo a contação de histórias uma das mais antigas artes ligadas à 
essência humana, este estudo tem o objetivo de abordar a arte de contar histórias, verificando 
assim, a contribuição da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo 
da criança.  A escola então visa conhecer e desenvolver na criança as competências da leitura e 
da escrita e como a literatura infantil pode contribuir na formação de leitores.  Demonstramos 
o quanto a literatura infantil está presente na sala de aula e como pode ser uma grande aliada 
no processo de aquisição da leitura.  Esta pesquisa busca o enfoque da importância literária, 
sendo fundamental para aquisição de conhecimentos, recreação, informação e interação 
necessárias ao ato de ler.  É desta forma que percebemos a necessidade da aplicação coerente 
de atividades que despertem o prazer de ler, e estas devem estar presentes diariamente na 
vida das crianças, desde bebês.

Palavras-chave: Educação; Literatura Infantil; Artes Visuais.
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INTRODUÇÃO 
 
Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de mistérios e surpresas, 

mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina.  É na relação lúdica e prazerosa da 
criança com a obra literária que temos uma das possibilidades de formarmos o leitor.  É na exploração 
da fantasia e da imaginação que instiga a criatividade e se fortalece a interação entre texto e leitor. 

 
Contar histórias é arte performática, na qual se busca compartilhar vivências por meio da voz, 

do corpo e dos gestos. Quem de nós não lembra com saudades das histórias lidas e ouvidas 
quando crianças? Daquela historinha contada por nossos pais ao pé da cama antes de dormir? 
Ou daquela contada e interpretada pela professora nas primeiras séries do ensino fundamental?

 
Na interação da criança com a obra literária está a riqueza dos aspectos for-

mativos nela apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica. A inten-
sificação dessa interação, por meio de procedimentos pedagógicos adequa-
dos, leva a criança a uma maior compreensão do texto e a uma compreensão mais 
abrangente do contexto. Uma obra literária é aquela que mostra a realidade de forma nova 
e criativa, deixando espaços para que o leitor descubra o que está nas entrelinhas do texto. 

 
A literatura infantil, portanto, não pode ser utilizada apenas como um “pre-

texto” para o ensino da leitura e para o incentivo à formação do hábito de ler. 
 
Para que a obra literária seja utilizada como um objeto mediador de conhecimento, ela ne-

cessita estabelecer relações entre teoria e prática, possibilitando ao professor atingir determi-
nadas finalidades educativas. Para tanto, uma metodologia baseada em um ensino por projetos 
é uma das possibilidades que tem evidenciado bons resultados no ensino de língua materna.
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A VISÃO SOBRE A CRIANÇA NO 
PASSADO
  
Antigamente a criança não era vis-

ta como parte integrante da socieda-
de, na verdade, não havia “infância” e ne-
nhum espaço separado do “mundo adulto”.

As crianças, desta época, participa-
vam dos mesmos lugares em que os adul-
tos participavam, mas em situações di-
ferentes, incluindo a educação escolar. 

As crianças trabalhavam e viviam junto com 
os adultos, testemunharam os processos na-
turais da existência (nascimento, morte, do-
ença), participavam junto deles da vida públi-
ca (política), nas festas, guerras, audiências, 
execuções, etc., tendo assim seu lugar asse-
gurado nas tradições culturais comuns: na 
narração de histórias, nos cantos, nos jogos.

Na sociedade medieval, a população era 
separada da seguinte forma: quem nas-
cia servo, seria sempre servo e quem 
nascia senhor, seria senhor até a morte. 

O sistema de linhagem e clientela predomi-
nou na Europa durante a Idade Média, vincu-
lado à estrutura feudal. Centralizado na pre-
servação das amplas relações de parentesco, 
vigora sempre que se tem em meta a manuten-
ção da propriedade e a transmissão da herança.

Supõe, pois, a supremacia de uma clas-
se aristocrática, proprietária de ter-
ras, que amplia sua dominação por meio 
da expansão dos vínculos familiares. 

O casamento é um dos seus principais 
instrumentos, de modo que dele se ex-
cluem os laços afetivos, devendo atender, 
antes de tudo, às prerrogativas do grupo. 
Por isso, inexiste a noção de privacidade ou 
vontade individual, já que o chefe de famí-
lia centraliza o todo e defende seus interes-
ses, assim como está ausente uma solida-
riedade entre os cônjuges ou as gerações.

No período medieval, as informações his-
tóricas, apontam-nos para uma estrutura 
social que não privilegia a família constituí-
da de pai, mãe e filhos. Os vínculos de afeto 
nas relações de parentesco não são estimula-
dos da forma como serão tempos mais tarde. 

Além disso, não verificamos, nessa so-
ciedade, a noção de espaço privado, tão 
importante, posteriormente, para de-
finir o espaço ocupado pela família.

Às crianças da nobreza eram apresentados 
famosos clássicos, já às crianças mais pobres, 
eram oferecidos apenas leituras de contos 
folclóricos e lendas, mais conhecidos como 
“literatura de cordel”, muito comum na época.

Com o crescimento da burguesia, a crian-
ça passa a ser vista de um modo diferen-
te.  A criança passa a ser o centro das aten-
ções por ser a parte fraca e dependente.

A Educação no século XVI não fazia di-
ferenças entre as idades e níveis de co-
nhecimento entre os alunos. Era indife-
rente ser criança, jovem ou adulto, como 
tanto fazia ser precoce ou atrasado.

Com o passar do tempo, os clássicos come-
çaram a ser adaptados e os contos folclóri-
cos foram inspirações para contos de fadas.
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 No século XVIII, surge então a preocupa-
ção com a infância, criando-se assim novos 
cuidados e etapas com a formação esco-
lar.  É nesta época que se inicia a literatura 
infantil e a criança passa a ser vista de uma 
forma diferente.  A criança começa a ser 
vista como criança e não mais como adul-
ta, participando da vida social dos adultos.

Os ricos são separados dos pobres, os 
mais adultos separados das crianças.  To-
das estas modificações se devem à revo-
lução social imposta pelas guerras que 
vieram a modificar os costumes entre 
a Idade Média e os Tempos Modernos.

Surge então a escola, um local no qual ser-
ve de mediação entre a criança e o mundo.

Conforme Zilberman (1987, p.15): 

A nova valorização da infância gerou maior 
união familiar, mas igualmente meios de 
controle do desenvolvimento intelectual da 
criança e manipulação de suas emoções. Li-
teratura e escola, inventada a primeira e re-
formada a segunda, são convocadas a cum-
prir essa missão (ZILBERMAN, 1987, p.15).

Além de preparar a criança intelectualmente, 
por meio da apresentação daqueles conheci-
mentos julgados necessários para que ela pos-
sa se integrar no mundo do trabalho quando 
se tornar adulta, a escola tem ainda a função 
de garantir que essa criança assuma para si a 
ideologia da classe social dominante, adotan-
do os valores por ela considerados desejáveis.

Primeiro a separa do convívio indiscriminado 
com os adultos. Espaços especiais e protegidos 
são construídos para elas. Um desses espaços é 
a escola, como observa Zilberman (1987, p.20):

O êxito no processo de privatização da fa-
mília – maior na camada burguesa, menor en-
tre os operários – gerou uma lacuna referente 
à socialização da criança. Se a configuração da 
família burguesa leva à valorização dos filhos 
e à diferenciação da infância enquanto faixa 
etária e estrato social, há concomitantemente, 
e por causa disto, um isolamento da criança, 
separando-a do mundo adulto e da realidade 
exterior. Nesta medida, e escola adquirirá nova 
significação, ao tornar-se o traço de união en-
tre os meninos e o mundo, restabelecendo a 
unidade perdida (ZILBERMAN, 1987, p.20).

Outra tarefa importante está vinculada à 
formação dos Estados nacionais. Durante a 
Idade Média, os feudos eram unidades muito 
poderosas e a ideia de um país unificado, com 
identidade própria, não era relevante. Com o 
fim do regime feudal e o fortalecimento do 
absolutismo, o qual centraliza o poder político 
na figura de um monarca, observamos o cres-
cimento de uma ideia de nação que vai sendo 
alimentada por um nacionalismo crescente.

A escola, identificada com a tare-
fa de estimular o nacionalismo e contri-
buir para a constituição de uma identi-
dade nacional por todos compartilhada, 
garante a apresentação e valorização da histó-
ria, da produção cultural e da língua nacionais. 

A escola, nesse período histórico, assu-
me o papel de formar o futuro cidadão bur-
guês, isto é, apresenta o mundo à crian-
ça com a finalidade de prepará-la para 
viver nele de forma adaptada e produtiva.

Pelo processo da alfabetização é evidente 
que se habilita a criança ao consumo de livros, 
tendo assim um produto de industrialização.
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O livro surge visando um mercado especí-
fico respeitando posturas pedagógicas e afir-
mando valores burgueses a fim de assegurar 
sua utilidade.

 
A criança ganha maior visibilidade no início 

do século XIX, o respeito e a preocupação 
com as necessidades e o desenvolvimento 
da criança também ganha ênfase, ela passa 
a ser objeto de atenção das ciências entre 
elas a psicologia, a sociologia e a educação. 

A Literatura Infantil passa a se desenvol-
ver de forma mais evidente, surgindo as-
sim com caráter pedagógico, transmitindo 
então valores e normas da sociedade com 
a finalidade de instruir e de formar o ca-
ráter da criança; uma formação humanís-
tica, ética, cívica, espiritual e intelectual.

Os objetivos didáticos eram a transmissão 
dos ensinamentos mediante a visão do adulto, 
empregando dessa forma ofusca a capacida-
de de fornecer condições de o sujeito ter uma 
percepção autônoma e crítica perante a vida. 

Neste sentido, Lajolo esclarece que 
os laços entre a literatura e a escola co-
meçam desde a habilitação da crian-
ça para o consumo de obras impressas. 

Foram escritos durante os séculos, mui-
tas produções infantis por meio de pe-
dagogos e professores clássicos, os livros 
sempre tiveram sua função determinada. 

No Brasil, assim como na Europa, a valori-
zação dos livros se deu valorizando-o  como 
recurso pedagógico, demonstrando as crian-
ças bons exemplos de convivência social. 

A literatura infantil, no Brasil, deu os pri-
meiros passos com as obras de Carlos Jansen 
(“Contos seletos das mil e uma noites”), Fi-
gueiredo Pimentel (“Contos da Carochinha”), 

Coelho Neto, Olavo Bilac e Tales de Andrade.
Mas o crédito do surgimento da verda-

deira Literatura Infantil, vai mesmo é para 
José Monteiro Lobato, por meio de per-
sonagens criados por ele como: Narizi-
nho, Emília, Dona Benta, entre outros. 

L
obato lança ‘Narizinho Arrebitado’, em 1921, 

sendo adotado por escolas públicas.  O suces-
so foi tão grande que depois deste livro, muitos 
outros livros foram escritos com as persona-
gens da turma do ‘Sítio do Pica Pau Amarelo’. 

Como também escreve Coelho (1998, p.165):
A Monteiro Lobato coube à fortuna de ser, 

na área da Literatura Infantil e Juvenil, o di-
visor de águas que separa o Brasil de ontem 
e o de hoje. Fazendo a herança do passado 
imergir no presente, Lobato encontrou o ca-
minho criador que a Literatura Infantil esta-
va necessitando. Rompe, pela raiz, com as 
convenções estereotipadas e abre as portas 
para as novas ideias e formas que o nos-
so século exigia (COELHO, 1998, P.165).

Monteiro Lobato investe progressiva-
mente na literatura infanto-juvenil, tan-
to da forma empresarial fundando edi-
toras, como também escrevendo livros.

Para Monteiro Lobato, o contato da crian-
ça com o texto literário, desde os mais no-
vos, desperta a imaginação e cativa-a para 
a experiência da leitura, como também, a 
introdução da criança pequena no mundo 
literário, possibilita que ela tenha mais fa-
cilidade em adquirir interesse pelos livros. 

Iniciado o século XX priorizam-se pes-
quisas relacionadas ao desenvolvimen-
to físico, cognitivo, emocional e afe-
tivo da criança, com isso a Literatura 
Infantil passa por uma enorme expansão. 
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As cartilhas didáticas, livros informa-
tivos, gibis e novas linguagens tecnoló-
gicas, no período entre as décadas de 
30 a 60, substituem as obras literárias.

Somente nos anos 70 a Literatura Infantil é 
redescoberta e elegida como fator importan-
te ao desenvolvimento intelectual e cultural 
da criança. 

O Instituto Nacional do Livro fundado em 
1937, por meio de convênios, começa a co-
editar expressivos números de obras infantis 
e juvenis e nessa época autoridades educa-
cionais, professores e editores começam a 
preocupar-se com os investimentos na pro-
dução de textos voltados para a população 
escolar, em razão do baixo índice de leitura.

Mas é por meio da LBD - Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
5692/71), ao decretar o ensino da língua 
nacional por meio de textos literários, que 
as obras destinadas ao leitor infantil expan-
diram-se e ocorreu um aumento dos es-
critores e das editoras interessados na pu-
blicação desse tipo de produção cultural.

Segundo Lajolo (2002, p.72):
Outra forma de adequação a esse mercado 

ávido, porém desabituado da leitura foi à in-
clusão, em livros dirigidos à escola, de instru-
ções e sugestões didáticas: fichas de leitura, 
questionários e roteiro de compreensão de 
texto marcam o destino escolar de grande par-
te dos livros infanto-juvenis, a partir de então 
lançados, quando também se tornam comuns 
as visitas de autores a escolas, onde discutem 
sua obra com os alunos (LAJOLO 2002, P.72).

Novas livrarias foram abertas, organizadas 
em função do público infantil.  Muitos au-
tores, mesmo autores consagrados a escre-
ver livros infantis, dentre eles: Cecília Mei-
reles, Vinicius de Morais e Clarice Lispector. 

Os livros contemporâneos surgem com uma 
ênfase nos aspectos gráficos, que não mais são 
vistos como auxílio do texto, mas como elemen-
to autônomo e praticamente autossuficiente. 
Um exemplo é Chapeuzinho Amarelo (1979) 
de Chico Buarque no qual letras e palavras se 
incorporam ao visual dando sentido ao texto. 

Os textos infantis passam a assumir sua na-
tureza verbal, cultural e ideológica, redesco-
brindo as fontes do fantástico e do imaginário. 

Inúmeros autores desse período con-
solidam sua carreira ao criar textos in-
fantis. Alguns deles são: Ruth Rocha, 
Fanny Abramovich, Ziraldo, Ana Maria Ma-
chado, entre outros, premiados por suas 
obras literárias dedicadas ao público infantil.

Hoje o livro literário infantil tem fun-
ções como o lúdico e a libertação, visan-
do preparar o indivíduo para a vida re-
pleta de diversidade, e não apenas a 
necessidade de um recurso pedagógico.

Hoje a Literatura Infantil é mais apre-
ciada como obra literária formadora de 
consciência da vida social e cultural, como 
gênero de leitura, abordando temas contem-
porâneos e mantendo a representação de 
histórias clássicas como os contos de fadas.
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PROBLEMÁTICAS DO TEXTO 
INFANTO-JUVENIL

A problematização ocorre por causa de 
sua origem e função social.  O texto literário 
carrega, em sua constituição, características 
que muitas vezes se revelam problemáticas.

O viés pedagógico das produções lite-
rárias sempre compartilha espaço com o 
viés artístico, pelo fato de ser visto como 
instrumento que pode ser utilizado para o 
desenvolvimento e educação da criança.

O reducionismo na construção do tex-
to pode transformá-lo em uma ferramen-
ta para o estímulo de comportamentos 
e valores socialmente reconhecidos, em 
detrimento da criatividade e da fantasia.

Por se perder, muitas vezes, na tarefa de ensi-
nar, o texto literário infantil costuma ser conside-
rado inferior em relação ao da literatura adulta. 

Com os investimentos da literatura infan-
to-juvenil, já está bastante atenuado este 
preconceito; pois a literatura infanto-juvenil 
contemporânea oferece cada vez mais em ser 
arte literária e oferecer o que esta tem de me-
lhor para a formação integral do ser humano. 

Porém, como a produção, publicação e 
circulação dos textos são responsabilida-
des do adulto, caracterizando esses pro-
cessos como unilaterais, a visão utilitarista 
da literatura continua forte em nosso meio.

Muitos autores preocupados com o desejo 
de seus leitores e com o mundo interno destes, 
muitas vezes não são reconhecidos e selecio-
nados para serem apresentados às crianças.

Existem pais e muitos professores com o 
objetivo de ensinar algo às crianças, utilizam 
a literatura-infantil.

Isso confirma a relação assimétri-
ca, em que o leitor infantil ocupa um lu-
gar ainda bastante passivo no processo.

Uma série de características novas e incor-
poração modificaram a literatura infanto-juve-
nil, mas ela continua sendo vista como um for-
te instrumento para a formação das crianças. 

É evidente que os motivos pelos quais ela 
é vista dessa maneira são outros que aque-
les de sua origem, pois hoje se sabe muito 
mais do desenvolvimento infantil e da impor-
tância da literatura para o estímulo da fanta-
sia e para a organização do mundo interno.

Ela não é só instrumento para o desenvol-
vimento da capacidade linguística da criança, 
também não é apenas um exercício de lingua-
gem e nem um meio para ensinamentos morais. 

Os livros já fogem da moral da história ex-
plicitamente apresentada e buscam contem-
plar com mais intensidade o mundo infantil.
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A ARTE MEDIANDO O OUVIR E O 
LER HISTÓRIAS
  
O mundo literário é um mundo encantador, 

interessante, divertido e curioso.  Nos leva a 
mundos imaginários, nos faz viver situações que 
sem a literatura talvez jamais vivenciávamos.

 
É neste contexto entre o lúdico e a obra literá-

ria que temos a possibilidade de formar o leitor.
 
Muitas crianças têm o primeiro contato com 

a literatura ao chegar à escola e é neste exa-
to momento que o professor tem uma grande 
chance: fazer a criança gostar de ler ou en-
tão, ter verdade aversão pela obra literária.

 
A criança sozinha dificilmente pegaria o 

gosto pela leitura sem a ajuda do profes-
sor e para que haja êxito, o professor deve 
ter clareza em sua metodologia com a Li-
teratura Infantil em sala de aula, desper-
tando assim questionamentos e promo-
vendo a construção de novos significados.

Ouvir histórias é um acontecimento tão 
prazeroso que desperta o interesse das 
pessoas em todas as idades. Se os adul-
tos adoram ouvir uma boa história, um 
“bom causo”, a criança é capaz de se inte-
ressar e gostar ainda mais por elas, já que 
sua capacidade de imaginar é mais intensa.

O bebê escuta canções de ninar, que 
depois dá lugar às cantigas de roda, em 
seguidas aparecem as narrativas cur-
tas sobre animais, crianças ou natureza.

As crianças então passam a demonstrar seu 
interesse por meio das palmas, sorriso, sen-
timento de medo, imitação de personagem.

 

A forma oral é o primeiro contato da crian-
ça com o texto, quando um adulto, seja ele a 
mãe, o pai, uma avó, um tio ou outra pessoa 
conta-lhe os mais diversos tipos de história.

 
A medida que cresce a criança começa a ou-

vir as histórias mais extensas e escolhe as que 
ela quer ouvir ou a parte da história que mais 
lhe agrada.  E é justamente nesta fase em que 
as histórias vão se tornando mais detalhadas.

É relevante o vínculo afetivo que se estabe-
lece entre o contador das histórias e a criança, 
afinal contar e ouvir uma história é compar-
tilhar uma experiência gostosa, na desco-
berta do mundo das histórias e dos livros.

Ao adquirir mais maturidade, a criança pas-
sa a se interessar por histórias inventadas e 
pelas histórias dos livros, como: contos de fa-
das ou contos maravilhosos, poemas e ficção.

Encontramos então a possibilidade de 
envolver o real e o imaginário que de acor-
do com Sandroni & Machado, 1998, p.15, 
afirmam que: “os livros aumentam muito o 
prazer de imaginar coisas. A partir de histó-
rias simples, a criança começa a reconhecer 
e interpretar sua experiência da vida real”. 

Mesmo para as crianças que já sabem ler, 
é importante contar histórias, pois segun-
do Abramovich (1997, p.23) diz que “quan-
do a criança sabe ler é diferente sua relação 
com as histórias, porém, continua sentin-
do enorme prazer em ouvi-las”. As crian-
ças de mais idade ao ouvir histórias, apri-
moram a sua capacidade de imaginação, já 
que ao ouvi-las pode estimular o pensar, 
o desenhar, o escrever, o criar, o recriar. 
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Com a chegada da tecnologia e na qual 
as informações já vem prontas, as crian-
ças de hoje, estão perdendo a oportunida-
de de suscitar seu imaginário, podendo ser 
no futuro um indivíduo pouco criativo, sem 
sensibilidade para compreender a sua pró-
pria realidade, não sabendo dissertar so-
bre assuntos, não compreendendo a leitura 
com a finalidade para o qual ela foi escrita.

Portanto, garantir a riqueza da vivência 
narrativa desde os primeiros anos de vida 
da criança contribui para o desenvolvimen-
to do seu pensamento lógico e também 
de sua imaginação, que segundo Vygotsky 
(1992, p.128) caminham juntos: “a imagi-
nação é um momento totalmente neces-
sário, inseparável do pensamento realista.”. 

Neste sentido, o autor enfoca que na ima-
ginação a direção da consciência tende a se 
afastar da realidade. Esse distanciamento da 
realidade por meio de uma história é essencial 
para uma penetração mais profunda na própria 
realidade, conforme Vygotsky (1192, p.192), 
“afastamento do aspecto externo aparente da 
realidade dada imediatamente na percepção 
primária possibilita processos cada vez mais 
complexos, com a ajuda dos quais a cogni-
ção da realidade se complica e se enriquece”.

 
Muitos pais desconhecem a importância de 

ouvir história, da leitura e do contato com o 
livro, nem que seja para folhear nos primeiros 
anos de vida. Existem pais que pensam que a 
criança que não sabe ler não se interessa por li-
vros, portanto não precisa ter contato com eles. 

Segundo Sandroni & Machado (2000, p.12): 
A criança percebe desde muito cedo, que li-

vro é uma coisa boa, que dá prazer”. As crianças 
bem pequenas interessam-se pelas cores, for-
mas e figuras que os livros possuem e que mais 
tarde, darão significados a elas, identificando-
-as e nomeando-as (MACHADO, 2000, P.12).

 O contato físico com o livro é mui-
to importante para a criança.  O livro 
deve ser manuseado pela criança, folhe-
ando-o e assim tendo um contato mais 
íntimo com o objeto de seu interesse.

É neste momento que a criança começa a 
gostar dos livros e percebe que eles fazem par-
te de um mundo fascinante, na qual a fantasia 
apresenta-se por meio de palavras e desenhos. 

De acordo com Sandroni & Machado (1998, 
p.16):

O amor pelos livros não é coisa que apa-
reça de repente. É preciso ajudar a criança a 
descobrir o que eles podem oferecer. Assim, 
pais e professores têm um papel fundamen-
tal nesta descoberta: serem estimuladores e 
incentivadores da leitura  (SANDRONI & MA-
CHADO, 1998, p.16).

Conforme Sisto (2000), o corpo é o ponto 
de partida e o referente do discurso; a perfor-
mance faz parte do instante da enunciação. 

O contador de histórias só pode falar 
num momento exato, marcado pelo pre-
sente da sua fala. “Performance [...] refere-
-se a um momento tomado como presente. 
A palavra significa a presença concreta de 
participantes nesse ato de maneira imedia-
ta” (ZUMTHOR, 2000: 61). Por isso, a arte 
de narrar histórias requer alguns cuidados. 
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De acordo com Sisto (2004, p 01):
Fazer nascer uma história não é uma tare-

fa fácil ou simples. E depende tanto de quem 
conta quanto de quem ouve. E todo “nasci-
mento” deve vir cercado de cuidados: o local 
(que deve ser apropriado); o momento (que 
deve ser “exato”); os gestos e movimentos 
(que exigem uma enorme precisão!); as pala-
vras (que vão “desenhando” um mundo novo), 
a voz (que deve convidar à proximidade, ao 
querer estar e ao querer ficar!). Afinal, trazer 
qualquer coisa ao mundo é sim um enorme 
ato de responsabilidade (SISTO, 2004, p. 01).

Sisto (2004) explica que fazer nascer uma 
história não é uma tarefa fácil ou simples. E 
depende tanto do narrador quanto dos ou-
vintes. O nascimento de uma história precisa 
estar cercado de cuidados, os quais garantirão 
o sucesso da performance do contador de his-
tórias: o local deve ser apropriado; o momen-
to deve ser exato; os gestos e movimentos 
que exigem uma enorme precisão, precisam 
ser bem elaborados; a escolha adequada das 
palavras que desenham um “mundo novo”; 
a voz deve convidar a plateia à proximidade. 

Para se consolidarem como contado-
res de histórias, os narradores necessitam 
do olhar da plateia, com um ouvinte aten-
to e apto a ter sua memória preenchida pelo 
encantamento das palavras, pois a perfor-
mance constitui-se pela interação constan-
te entre ambos. É nesse momento que o 
contador entra em sintonia com a plateia. 

Durante a performance do contador de histó-
rias, estabelece-se uma troca de experiências/
vivências. O ato de contar histórias constitui 
uma experiência única e renovada constante-
mente, pois mesmo que a história seja narra-
da diversas vezes, trata-se de uma enunciação 
nova marcada pelo tempo presente e pela 
cumplicidade entre contadores e ouvintes. Po-
demos dizer que, a cada narração, o contador 
nos contempla com uma história diferente. 

No entanto, convém destacar que esse mo-
mento único torna-se uma experiência cole-
tiva sempre que o contador empresta corpo, 
gestos e voz para dar vida às narrativas. O 
anúncio de uma história provoca expectativa 
dos ouvintes. Enquanto a plateia espera, está 
concentrada ali uma promessa de alegria e 
prazer, especialmente, a alegria de testemu-
nhar e participar desse instante “sagrado”. O 
prazer de ser transportado, de forma cuidado-
sa, a diferentes mundos por meio das palavras 
que adquirem “corpo”, torna-se um momento 
único, possibilitando a interação, o qual não 
pode ser desperdiçado. Nas palavras de Sisto 
(2004, p. 01), “esse momento é único e quando 
desperdiçado lança para além a possibilidade 
de uma verdadeira interação. Interação como 
troca de ‘inteirezas’, entre narrador e ouvinte”.

O indivíduo que participa da contação é 
cúmplice do contador, vivenciando a his-
tória narrada. Quando o contador de histó-
rias suspende o tempo, falando com uma 
linguagem diferente da linguagem coti-
diana, estimula a nossa imaginação, e por 
isso, conquista o reconhecimento da pla-
teia. Mas só se conquista os ouvintes por 
meio de um ato performático carregado de 
emoção sincera (verdade), entrega e amor. 

Contar uma história é sempre o “revelar de um 
segredo”. Os ouvintes ingressam na intimidade 
do narrador, tornando-se depositários dos mis-
térios e dos saberes que uma história carrega. 

Não se trata de um saber informativo ape-
nas, mas poético, na base do simbólico, 
com uma estética que se concretiza na me-
dida em que a performance se desenvolve. 

Enquanto o contador ordena as informações, 
por meio das escolhas linguísticas que realiza, 
o interesse do ouvinte vai sendo despertado. 
O que está sendo dito pelo narrador, de for-
ma gradativa, vai aproximando-o da plateia. 
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Mas para que haja a interação, contador 
e ouvinte precisam estar disponíveis. E no-
vamente o mistério se instaura: é o ines-
perado mediado pelo simbólico que ser-
ve de elo entre o contador e o ouvinte. 

Nas palavras de Sisto (2004, p. 03), “É 
como dizer: ‘fecha os olhos e vem!. Mas 
para chegar a fechar os olhos é preci-
so confiança, afeto, amorosidade. Fechar 
os olhos e ir é só o começo da jornada”.

É essa relação de confiança que o ouvinte 
almeja. Que o contador de histórias o ajude a 
ver, assumindo publicamente esse papel de in-
termediário entre o mundo real e o imaginário.

A recepção de um texto oral não se dá 
da mesma forma que a de um texto es-
crito. O ouvinte é também espectador, 
que recebe a história com a sua percep-
ção conforme aquilo que o narrador é ca-
paz de projetar durante a performance. 

Além disso, narrar significa instância úni-
ca, na qual não dá para voltar atrás, inter-
romper ou repetir, como se faz com a es-
crita. O texto oral não disponibiliza tudo 
pronto para o ouvinte, por isso ele adquire 
uma função ativa na contação, preenchen-
do os vazios que a narração vai deixando. 

Essa é sua tarefa, mesmo que ele não te-
nha plena consciência disso. Precisa ligar 
mensagens (unir), a fim de atribuir sentido ao 
que o contador de histórias está narrando.

Para cumprir a promessa que o contar uma 
história anuncia, é preciso uma certa integri-
dade. É o grau de “imersão” que aparece no 
exercício de contar. As histórias pessoais de 
leitura aparentemente invisíveis vêm à tona; 
a “fricção” que o texto provocou no conta-
dor aparece; o tempo da preparação torna-
-se evidente; o cuidado das escolhas cria uma 
camada mais do que perceptível; o ensaio 
enfim, se cumpre, não sem paixão! O poten-
cial criador e individual mostra-se inteiro. 

Contar histórias não é simples. Nem mui-
to menos banal. Uma atividade tão “antiga” 
quanto o homem, certamente traz consigo 
toda uma tradição. Não como uma forma 
fixa, mas como um legado, que é aciona-
do, cada vez que alguém começa a contar. 
E que se renova a cada história contada. 

Mas o legado do contar histórias é mais 
simples do que se pensa: alguém que sus-
pende o tempo, que fala com uma lingua-
gem diferente da linguagem cotidiana, que 
insufla a nossa imaginação, e que por isso 
mesmo, tem o reconhecimento da audiên-
cia! Mas só se conquista o reconhecimen-
to da audiência quando o que se faz está 
cercado de verdade, de entrega, de paixão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Por meio da arte de contar histórias, podemos tornar possível a cons-

trução da aprendizagem relacionada à competência cognitiva da crian-
ça, propiciando elaboração de conceitos, compreendendo sua atitude no mun-
do, e se identificando com papéis sociais que exercerá ao longo de sua existência.

As histórias devem acontecer dentro de um contexto simples e adequado ao entendimento da 
criança. São extraordinárias ferramentas para a comunicação de valores, porque dão contexto 
a fatos abstratos, difíceis de serem transmitidos isoladamente. O professor como contador de 
histórias, transforma-se em um mediador privilegiado dentro do contexto da educação quan-
do leva o aluno a pesquisa e a novas produções. A história passa a ser reinventada pela criança 
por meio de um desenho, uma pintura, ou mesmo por meio de uma fala com enfoque pessoal. 

A arte de contar histórias, portanto, está renascendo das cinzas por toda parte, não 
como teatralização, mas como a antessala do lúdico, da emoção sadia e da construção 
do conhecimento, capaz de estabelecer nos possíveis leitores a descoberta do mundo.

Contar histórias é mesmo “recuperar o que há de artesanal na palavra”. Mas a narração 
oral é sempre um exercício cênico. Mesmo que não se ocupe o espaço “sagrado” do teatro 
e do palco. Mesmo que se conte sentado ou de qualquer outro jeito. Seja qual for a posição 
que se assuma para contar, ela deve estar a serviço da melhor funcionalidade da história.

Os trâmites internos da emoção de se ouvir uma história, muitas vezes não podem ser 
ditos ou percebidos. Às vezes leva-se muito tempo para se reconhecer o que uma histó-
ria faz com o outro. Talvez só possamos dimensionar isso quando ouvimos de novo uma 
outra história, ou até a mesma história. Se o ouvinte de fato tiver um encontro com a his-
tória que ouviu, com certeza, estará mais bem preparado para descobrir outras histórias.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A neuropsicopedagogia tem como objetivo estudar o conhecimento adquirido 
através do funcionamento do cérebro humano, para assim entender a forma como esse 
cérebro irá receber, selecionar, interpretar, processar, responder e memorizar todas as 
emoções captadas por todos os elementos sensores do corpo, e assim se adaptar às diversas 
metodologias educacionais apresentadas em sala de aula, constituindo-se como as novidades 
no campo do conhecer,  voltando-se  ao  pensar e ao agir sobre cada uma das dificuldades 
no processo de ensino –aprendizagem, e então adaptar-se as metodologias educacionais 
oferecidas a todas as pessoas, mas principalmente aqueles que possuem características 
emocionais e cognitivas diferenciadas, então durante todo o processo de aprendizagem todas 
as informações passam pelo cérebro, tornando necessário o estudo sobre o funcionamento do 
sistema nervoso e todo o seu conjunto, e permitindo a abordagem da importância da inserção 
da Neuropsicopedagogia na instituição escolar, para que assim os alunos ali presentes tenham 
auxílio para superar os seus problemas de aprendizagem. Este artigo aborda a importância de 
relacionar a Neuropsicopedagogia no desenvolvimento da cognição dos alunos como seres 
humanos, desde o seu nascimento, durante o seu crescimento e dentro da instituição escolar 
através do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Cérebro; Aprendizagem; Desenvolvimento;Neuropsicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

A Neuropsicopedagogia busca através do estudo da estrutura do sistema ner-
voso e de cada parte do cognitivo, da mente e dos pensamentos, analisando to-
das as etapas da realização do processo de ensino-aprendizagem da crian-
ça. Dentro de todo o contexto a ser estudado pela área, deve haver coerência em 
relacionar diferentes áreas que ajudem a compreender como funciona o processo de cons-
trução do conhecimento e como tornar a aprendizagem adquirida totalmente significativa.

Faz-se necessário destacar a importância da neurociência no cotidiano de to-
dos nós seres humanos, principalmente para compreender todos os transtor-
nos e síndromes que podem afetar o cérebro e a estrutura cognitiva, que pode-
rá acarretar dificuldades durante todo o período escolar, principalmente na fase de 
alfabetização, e a partir daí o profissional da neuropsicopedagogia juntamente com toda a 
família irá trabalhar a memória da criança e as interligações que ocorrem no sistema nervoso.

A aprendizagem é uma modificação biológica que ocorre através das interliga-
ções entre os neurônios e todas as partes a eles relacionadas. Com base nessa infor-
mação, esse trabalho busca estudar a necessidade de se ter um profissional da neu-
ropsicopedagogia presente na vida escolar dos alunos, e a sua contribuição para cada 
etapa de desenvolvimento da memória, para que o aprendizado seja significativo den-
tro do meio escolar e social da criança, buscando uma intervenção sempre que as dificul-
dades forem encontradas, e assim conquistar uma solução para que cada experiência vivi-
da se torne um aprendizado que será levado por toda a vida de cada aluno ali presente.
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CONHECENDO O CÉREBRO 
HUMANO E A APRENDIZAGEM 
ATRAVÉS DOS ESTÍMULOS

O cérebro humano é uma maravilhosa má-
quina que transforma uma simples sensação 
em pensamento, é um órgão complexo, des-
vendado parcialmente pela ciência, compos-
to por células nervosas e glândulas. O nos-
so cérebro é composto por várias partes que 
formam um conjunto, e cada uma delas está 
interligada com as outras possuindo uma fun-
ção específica, e sendo responsável por cada 
função do corpo humano, o que tornou esse 
sistema um instrumento muito importante, 
que é trabalhado e analisado por diversos pro-
fissionais da área de saúde, que procuram en-
tender cada uma das suas complexas ligações 
e relacionar, juntamente com a psicologia as 
suas funções ao comportamento humano.

O cérebro humano é protegido por um con-
junto de ossos, o crânio e possui aproximada-
mente 1.350cm3, sendo o maior entre os dos 
primatas. Quando falamos em cérebro logo 
paramos para pensar em como a inteligência 
de um ser vivo é determinada e então, não po-
demos levar em consideração o tamanho do 
cérebro, mas toda a sua organização interna 
e estrutura. O cérebro do ser humano possui 
uma organização estrutural que nos permi-
te desenvolver diversos tipos de funções ao 
mesmo tempo. Existem bilhões de neurônios 
formando todo o sistema nervoso do corpo, 
essas células nos conferem um grande poten-
cial de conexões que levam ao desenvolvimen-
to do aprendizado e da comunicação, além do 
desenvolvimento de pensamentos abstratos 
e da complexidade de elaborações mentais.

Uma das principais formas de comunicação 
do ser humano é através das imagens, que 
são fundamentais para se realizar a transmis-
são de ideias, e vale ressaltar a evolução da 
maneira em que a criação dessas imagens foi 
evoluindo ao decorrer dos séculos, pois os 
primeiros registros de comunicação por ima-
gens foram às pinturas rupestres encontradas 
nas cavernas à cerca de 40 mil anos. Hoje po-
demos falar que um dos maiores meios de co-
municação é a TV, como por exemplo, duran-
te um telejornal, ou qualquer outro programa 
exibido pela TV onde todas as informações 
são transmitidas através da formação de dife-
rentes imagens. Outra forma de comunicação 
muito importante desenvolvida pelo ser hu-
mano é a escrita, que é dependente principal-
mente do sentido da visão, então as pessoas 
que possuem deficiência visual podem ter 
dificuldades com esse meio de comunicação.

Analisando toda a complexidade do cére-
bro vale ressaltar a importância do encéfalo e 
dos neurotransmissores que atuam de forma 
integrada e elaborada assegurando o funcio-
namento de todo o comportamento humano, 
recebendo informações de todo o ambiente 
que o cerca e assim realizando a sua inter-
pretação e respondendo a cada uma delas.
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Os neurotransmissores são substâncias 
químicas produzidas por células nervosas 
chamadas neurônios e através delas enviam 
informações a outras células, podem também 
estimular um impulso para que ele tenha con-
tinuidade ou efetivar a reação final no órgão 
ou músculo alvo, agindo nas sinapses, que é 
a região de proximidade entre um neurônio e 
outra célula por onde é transmitido o impul-
so nervoso. Os Neurotransmissores possibili-
tam que os impulsos nervosos de uma célula 
influenciam os impulsos nervosos de outra 
permitindo assim que as células consigam 
interagir entre si. O corpo humano desen-
volve diversas dessas mensagens químicas 
para facilitar a comunicação interna e a trans-
missão de sinais dentro do próprio cérebro.

Cada parte do nosso cérebro possui uma fun-
ção e interligações com todas as outras par-
tes do corpo, formando um grande conjunto 
de partes, é também responsável por todas as 
funções do corpo humano, inclusive o seu com-
portamento que é o alvo de diversos estudos 
que tentam diariamente investigar e entender 
a complexidade de todo o conjunto cerebral.

Os estudos do cérebro e da mente huma-
no possibilitam entender como ocorre todo o 
funcionamento do sistema nervoso do corpo, 
porém há a necessidade de abordar indivi-
dualmente cada parte do processo cerebral, 
da mente e da cognição de cada indivíduo.

Falando individualmente de cada parte do 
processo cerebral, abordaremos primeiro a 
mente. A mente está totalmente interliga-
da a inteligência, e ao seu desenvolvimen-
to, possuindo a capacidade de distinguir 
relações entre as mais diversas situações 
e resolvê-las quando necessário agindo da 
forma mais correta possível, tornando o 
seu comportamento o mais eficaz possível.

A inteligência abrange várias funções cog-
nitivas, onde deve permitir que o indivíduo 
saiba enfrentar os problemas; aprender atra-
vés das mais variadas experiências; se adap-
tar ao que vem do meio externo; saber ex-
plorar o seu conhecimento e seu raciocínio 
para se adaptar e ser criativo e adequado a 
todas as situações que lhe são apresentadas.

Além da mente o outro processo cere-
bral envolve a cognição, que está direta-
mente relacionada a aprendizagem, ten-
do como principal ferramenta a estrutura 
cognitiva, que deve ao longo da vida do in-
divíduo criar um complexo organizado de 
informações que fará com que a aprendi-
zagem ocorre de uma menina organizada.

Durante a aprendizagem a criança preci-
sa manter total concentração e atenção aos 
aspectos importantes e fundamentais para o 
seu desenvolvimento cognitivo e motor, por-
que o seu processo de ensino-aprendizagem 
depende de vários fatores, como o estímulo 
que vem do meio externo, que estará rela-
cionado principalmente com a atenção que a 
criança dará a atividade; o interesse desen-
volvido pelo indivíduo durante a atividade 
e do funcionamento de todas as estruturas 
que irão receber os estímulos. A atenção que 
a criança dará a atividade é totalmente im-
portante para que o desempenho ocorra de 
maneira complexa e satisfatória, mantendo o 
córtex em condições para receber novos es-
tímulos do ambiente que o cerca, assim po-
dendo interpretá-los, e quando necessário 
realizar um “filtro”, o que permitirá que todas 
as ações que virão a seguir serão conscientes 
e não afetarão diretamente o córtex de uma 
maneira indiscriminada, e então acontece-
rão as respostas necessárias a cada estímulo.
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Além de toda a estrutura que o sistema 
nervoso possui temos também as substân-
cias químicas produzidas pelos neurônios, 
os neurotransmissores. Através dessas subs-
tâncias as células nervosas podem enviar 
informações umas as outras, além de poder 
dar continuidade a um estímulo ou impul-
sionar uma reação final ao seu alvo, agindo 
no ponto que interliga o neurônio com ou-
tra célula, a sinapse. Através desse proces-
so, uma célula pode influenciar outra célula 
a partir dos impulsos nervosos, o que fará 
que elas consigam interagir, o que cria a 
possibilidade de que o corpo humano con-
siga transmitir as mensagens de dentro do 
cérebro, facilitando a comunicação do meio 
interno com o meio externo do indivíduo.

Nos dias de hoje enfrentamos uma grande 
necessidade de se compreender todo esse 
funcionamento para entendermos como 
ocorre a aprendizagem de um indivíduo. A 
cada dia mais se realizam pesquisas para se 
entender os processos das descobertas da 
ciência envolvendo a educação e assim, re-
velar como o cérebro consegue instanta-
neamente realizar cada processo de apren-
dizagem, e com o entendimento de parte 
desse processo os cientistas podem criar ou 
modernizar as técnicas utilizadas em sala de 
aula com o objetivo de se manter os compo-
nentes mentais,tais como a cognição visual, 
a linguagem, a atenção, a imagem mental, 
entre outros. O processo de aprendizagem 
tem como objetivo criar a imagem de novos 
desafios que virão a seguir, ensinando o in-
divíduo a se manter de uma maneira que to-
dos os obstáculos que o aluno encontre, ele 
consiga ultrapassar de uma maneira coerente 
e a partir daí enxergar além de cada processo. 

Novos desafios aparecerão pela fren-
te, certamente novas conquistas, possi-
velmente os obstáculos existentes entre 
neurocientistas e educadores serão ultra-
passados, novos paradigmas irão impulsio-
nar a ciência principalmente a aqueles que 
se preocupam com a educação sob no-
vos olhares (BARBOSA; KOPPE, 2013).

Existem diferentes processos que podem 
ser utilizados em sala de aula para se atingir 
diferentes tipos de pensamentos e aprendiza-
gens. Como citado anteriormente é extrema-
mente necessário se manter um profissional 
da neuropsicopedagogia no ambiente escolar, 
pois esses processos somente serão eficazes 
quando trabalhados com coesão e dentro de 
um planejamento com um contexto educati-
vo, para que através dos estudos realizados 
o profissional saiba lidar com as diferentes 
barreiras de aprendizagem que irá encontrar, 
e ali trabalhar cada palavra, cada pensamen-
to, cada prática e então a partir daí haverá a 
possibilidade de criar um diferente olhar para 
cada processo, ensinando o aluno a observar, 
a escutar, a se basear no que está ao seu re-
dor, e assim obter as respostas necessárias 
na aprendizagem de cada um dos alunos.

Um dos processos mais utilizados pelos neu-
ropsicopedagogos é o da metacognição, que 
é o conhecimento que cada indivíduo possui 
sobre os seus próprios processos cognitivos, 
e também ter a habilidade de controlar cada 
um desses processos, organizando, moni-
torando e quando necessário modificando-
-os para tornar os seus objetivos concretos. 
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Esse processo ensina o aluno a pensar so-
bre o pensar, e assim ele poderá entender o 
porquê de cada processo de aprendizagem, 
compreendendo o que foi ensinado, o por-
quê aquilo foi ensinado, o que ele apren-
deu, o porquê ele aprendeu, de qual ma-
neira ele respondeu, se essa maneira está 
correta, e se poderia ter feito melhor, sendo 
assim o processo da metacognição irá atin-
gir além da cognição, se baseando em todo 
o processo de ensinar, responder e acertar.

A partir da realização de cada processo de 
ensino-aprendizagem, a dificuldade de cada 
um dos alunos deverá ser identificada e re-
lacionada à comunicação e linguagem o que 
permitirá a identificação da defasagem de-
corrente do déficit que ocorreu durante o 
desenvolvimento intelectual, visual, motor 
ou qualquer transtorno que se acarretou 
durante a adesão das habilidades do aluno.

A identificação de cada parte do desenvol-
vimento da capacidade de aprendizagem da 
criança é de responsabilidade da neuropsico-
pedagogia, que assume esse papel para abor-
dar e assim solucionar o problema encontrado.

As dificuldades encontradas são diversas e 
num geral estão relacionadas à linguagem verbal 
e escrita, envolvendo diretamente a comunica-
ção e consequentemente gerando algum tipo 
de déficit na aprendizagem, impossibilitando 
o desenvolvimento intelectual total do aluno.

As dificuldades geradas durante o proces-
so de ensino-aprendizagem já são esperadas 
quando envolvem a leitura, porém as crianças 
que possuem uma maior facilidade envolven-
do as habilidades intelectuais provavelmente 
terão menos problemas ao desenvolver todas 
as partes do processo, já as crianças que pos-
suem algum déficit gerado anteriormente ou 
durante o processo de aprendizagem terá di-
ficuldades para que o seu desenvolvimento.

O autor Ausubel fala de um fator muito 
importante durante os seus estudos, o co-
nhecimento preexiste levado pelo aluno 
para dentro do ambiente escolar, ele diz que 
esse conhecimento pode servir de ânco-
ra para as informações que virão a seguir, o 
que já é considerado uma forma de apren-
dizado envolvendo toda a estrutura cog-
nitiva do indivíduo, o que acarretará uma 
relação substantiva entre as informações 
pré-existentes e a aprendizagem significativa.

A aprendizagem significativa onde os no-
vos conhecimentos que se adquirem rela-
cionam-se com o conhecimento prévio que 
o aluno possui, cabe ressaltar que este é 
um processo dinâmico em que o novo con-
ceito formado passa a ser um novo conhe-
cimento que pode servir de futuro ancora-
douro para novas aprendizagens (AUSUBEL 
et al., 1980; MOREIRA, 1999a, 1999b).

Todo o conhecimento que a criança traz 
para a escola deve ser aproveitado, tanto 
de maneira prática como de maneira ver-
bal, pois a partir de algo que aquele aluno 
já conhecida as possibilidades dele interagir, 
criar ou recriar algo será muito maior, o que 
tornará todo o processo do seu desenvolvi-
mento mais interessante e prazeroso, e isso 
sem dúvidas terá um efeito muito importante 
em toda a estrutura cognitiva desse aluno, e 
com isso ele irá aprender significativamente.

O conhecimento de linguagem oral que a 
criança já traz consigo é extremamente im-
portante para seu aprendizado, e esse apren-
dizado deve necessariamente ocorrer den-
tro de toda a rotina do aluno, envolvendo 
a família, a sociedade e o ambiente escolar. 
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Um dos maiores erros é acreditar que a 
aprendizagem só será iniciada quando o alu-
no começar a frequentar o ambiente esco-
lar, na verdade todo ser humano já inicia seu 
processo de aprendizagem desde o primeiro 
contato com a sociedade ao seu redor, a cada 
ação que ocorre no ambiente, a cada palavra 
que ele escuta, e com tudo que está ao seu 
redor ele desenvolverá os seus sentidos e aos 
poucos já irá iniciar o seu poder de aprender. 
Vale lembrar que toda a realidade desses alu-
nos também ser levadas em consideração, 
desde a sua estrutura familiar, até os proble-
mas socioeconômicos do local onde ele mora.

Nos dias atuais vemos crescer desenfrea-
damente à indisciplina dentro do ambiente 
escolar, e geralmente essa indisciplina vem 
de vários fatores que de alguma maneira 
afetam o cognitivo dessa criança, esses fa-
tores podem ter sido desencadeados dentro 
da escola ou dentro de casa, porém quando 
analisamos as situações vemos que esses 
problemas poderiam ter sido amenizados se 
houvesse um acompanhamento especiali-
zado dentro do ambiente escolar, o que nos 
leva novamente a ressaltar a importância de 
um profissional especializado para traba-
lhar as dificuldades de cada um dos alunos, 
e entender os motivos pelo qual ele está 
tendo dificuldades para compreender o que 
está sendo ensinado e trabalhar passo a pas-
so dessas dificuldades cognitivas e sociais.

Outro fator muito importante a ser discuti-
do é a importância da participação da família 
no desenvolvimento cognitivo e escolar da 
criança, cada indivíduo possui um tempo di-
ferente para desenvolver cada habilidade ne-
cessária para sua vida, porém a participação 
da família pode fazer com que esse desen-
volvimento ocorra de maneira mais rápida ou 
que ocorra lentamente, o que será um fator 
determinante e decisivo nesse processo e po-
derá acarretar um atraso na sua alfabetização. 

Aqueles pais que não fazem parte do dia-a-
-dia do seu filho ou o expõe ao desinteresse, a 
desvalorização ou insegurança podem deixar 
marcas profundas no psicológico da criança e 
isso o levará a enfrentar diversos problemas 
durante o seu futuro no processo pedagógico 
escolar. Toda a responsabilidade de desenca-
dear a educação escolar de cada criança é co-
locada por toda a sociedade como somente 
da escola, mas essa responsabilidade é toda 
a sociedade que cerca essa criança, desde a 
sua família, seus vizinhos, seus professores, 
ou seja todas as pessoas que têm contato 
com essa criança, pois a educação escolar 
deve entrar como complemento ao apren-
dizado gerado ao decorrer do seu dia-a-dia.

O processo cognitivo de cada indivíduo 
possui diferentes etapas de aprendizagem, 
o que se inicia por um conjunto de compe-
tências de que serão desenvolvidas por todo 
um processo cognitivo, segundo Vygotsky, 
(1988) geralmente a escolarização ocorre na 
etapa inicial, quando o aluno deve ter atenção 
e se esforçar em decifrar códigos, entender o 
significado dos sinais e começam a entender 
o que cada palavra deve significar, aonde ele 
começa a aprender a ler, e em seguida inicia-
rá a segunda etapa onde ele entenderá cada 
palavra sem muito esforço e então iniciará o 
processo de leitura e de entendimento do sig-
nificado das palavras, e o professor tem um 
papel muito importante nessa etapa, pois essa 
habilidade será desenvolvida passo a passo 
com desafios que fará com que o aluno se sin-
ta capaz de realizar as tarefas. Nessa etapa a 
identificação das dificuldades acontece clara-
mente, o profissional da neuropsicopedagogia 
deve estar pronto para nessa etapa auxiliar os 
alunos com problemas mais específicos, e que 
necessitam de um trabalho mais específico. 
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Mesmo com um trabalho sendo realizado 
especificamente para cada dificuldade ain-
da encontramos crianças que com o todo o 
acompanhamento continuará apresentando 
dificuldades ao aprender, e então o que fazer 
para contornar esse problema? Durante anos 
de estudos várias soluções foram encontra-
das para se trabalhar esses problemas, vários 
aspectos devem ser considerados e acompa-
nhados para se propor uma ajuda a quem está 
com dificuldades, à intervenção pode até ser 
necessária, mas será o momento mais ade-
quado ou a maneira mais correta? Isso fará di-
ferença no resultado final, pois o profissional 
está ali para se utilizar das oportunidades, da 
vivência do aluno, da ajuda de seus colegas 
de trabalho, de todo o seu conhecimento, sua 
metodologia e todo e qualquer recurso dis-
ponível para ajudar aquele indivíduo desen-
volver o seu cognitivo, os seus pensamentos, 
a sua mente e por fim todo o aprendizado ne-
cessário para a sua evolução na alfabetização.

Dentro do ambiente escolar os saberes 
são determinados através de trabalhos di-
ferenciados para o desenvolvimento cogni-
tivo da criança em cada fase da sua alfabe-
tização, sendo assim cada profissional deve 
elaborar a sua maneira de ensinar, seja de 
uma maneira expositiva, teórica ou lúdica, 
trabalhando cada uma delas individualmen-
te ou em conjunto, o importante é caracte-
rizar essas atividades com base no desen-
volvimento cognitivo de cada criança, e que 
ele seja atingido de maneiras diferentes, e o 
aprendizado ocorra em cada etapa. Vale res-
saltar que durante essas atividades diferen-
tes problemas serão encontrados, e a partir 
deles o professor deve identificar o que deve 
ser trabalhado mais especificamente e en-
tão criar uma variedade de atividades dife-
renciadas e manter uma sequência didática 
coerente para assim ajudar cada aluno a su-
perar as suas dificuldades de aprendizagem.

Muitas pesquisas apontam que as dificul-
dades de aprendizagem envolvem principal-
mente o comportamento da criança e daí vem 
à importância da participação dos pais na vida 
escolar do aluno, pois, os profissionais da es-
cola podem trabalhar a mente e os pensamen-
tos do aluno de diversas maneiras diferentes, 
com diversas metodologias diferenciadas, 
mas se não houver o comprometimento do 
aluno e da família diante dessas dificulda-
des encontradas, provavelmente o resultado 
não será o esperado. Ao neuropsicopedago-
go cabe a função de identificar os problemas 
cognitivos do aluno, e partir dessa identifi-
cação montar uma estratégia para trabalhar 
o problema encontrado e assim chegar a um 
resultado satisfatório no desenvolvimento de 
aprendizagem, porém a família cabe a fun-
ção de acompanhar o comprometimento da 
criança e da vida escolar dessa criança e se 
necessário levá-la para um acompanhamen-
to médico, pois muitas vezes os problemas 
cognitivos podem vir de algo além de uma 
dificuldade de relação social ou interpessoal, 
segundo FUNAYAMA (2005, p. 27-28) exis-
tem pais que enfatizam o problema a crian-
ça não se preocupando com as dificuldades 
de seu filho. Enfatizar um problema em uma 
criança somente aumentará esse problema, 
pois as consequências mentais disso podem 
afetar a criança, enquanto ser humano, pelo 
resto de sua vida, e a partir daí os problemas 
e dificuldades só aumentaram, então ao in-
vés de enfatizar um problema que já existe, 
o ideal é participar e trabalhar o problema 
para encontrar uma solução viável. Isso nos 
mostra como a família deve se manter en-
volvida e estar presente de todas as formas 
possíveis, para que a criança se sinta acolhida 
e consiga superar todas as suas dificuldades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando todos os aspectos do de-
senvolvimento cognitivo de cada indivíduo 
devemos reconhecer a importância de se co-
nhecer toda estrutura funcional do sistema 
nervoso humano e toda a sua complexidade, 
além de se manter um profissional que esteja 
envolvido em conhecer e trabalhar toda a es-
trutura mental e cognitiva das crianças den-
tro do seu período de alfabetização. Dentro 
de todo o contexto da vida social e escolar 
dos alunos levamos em conta diversos fa-
tores metodológicos que fazem diferenças 
na perspectiva de ensino-aprendizagem in-
dividual de cada um para que a mente, os 
pensamentos e toda estrutura do sistema 
nervoso seja trabalhada de uma maneira 
correta, acarretando um conhecimento den-
tro dos melhores parâmetros pedagógicos.

O Neuropsicopedagogo deve, sobretudo, 
acompanhar passo a passo de cada etapa esco-
lar dos alunos que apresentam maiores dificul-
dades de desenvolvimento da aprendizagem, 
identificando esses problemas e criando mé-
todos e atividades que trabalharão os proble-
mas de maneira que toda a bagagem que aluno 
trouxe da sua vida no âmbito familiar e social 
seja considerado junto a toda a estruturação 
pedagógica, para que de certa maneira isso 
ajuda na compreensão do que lhe é ensinado.

Todos os trabalhadores que serão realiza-
dos com o aluno são de extrema importância 
dentro da escola e para sua relação interpes-
soal dentro e fora do ambiente escolar, pos-
sibilitando que ele desenvolva de maneira 
satisfatória a sua mente e seu cognitivo ao 
decorrer de toda a sua vida, lembrando que 
a aprendizagem de cada indivíduo é iniciada 
quando bebê e enfatizada quando se inicia a 
vida escolar, e todo o conhecimento adquiri-
do ao decorrer dos seus dias, será levado por 
toda a sua vida, o que torna muito importan-
te o envolvimento da família durante a vida 
da criança, tendo todo o acompanhamento 
da sua evolução pessoal e psicológica, pois, 
mesmo tendo um profissional especializa-
do em neuropsicopedagogia para trabalhar 
o cognitivo dessa criança, há a necessida-
de de toda uma estruturação familiar e um 
acompanhamento de todos que o cercam.

Entretanto devemos fazer valer todo o di-
reito de aprender de cada indivíduo, tendo 
acesso à linguagem escrita e verbal e assim 
interagir em grupos sociais de uma manei-
ra que desenvolva a curiosidade para co-
nhecer, debater e entender tudo presente 
no ambiente, e assim a os profissionais jun-
tamente com a família devem se assegurar 
que o cérebro e toda estrutura cognitiva da 
criança será desenvolvida no tempo corre-
to, tendo em vista o trabalho a ser realizado 
de maneira coerente para esse desenvolvi-
mento através das atividades diárias e assim 
obtendo uma educação de maneira integral.
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A DIFUSÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA NO MUNDO

RESUMO: Questiona-se como entender a língua espanhola hoje, no cenário da sua difusão 
no mundo? Objetivou-se conhecer as diversidades de dialetos, regionalismos e complexidade 
da Língua Portuguesa. Apresentaram-se então uma visão geral do ensino das variedades 
linguísticas da língua espanhola no Brasil. As representações trazidas pelas línguas em relação 
à credibilidade e prestígio de cada região que fala a língua espanhola utilizam uma variedade 
linguística. Por meio da revisão bibliográfica em livros, teses e artigos apresentam-se os itens 
que explicam e justificam as concepções sobre as variações linguísticas podem-se apresentar 
os problemas que permeiam o ensino do espanhol em nosso país. A discussão em torno das 
denominações entre espanhol e castelhano baseia-se no conflito em decidir a terminologia 
mais apropriada para denominar o idioma falado na hispano-américa na Espanha e em outras 
zonas hispanófonas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Variedades Linguísticas; Português; Espanhol.
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INTRODUÇÃO

Estudar uma língua implica uma atitude reflexiva de fatores geográficos, políti-
cos, econômicos e linguísticos a partir dos quais ela se estruturou, ou seja, a neces-
sidade de definir uma política de língua fundamenta-se em razões, diversas e com-
plementares como aspectos de caráter psicossocial, enriquecimento cultural e 
científico, manutenção de referências históricas e vantagens de natureza econômica.

A partir do conhecimento sobre as variedades dos dialetos linguísticos da Lín-
gua Portuguesa, procurou-se saber o que há em comum entre os cognatos da lín-
gua que um país trás para outro e os diversos significados das palavras conheci-
das e a contribuição da riqueza linguística para o mundo da Língua Portuguesa.

Questiona-se como entender a língua espanhola hoje, no cenário da sua difusão no mundo?
Objetivou-se conhecer as diversidades de dialetos, regionalismos e complexidade da Língua 

Portuguesa. Apresentaram-se então uma visão geral do ensino das variedades linguísticas da 
língua espanhola no Brasil. As representações trazidas pelas línguas em relação à credibilida-
de e prestígio de cada região que fala a língua espanhola utilizam uma variedade linguística.

Utilizando-se como metodologia à revisão bibliográfica apresentada em itens 
que exploram e justificam as concepções sobre as variações linguísticas podem-
-se apresentar os problemas que permeiam o ensino do espanhol em nosso país

A discussão em torno das denominações entre espanhol e castelhano baseia-se no con-
flito em decidir a terminologia mais apropriada para denominar o idioma falado na his-
pano-américa na Espanha e em outras zonas hispanófonas. Assim, a polêmica está en-
tre o termo espanhol (espanõl em espanhol) ou castelhano (castellano, em espanhol), ou 
seja, se ambas são formas perfeitamente sinônimas e aceitáveis, no critério acadêmico.
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VARIEDADES LINGUÍSTICAS

Mediante o ensino das variantes de 
uma língua estrangeira, é possível pro-
porcionar aos alunos uma visão abran-
gente a respeito dessa aprendizagem.

Conforme os Parâmetros Curriculares Na-
cionais de língua estrangeira (1998, p. 37) o 
papel educacional da Língua Estrangeira é 
importante, desse modo, para o desenvol-
vimento integral do indivíduo, devendo seu 
ensino proporcionar ao aluno essa nova ex-
periência de vida. Experiência que deveria 
significar uma abertura para o mundo, tanto 
o mundo próximo, fora de si mesmo, quan-
to o mundo distante, em outras culturas.

Assim, contribui-se para a construção, e 
para o cultivo pelo aluno, de uma competên-
cia não só no uso de línguas estrangeiras, mas 
também na compreensão de outras culturas.

O uso da linguagem tanto verbal quanto 
visual é essencialmente determinado pela 
sua natureza sociointeracional, pois quem 
a usa considera aquele a quem se dirige ou 
quem produziu um enunciado. Todo significa-
do é dialógico, isto é, construído pelos par-
ticipantes do discurso (BRASIL, 1998, p. 27).

A América Latina nasceu da colonização 
da América após sua descoberta pelos eu-
ropeus durante a procura por uma rota ma-
rítima para as Índias, fonte de comércio da 
seda e de especiarias, produtos que tinham 
um grande valor comercial. Ao navegarem 
para oeste, encontraram o “Novo Mundo”.

A América Latina constitui-se pelos países 
do continente Americano, no qual as pessoas 
falam espanhol, português ou francês, entre 
outros idiomas derivados do latim, com exce-
ção dos Estados Unidos da América e Cana-
dá. Herdou variações linguísticas, como a gra-
mática complexa e variada, que com o passar 
do tempo já sofreu várias mudanças, princi-
palmente o português. Isso se deve às suas 
características geográficas e também por de-
ficiência política para enfrentar o fenômeno.

Muito já se ouviu dizer que o espanhol da 
Espanha, Argentina e Cuba são diferentes. 
Embora a comparação não seja totalmente 
precisa, as diferenças entre a língua espanho-
la da Espanha e a língua espanhola da Améri-
ca Latina são algo como as diferenças entre 
Inglês Britânico e Inglês Americano. Pessoas 
de todo o mundo de língua espanhola podem 
se comunicar uns com os outros tão facil-
mente como as pessoas em todo o mundo de 
fala Inglês pode. Há diferenças, mais ainda na 
língua falada do que na escrita, mas eles não 
são tão extremos que você não pode apren-
der as diferenças que você precisar deles.

Silva e Castedo (2008) afirmam que:
No momento da busca por um protótipo 

de língua a ser utilizada no ensino do espa-
nhol, recorre-se a dois parâmetros princi-
pais: o social e o geográfico. O primeiro se-
gundo nos leva a grupos sócios linguísticos 
concretos, já o segundo nos conduz a olhar 
a determinados lugares. No ensino, costu-
ma-se dirigir três possibilidades prototípi-
cas: o modelo do espanhol de um só lugar 
(Castilha); o modelo do espanhol de cada 
zona específica e o modelo dos usos panis-
pânicos (SILVA e CASTEDO, 2008, p. 69).



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

812

Alguns professores preferem o modelo cas-
telhano acreditando que ainda tem maior pres-
tígio e oferecerem vantagens de concordân-
cia com a norma acadêmica. Há ainda aqueles 
que trabalham modelos concretos do espa-
nhol americano (SILVA e CASTEDO, 2008).

Andrés Bello (1940) citado por Moreno Fer-
nandez (2000, p. 80) posicionou-se pela au-
toridade castelhana para preservar a unida-
de da língua, chegando a afirmar que “no se 
crea que recomendando la conservación Del 
castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y 
espurio todo lo que es peculiar de los ameri-
canos” (apud SILVA e CASTEDO, 2008, p. 70).

Nesta perspectiva a possibilidade de se tomar 
o espanhol como modelo da Espanha ou da re-
gião mais próxima tem mais afinidade e relação.

De acordo com Svetlana Guerreiro Chaves 
Garrido (2001) professora de Língua Espa-
nhola do Centro de Línguas Vivas da Uni-
versidade Católica de Goiás – UCG, a língua 
Espanhola é um dos meios de comunicação 
mais importantes do mundo. É o idioma ofi-
cial da Espanha e no fim do século XV iniciou 
sua irradiação na América recém descoberta.

Hoje, além da Espanha, fala-se o Espa-
nhol na América Latina: Argentina, Bolívia 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equa-
dor, Guatemala, Honduras México, Nica-
rágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, 
República Dominicana, El Salvador, Uruguai, 
Venezuela e Guiné Equatorial (África). Na 
América do Norte, nos Estados Unidos; pro-
priamente dito, o Espanhol é usado como 
língua de comunicação entre a maioria dos 
anglo-saxões dos estados do Colorado, Ari-
zona, Califórnia e Novo México e também 
pôr numerosos grupos de New York e Flórida.

O Espanhol, atualmente, é a Segunda lín-
gua mais falada no Ocidente, bem como, 
nos Estados Unidos. Mais de 300 milhões 
de pessoas fazem uso deste idioma. Hodier-
namente, além do interesse particular que 
o Espanhol desperta em algumas pesso-
as é importante perceber que vivemos uma 
época de relações “político-comerciais” que 
nos decanta pela necessidade do conhe-
cimento desse idioma (GARRIDO, 2001).

Conforme Garrido (2001) a língua fala-
da pela quase totalidade de nossos vizi-
nhos latino-americanos está cruzando fron-
teiras. O Mercado Comum dos Países da 
América do Sul (MERCOSUL) e o Mercado 
Comum dos Países da América do Norte 
(NAFTA), certamente foram fatores de gran-
de influência para a divulgação do idioma.

O uso da língua culta neutraliza a fragmen-
tação porque os usos cultos de muitas áreas 
hispânicas que se aproximam ao castelhano 
utilizam a língua culta aproximada à norma. 
Consequentemente, a norma é única aos fa-
lantes do espanhol o que comprova que esta 
variedade permite a homogeneidade do idio-
ma e a criação de uma língua general acessí-
vel a todos (SILVA e CASTEDO, 2008, p. 70).

Lhote (1995) diz que para ser um ouvin-
te atento, basta aceitar a variabilidade den-
tro de uma mesma língua. Entende-se assim 
que os docentes na maioria das vezes des-
conhecem todas as variedades da língua es-
panhola, contudo, seriam as mais correntes 
que deveriam ensinar incentivando ao aluno 
pela busca de informações sobre as mes-
mas (apud SILVA e CASTEDO, 2008, p. 70).



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

813

Conceição Pinto (2006 apud SILVA e CAS-
TEDO, 2008) lança uma proposta sobre as 
zonas de contato direto e indireto para o 
ensino de variedades da língua espanho-
la trazendo grande relevância para nosso 
país, uma vez que possuímos muitas regi-
ões que fazem fronteira com países hispa-
nohablantes. Referindo-se às zonas de con-
tato direto, propõe-se que seja ensinada 
a variedade de maior contato aos alunos.

As zonas de contato indireto que são aque-
las que não possuem fronteiras com países 
de língua espanhola devem ser adotadas 
em sua própria variedade pelos professores, 
sem esquecer de revelar variedades diferen-
tes da utilizada para que estes possam optar 
pela que possui mais interesse ou simples-
mente conheça outros horizontes da língua 
estudada (SILVA e CASTEDO, 2008, p. 70).

Considera-se então, que os interesses dos 
alunos pela aprendizagem da língua podem 
ser os mais diversos sendo estes, por meio de 
viagens e ou bolsa de estudos na Espanha e 
Argentina, trabalho ou negócios, entre outros.

Toda educação verdadeiramente compro-
metida como exercício da cidadania precisa 
criar condições para o desenvolvimento da 
capacidade de uso eficaz da linguagem que 
satisfaça suas necessidades pessoais que po-
dem estar relacionadas às ações efetivas do co-
tidiano, à transmissão e busca de informação, 
ao exercício da reflexão (BRASIL, 2000, p. 30).

Nascimento (2007) em suas pesquisas ex-
plica que vista como um fenômeno social, a 
linguagem torna-se um substrato da socieda-
de, e vice-versa, devido ao elo que as une. As 
línguas naturais, enquanto sistemas linguís-
ticos complexos são apontados por diversos 
estudiosos da linguagem como produto social. 
Contudo, a linguística teórica e outros ramos 
do conhecimento linguístico, durante déca-
das, ignoraram essa relação em seus estudos.

O professor não só pode como deve uti-
lizar sua variedade linguística. No entanto, 
evitando limitar o universo dos alunos em 
relação a uma possível escolha da varieda-
de a ser usada e sem questionar as necessi-
dades e vontade deles, pois nenhuma delas 
tem maior prestígio que outra (SILVA e CAS-
TEDO, 2007 apud ALMEIDA, 2015, p. 27).

Mesmo reconhecendo a língua como um fa-
tor social, Saussure (2006) privilegia o caráter 
formal e estrutural do fenômeno linguístico. Já 
conforme Nascimento (2007, p. 25) essa ten-
dência vai permanecer na Linguística e orien-
tar os estudos estruturalistas e gerativistas 
até o surgimento da Sociolinguística e de dis-
ciplinas afins, Etnolinguística, Psicolinguística, 
etc., preocupadas com as questões contextu-
ais que fazem parte do fenômeno linguístico.

O pressuposto orientador dos estudos 
sociolinguísticos é a definição de varieda-
de, na qual se pode dizer que qualquer co-
munidade linguística revela, a princípio, 
a existência da diversidade, da variação.

Conforme Alkmin (2001, p. 32) “Toda comu-
nidade se caracteriza por diferentes modos de 
falar. A essas diferentes maneiras de falar, a So-
ciolinguística reserva o nome de variedades lin-
guísticas” (apud NASCIMENTO, 2007, p. 25).
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O ramo do conhecimento linguístico pres-
supõe que toda língua falada por qualquer 
comunidade apresenta variações, e, des-
sa maneira não podemos pensar em língua 
sem considerar seu caráter heterogêneo. 
Duas ou mais formas distintas capazes de 
transmitir um conteúdo informativo é o que 
constitui uma variável linguística. Para se 
estabelecer o conceito de variável linguís-
tica, é necessário que duas ou mais varian-
tes tenham o mesmo significado referencial 
ou denotativo (NASCIMENTO, 2007, p. 24).

Nascimento (2007) completa que as varian-
tes são idênticas quanto ao seu valor referen-
cial, mas opostas quanto a sua significação 
social ou estilista. Isso significa que, se um gru-
po utiliza uma determinada variante, normal-
mente, as conotações sociais atribuídas a esse 
grupo se transferem para a variável linguística.

Camacho (2013, p. 58), por sua vez, destaca 
as variantes em grupos como sendo: as varian-
tes geográficas que são resultados do grau de 
contato do falante com outros falantes da mes-
ma comunidade, gerando assim semelhança na 
maneira de falar do povo dessa comunidade.

São as diferenças de ordem socioeconômi-
cas e culturais, como renda, grau de escola-
ridade, ocupação profissional, idade, sexo, 
etc. Essas variantes são sobrecarregadas de 
valores em função do poder e da autoridade 
que os falantes detêm nas relações sociais.

Pode-se então dizer que uma varian-
te utilizada por determinados membros 
da comunidade que possuem determi-
nado prestígio social, adquire também 
esse prestígio e passa a ser reconheci-
da como variante padrão ou de prestígio.

Por outro lado, uma variante falada por 
classes inferiores na estratificação so-
cial, passa a ser vista de maneira negati-
va e transforma-se numa variante não-pa-
drão ou estigmatizada (CAMACHO, 2013).

A variedade linguística da classe dominante 
se impõe como marca de prestígio e determi-
na, inclusive, a atitude dos grupos dominados 
perante a sua própria variedade. Esse fenô-
meno é que permite a definição de prestígio 
e de preconceito linguístico. Por prestígio 
linguístico entende-se a valorização de uma 
variante determinada pelo fato de ela ser 
utilizada por um grupo dominante, enquan-
to preconceito linguístico é a desvalorização 
de uma variante pelo fato de ela ser utilizada 
por um grupo dominado (MONTEIRO, 2000, 
p. 65 apud NASCIMENTO, 2007, p. 25).

Lyon (1987, p. 252) afirma que foi já demons-
trado que membros de determinados grupos 
sociais reagem positiva ou negativamente a 
certos sotaques e dialetos e, sem ver ou nada 
saber a respeito do falante, emitem julgamen-
tos sobre sua personalidade com base em 
sua voz (apud NASCIMENTO, 2007, p. 25).

Acrescenta que os membros de um gru-
po social mais baixo na escala social pare-
cem aceitar o estereótipo como são ava-
liados pelos grupos mais dominantes, e 
conclui que esse tipo de preconceito linguís-
tico possui implicações na educação e nos 
projetos de carreira dentro da sociedade.

O preconceito linguístico conforme Nas-
cimento (2007) está ligado, em boa medida, 
à confusão que foi criada, no curso da his-
tória, entre língua e gramática normativa.
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Para Bagno (2009, p. 9) “tem que se fa-
zer um grande esforço para não incorrer no 
erro dos gramáticos tradicionais de estu-
dar a língua como uma coisa morta, sem le-
var em conta as pessoas vivas que a falam”.

Alvar (1991, p. 253) reforça que prestígio é a 
aceitação de um tipo de conduta considerado 
melhor que outro e isso se repetem no meio lin-
guístico. Essa visão é perceptível, no trabalho 
desenvolvido por Bugel (1999, p. 84), quando 
constata que os estudantes brasileiros de lín-
gua espanhola, em São Paulo, preferem as va-
riantes da Espanha por ser “o berço da língua e 
da cultura” (apud NASCIMENTO, 2007, p. 25).

ALGUMAS RAZÕES DE 
CONTROVÉRSIA SEGUNDO A 
WIKIPÉDIA

A controvérsia trasciende no deba-
te meramente acadêmico ou de ade-
quação terminológica, já que com cer-
ta frequência o debate misturou-se com 
intencionalidades políticas dos tipos:

1. Dentro de Espanha, certos sectores nacio-
nalistas ou regionalistas têm preferido o termo 
castelhano por entender que todas as línguas 
de Espanha são autóctonas de um verdadeiro 
território que é subparte do território espa-
nhol. No entanto, nos últimos tempos pode 
perceber-se também uma tendência a utilizar 
o termo espanhol por parte destes setores, 
para reforçar a ideia de que os territórios como 
Cataluña ou país Basco não fariam parte de 
Espanha (no sentido de nação espanhola). Em 
contraposição, os setores Españolistas, de-
fendem majoritariamente o termo espanhol 
para assinalar a preeminência ou naturalidade 
de descrever à língua comum dos espanhóis.

2. Em tempos da ditadura de Miguel Pri-
mo de Rivera produzem-se um aprimora-
mento do termo espanhol ao mesmo tempo 
em que se fixam cânones de correção base-
ados no uso castelhano (e concretamente 
burgalés) para evitar a centrifugação paten-
te nas falas periféricas (andaluz panocho). 
Mais tarde, durante a ditadura de Francisco 
Franco, reforçar-se-á a identificação do es-
panhol com a indissolubilidade da pátria.

3. Em Hispano América, chegou-se a consi-
derar que o uso do termo espanhol era uma 
forma de subordinação cultural a Espanha.

4. Em Hispano América também se chegou a 
considerar por parte de alguns sectores que o 
idioma deve se chamar espanhol devido a que 
foi trazido pelos conquistadores espanhóis, e 
que o denominar castelhano seria, em sua opi-
nião, uma tentativa por eximir de responsabi-
lidade moral e histórica ao moderno Estado 
espanhol como conjunto por ter imposto uma 
cultura e um idioma completamente alheios 
aos habitantes originários dessas terras.

No entanto, é um fato histórico que a con-
quista da América foi uma empresa da Coroa 
de Castilla, como demonstra o que os naturais 
dos reinos da Coroa de Aragon não pudessem 
comerciar livremente com as colônias até a 
abolição de suas jurisdições e sua sujeição e 
redução às leis de Castilla por obra de Felipe V.
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COMPARAÇÕES ENTRE O 
PORTUGUÊS E O CASTELHANO

A língua oficial da Espanha foi originalmen-
te à língua de apenas um reino, Castela, que 
acabou por dominar os demais e impor sua 
própria língua a todo o país. O castelhano 
falado nas Américas foi influenciado menos 
pelo dialeto de Castela, que na Espanha é 
considerado o padrão da língua nacional, do 
que pelo dialeto da Andaluzia, região do sul da 
Espanha de onde veio a maioria dos primeiros 
colonizadores espanhóis e onde está o porto 
de Cádiz, principal passagem da metrópole às 
colônias. Por exemplo, enquanto os castelha-
nos pronunciam o “z” e o “c” antes de “e” ou “i” 
de forma semelhante ao “th” do inglês, os an-
daluzes e a maioria dos hispano-americanos 
pronunciam essas letras com o mesmo som 
do “s”, o que em Castela foi tradicionalmente 
considerado um vício de pronúncia, o seseo.

Na prática não há nenhuma diferença entre 
o Espanhol e o Castelhano, sendo o vocabu-
lário, a grafia das palavras e as regras grama-
ticais as mesmas. Contudo a diferença é que 
os termos surgiram em épocas diferentes.

Conforme Carlos Carrion Torres (2018, p. 
1), comparando o Português e o castelha-
no, entre as línguas mais utilizadas no mun-
do afirma que poucas apresentam tantas 
similaridades entre si, tanta mútua inteligi-
bilidade, quanto o Espanhol (Castelhano) e o 
Português. As duas que estão entre as cinco 
com mais falantes nativos, são Línguas ibe-
ro-ocidentais junto com as pequenas línguas 
regionais como o Galego, o Catalão, o As-
turiano, o Aragonês, o Mirandês, o Leonês.

Esses idiomas, caso fossem um único, for-
mariam a língua que seria hoje a segunda 
mais falada no mundo, a mais falada dentre 
as Indo-Européias, as do Hemisfério Oci-
dental, do Hemisfério Sul, das Américas, das 
que usam o Alfabeto Latino. Há inclusive 
uma interlíngua informal, denominada “Por-
tunhol”, uma livre mistura das duas línguas 
praticada nas áreas de contato na Península 
Ibérica e na América do Sul (TORRES, 2018).

A origem comum e a proximidade geográfi-
ca são as causas dessa enorme similaridade, 
conforme Torres (2018) que permite que se 
possam listar algumas dessemelhanças, re-
alçadas e tornadas significativas justamen-
te como um contraponto das similaridades.

Para quem não sabe o Espanhol e o cas-
telhano, são o mesmo idioma. O cas-
telhano é a língua oficial da Espanha e 
por isto é chamado de língua espanhola.

Neste país são falados quatro idiomas o ca-
talão, falado na região próxima a França, cha-
mada de Catalunha, e também nas ilhas Bale-
ares, o basco, falado ao norte; o galego, falado 
ao norte de Portugal, na Galícia; e o castelha-
no, que é falado nas ilhas Canárias e nas ou-
tras regiões do país. Por serem a língua oficial, 
todos os lugares da Espanha, além de falarem 
o idioma regional também falam o castelhano.

Diz-se idioma castelhano pelo fato de que ele 
surgiu na região de Castela, localizada próxima 
ao centro da Espanha. Na idade média esta re-
gião dominou politicamente as demais; e, por 
isso, essa ficou sendo a língua de toda a Espa-
nha. Além disto, o castelhano também foi trazi-
do para a América Latina pelos colonizadores.
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Assim como existem algumas diferenças en-
tre o português de Portugal e o português do 
Brasil, também existem algumas pequenas di-
ferenças entre o espanhol falado na Espanha e 
aquele falado na América Latina, mas isto não 
significa que estes idiomas sejam diferentes.

Na realidade o ensino da língua espanhola 
está em processo de expansão. Em todo o 
mundo, pelo menos 14 milhões de pessoas 
estudam a língua espanhola, segundo o anu-
ário do Instituto Cervantes. Tal interesse ini-
ciou-se a partir das relações comerciais entre 
países de língua espanhola e países que apre-
sentam outros idiomas como línguas oficiais.

No entanto, sabe-se que uma pessoa mani-
festa interesse em estudar determinada língua 
estrangeira devido às relações que esta pos-
sui com pessoas de seu grupo social e de tra-
balho, ou seja, a procura por um novo idioma 
tem relação direta com seu momento de vida.

Esse avanço mundial do espanhol é tão 
real que ocorre velozmente nos Esta-
dos Unidos, que é um país de grande po-
der econômico, social e divulgador cultu-
ral, por isso a presença do espanhol ali é 
tão importante para a língua e não pode-
ria deixar de ser mencionada nesta análise.

No Brasil, a língua espanhola apresenta 
uma característica muito importante: assim 
como o português, ela é uma língua neola-
tina e por essa razão há grande semelhança 
entre os dois idiomas como, por exemplo, na 
conjugação de alguns verbos e na ortografia, 
que apresenta algumas palavras idênticas.

Essa proximidade faz com que a maior parte 
das pessoas acredite que é uma língua mais 
fácil para ser assimilada. Esse pensamento, 
por um lado, é bom para o ensino da língua 
em nosso país, por outro, faz com que os 
professores tenham a responsabilidade de 
mostrar que o espanhol apesar de ser pare-
cido com a nossa língua, apresenta também 
muitas diferenças, como é o caso das palavras 
heterossemânticas que apresentam a grafia 
parecida ou igual e o significado diferente.

Segundo Bergsten (2009) no Brasil, pesqui-
sas realizadas comprovam que a língua es-
panhola está em um momento de ascensão. 
Dados obtidos em 1996 e que podemos en-
contrar no anuário do Instituto Cervantes de 
1999, informam que o número de falantes da 
língua espanhola, naquele ano, era de 43.901. 
No anuário mais recente (2006-2007) encon-
tramos que a estimativa aproximada para os 
anos de 2004-2005 era de 1.000.000 de es-
tudantes de espanhol no Brasil, porém, pre-
via-se que com a recente lei do espanhol, que 
iremos tratar mais adiante, o número de estu-
dantes de espanhol nos próximos anos poderia 
chegar a 11.000.000 (apud BERALDO, 2014).

A importância do aprendizado dessa língua 
é inquestionável, pois o interesse comercial 
e a proximidade com países de língua espa-
nhola contribuem para que haja uma maior 
procura por este idioma. Com isso, atual-
mente no Brasil, o castelhano passou a ser a 
segunda língua mais procurada, logo depois 
do inglês, superando o francês e o alemão. 
Um fato que comprova esta afirmação é o 
aumento da opção pelo espanhol nas provas 
seletivas para as universidades brasileiras.
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Pode-se observar nesta comparação entre o 
português e o castelhano que o ensino da língua 
espanhola no Brasil vem aumentando constan-
temente, e isso não ocorreu de repente, sendo 
decorrente de vários fatores que, associados, 
contribuíram para a ascensão desta língua.

No que se refere ao ensino do espanhol nas 
escolas, é importante reconhecer que a lei 
que rege todo o sistema educacional brasi-
leiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, indica que o aprendizado de uma 
língua estrangeira é um direito de todo cida-
dão. Essa afirmação também está presente na 
declaração universal dos direitos linguísticos.

Segundo a LDB (1996) em seu art 36, III 
será incluída uma língua estrangeira mo-
derna, como disciplina obrigatória, exigida 
pela comunidade escolar, e uma segunda, 
em caráter optativo, dentro das possibilida-
des da instituição. (apud CURY, 2002, p. 95).

As perspectivas em relação à língua espanho-
la são muito boas, principalmente pela oficia-
lização da lei 11.161/2005 que trata da obri-
gatoriedade do ensino do espanhol no nível 
médio. Essa lei trata da obrigatoriedade do en-
sino do espanhol nos currículos das escolas de 
nível médio brasileiras, porém, não faz com que 
os alunos sejam forçados a estudar espanhol.

Art. 1º O ensino da língua espanhola, de ofer-
ta obrigatória pela escola e de matrícula facul-
tativa para o aluno, será implantado, gradativa-
mente, nos currículos plenos do ensino médio.

§ 1º O processo de implantação de-
verá estar concluído no prazo de cin-
co anos, a partir da implantação desta Lei.

§ 2º É facultada a inclusão da língua es-
panhola nos currículos plenos do en-
sino fundamental de 5a a 8a séries.

Art. 2º A oferta da língua espanhola pe-
las redes públicas de ensino deverá ser fei-
ta no horário regular de aula dos alunos.

Art. 3º Os sistemas públicos de ensino im-
plantarão Centros de Ensino de Língua Es-
trangeira, cuja programação incluirá, neces-
sariamente, a oferta de língua espanhola.

Art. 4º A rede privada poderá tornar disponí-
vel esta oferta por meio de diferentes estraté-
gias que incluam desde aulas convencionais no 
horário normal dos alunos até a matrícula em 
cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna.

Art. 5º Os Conselhos Estaduais de Educa-
ção e do Distrito Federal emitirão as normas 
necessárias à execução desta Lei, de acordo 
com as condições e peculiaridades de cada 
unidade federada. (BRASIL, Lei 11.161/2005).

Mesmo sendo uma lei para este segmento, 
ela contribuirá para a propagação da língua es-
panhola até mesmo em outros níveis de ensi-
no, e por causa desta lei, diversas escolas que 
ainda não possuem o espanhol em seus currí-
culos acrescentaram esse idioma, até mesmo 
nos níveis primários, para que os alunos expe-
rimentem o contato com a língua mais cedo.

A divulgação do espanhol no Brasil está ga-
rantida. O processo de ensino da língua está 
muito bem encaminhado, pois há interes-
se político para essa difusão, além do que as 
pesquisas e os estudos a respeito do ensino 
deste idioma também se encontram em ex-
pansão, porém nossos esforços não deve-
rão estar focados somente na divulgação da 
língua espanhola, mas principalmente em 
um ensino de qualidade, e para isso os pro-
fessores devem ser capacitados em melho-
rar a qualidade dos materiais didáticos para 
aumentar a procura por esta aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que as variedades da língua espanhola ensinadas poderiam ser melho-
res, entende-se que este idioma também seja chamado castelhano, por ser o nome da 
comunidade linguística de modalidade em tempos medievais: Castilha. Alguma polê-
mica existe a denominação do idioma ao redor; o termo espanhol é relativamente re-
cente e não é admitido pelos muitos oradores bilíngues do estado espanhol, porque eles 
entendem que aquele espanhol inclui o valenciano de condição, galego, catalão e bas-
co, idiomas em troca de consideração oficial dentro do território de suas comunidades 
autônomas respectivas; eles são esses oradores bilíngues que pretendem voltar à de-
nominação mais velha que teve o idioma, perito castelhano como idioma de Castilha.

Nos países americanos espanhóis foi conservada esta denominação e eles não es-
boçam dificuldade especial ao entender como sinônimos as condições castelha-
nas e espanholas. Nos primeiros documentos depois da fundação da Real Acade-
mia espanhola, os sócios usaram para acordo a denominação de idioma espanhol.

Conclui-se então que a língua castelhana ou língua espanhola é o nome dado 
a uma língua românica originária da Espanha e que hoje é a língua mais fala-
da das Américas. O idioma castelhano recebe esse nome por ser originário de Cas-
tela. Junto ao inglês é a língua ocidental que possui o maior número de falantes.

O espanhol (castelhano), que é uma das línguas oficiais das Nações Unidas, é tanto uma língua 
multinacional quanto internacional, mas não mundial. Nenhuma das nações que falam é uma po-
tência mundial, com exceção da Espanha que fica entre as dez potências mundiais. O peso cientí-
fico e econômico da língua castelhana não é tão alto como o alemão, o francês, o inglês ou o japo-
nês, mas cada dia cresce mais pelo desenvolvimento de países como a Argentina, o México, etc.

Entre tantas línguas, o espanhol se destaca como a segunda língua nativa mais fala-
da no mundo e a primeira mais falada nas Américas. A língua espanhola, também conhe-
cida como castelhano, sofreu variações ao longo dos séculos, foram os chamados diale-
tos oriundos do espanhol. O espanhol é muito parecido com o português e ao mesmo 
tempo é muito diferente, o que na maioria das vezes causa confusão durante a tradução.

Muitas pessoas acreditam ainda que por ser parecida a compreensão da língua espa-
nhola é muito fácil, se você sabe o português consequentemente saberá traduzir a lín-
gua espanhola, é essa familiaridade entre as línguas que gera a maioria dos erros de tra-
dução, pois existem palavras em espanhol que são escritas exatamente como algumas 
palavras em português, mas apresentam significados distintos. Entende-se que conhecer 
e aprender esse idioma, seja mais fácil do que se imagina, bastando apenas atenção e de-
dicação durante os estudos da língua Espanhola ou Castelhana que são a mesma língua.
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A RELAÇÃO PROFESSOR/TUTOR-ALUNO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RESUMO: A Educação a Distância não é uma novidade de tempos tecnológicos, ainda que a 
tecnologia tenha democratizado e facilitado seu acesso esta modalidade educativa já é uma 
realidade há muito tempo, anteriormente através de meios de comunicação em massa e  por 
correspondência, veículos ainda utilizados, e com o advento das plataformas educativas da 
internet torna-se amplamente acessível.  

Palavras-chave: Educação a Distância;  Tecnologia;  Professor-Tutor.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

823

EAD

 
O uso da internet como veículo de 

acesso ao Ensino a Distância  possibi-
lita uma série de ferramentas, subsí-
dios, atividades, aulas e outras estra-
tégias e ações que os outros veículos 
anteriormente utilizados na educação 
a distância não possibilitaram, tor-
nando EAD uma modalidade que, se 
bem estruturada e organizada, pode 
oferecer uma educação de qualidade.

Utilizando a web, tornam-se pos-
síveis ações como a utilização, o 
armazenamento e a recuperação, 
a distribuição e compartilhamento 
instantâneo da informação; a supe-
ração dos limites de tempo e espa-
ço; a construção do conhecimento 
pelo sujeito, da aprendizagem co-
laborativa e cooperativa, da maior 
autonomia dos sujeitos no processo 
de aprendizagem, do relacionamen-
to hierárquico, do processo de ava-
liação continuada e formativa, por 
meio do uso de portfólio; um maior 
grau de interatividade pela utilização 
de comunicação síncrona e assín-
crona (SCHLEMMER, 2005, p. 31).

 

A EAD em ambiente virtual demanda 
uma formação docente diferenciada, 
além de uma equipe de profissionais 
especializados que não são comuns 
no ensino presencial e em outros ve-
ículos comumente utilizados na EAD. 

A função docente virtual transfor-
ma o professor indivíduo em pro-
fessor coletivo, representado por 
uma equipe de trabalho formada 
por profissionais de distintas áreas 
de atuação (webdesigner, progra-
mador, designer instrucional, espe-
cialista em conteúdo, especialista 
em linguagem audiovisual, roteiris-
ta, pedagogo, psicólogo etc.), cuja 
constituição depende das caracte-
rísticas requeridas pela concepção, 
pelo desenvolvimento e pelo aper-
feiçoamento de determinado projeto 
formativo (OLIVEIRA, 2008, p. 207).

Para Gatti (2009, p. 2) a formação 
do docente, elemento fundamental 
na estruturação do ensino da mo-
dalidade a distância independente 
da área de atuação,  é fundamental : 
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No caso dos processos de educa-
ção a distância observa-se a impor-
tância do professor, desde a criação/
produção/revisão/recomposição dos 
materiais didáticos, até aos conta-
tos com os alunos, mais diretos ou 
indiretos, em diferentes momentos, 
por diferentes modalidades: na co-
locação de temas, de problemas, 
em consultas, em tutoria, em revi-
sões, em processos de recuperação, 
etc; por e-mails, por webcam, por 
telefone, em bases de atendimen-
to, etc. (GATTI, 2009, p. 90-102).

 A EAD tem sido definida de di-
ferentes formas, Moran(2002), por 
exemplo, a aponta como um pro-
cesso de ensino-aprendizagem in-
termediado por tecnologias, sem a 
presença espacial e/ou temporal de 
docentes e educandos que se conec-
tam através de tecnologias ou veí-
culos midiáticos de acesso (correio, 
telefone, fax, Internet, etc). O Decre-
to Lei 5.622 de 19 de dezembro de 
2005, Capítulo I, Art. 1°, descreve:

[...] caracteriza-se a educação a 
distância como modalidade educa-
cional na qual a mediação didático-
-pedagógica nos processos de ensi-
no e de aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com es-
tudantes e professores desenvolven-
do atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos (BRASIL , 2005).

Levy (1999), diz que a EAD apro-
veita-se de uma infinidade de abor-
dagens de ensino, englobando as hi-
permídias, as redes de comunicação 
interativas e tecnologias inerentes à 
cibercultura. Levy (1999) ainda pro-
põe que é imperativo na EAD um novo 
estilo de pedagogia que proporcione 
aprendizagens personalizadas e co-
letivas, que priorizem redes de co-
nhecimento e comunidades virtuais.

 

A EAD constitui-se como mo-
dalidade educativa que está para 
além de espaços físico-temporais, 
estabelece processos e ações de 
natureza virtual, acessíveis àque-
les que a escolhem no tempo e 
espaço que melhor lhes convier.
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As Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) são ferramentas 
que se prestam a reunir docentes e 
discentes diminuindo as distâncias fí-
sico-temporais que tornaram impos-
sível a aquisição do conhecimento 
em outras modalidades educativas. 
Abordagem tem como base o concei-
to de distância transacional que con-
sidera a distância educacional não do 
ponto de vista físico, mas do ponto de 
vista comunicativo (MOORE, 1993). 

A Portaria 4.059, de 10 de dezem-
bro de 2004 o Art.1 aponta para o 
uso de 20% da carga horária de au-
las virtuais no ensino presencial no 
curso superior, conforme temos:

As instituições de ensino supe-
rior poderão introduzir, na organi-
zação pedagógica e curricular de 
seus cursos superiores reconheci-
dos, a oferta de disciplinas integran-
tes do currículo que utilizem mo-
dalidade semipresencial, com base 
no art. 81 da Lei n o 9.394, de 
1.996, e no disposto nesta Portaria.

§ 1o Para fins desta Portaria, ca-
racteriza-se a modalidade semipre-
sencial como quaisquer atividades 
didáticas, módulos ou unidades de 
ensino-aprendizagem centrados 
nas auto-aprendizagens e com a 
mediação de recursos didáticos or-
ganizados em diferentes suportes 
de informação que utilizem tec-
nologias de comunicação remota.

§ 2o Poderão ser ofertadas as disci-
plinas referidas no caput, integral ou 
parcialmente, desde que esta oferta 
não ultrapasse 20% (vinte por cen-
to) da carga horária total do curso.

O ALUNO DA EAD

O estudante que a opta pela moda-
lidade EAD com subvenção tecno-
lógica virtual deve ter claro que esta 
exige uma série de pré-requisitos que 
dizem respeito às competências e ha-
bilidades na relação com as ferramen-
tas tecnológicas nas quais está base-
ada sua aprendizagem, uma essencial 
organização pessoal, motivação e ob-
jetivos inerentes a esta modalidade.

É importante notar que ainda carre-
gamos presente nos nossos proces-
sos de aprendizagem, sejam de que 
natureza forem, as marcas dos pa-
drões educacionais utilizados por dé-
cadas, até séculos, padrões estes que 
pouco tem a ver com o novo modelo 
EAD carregado de subsídios tecno-
lógicos, o que poderá trazer alguns 
contrapontos, principalmente rela-
cionados às dinâmicas e inovações 
trazidos pelas TICs. Gouvêa e Oli-
veira (2006, p. 107) afirmarem que:
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A subjetividade construída durante 
séculos de sistema educativo presen-
cial, na qual o professor encontrava-
-se no papel de controlar o fluxo de 
informação, as formas de apreensão 
do conteúdo e modos de entendi-
mento daquilo que circulava no espa-
ço escolar (ou mesmo acreditava-se 
que possuía tal poder de controle), 
passa a ser solapada pela distância 
que coloca o aluno longe de seu olhar, 
de sua fala e de sua influência direta 
(GOUVÊA e OLIVEIRA, 2006, p. 107).

Para Guimarães (2012) o aumento 
das matrículas na educação superior 
está relacionado à elevação do po-
der aquisitivo de uma fração signifi-
cativa da população com o apoio da 
educação. O autor propõe que “[...] 
há marcadamente um novo perfil so-
cioeconômico dos estudantes bra-
sileiros, que aprendem de maneira 
diferente e desafiam o elitismo que 
sempre marcou a educação supe-
rior” (GUIMARÃES, 2012, p. 126).

O perfil deste novo aluno caracte-
riza-se por: ingresso tardio na edu-
cação superior; trabalho em tempo 
parcial ou integral; educação prio-
ritariamente noturna; responsável 
total ou parcial pela renda familiar 
tendo dependentes financeiros. Es-
ses estudantes têm como objetivo 
principal educação voltada a prática 
que possibilitem acessão financeira.

Há ainda uma segunda parcela de 
educandos que migram para a EAD, 
são os nativos digitais, que nasceram 
nos anos 80, estes acreditam na eficá-
cia e credibilidade da educação digital. 
Esse grupo é multitarefa, compreen-
dem o mundo do ponto de vista digital.

A EAD contempla os dois grupos 
uma vez que permite a adequa-
ção de cada um em suas demandas 
particulares. Tarouco, Moro e Es-
tabel (2003, p. 37) apontam que os 
estudantes que se beneficiam de 
ferramentas tecnológicas apren-
dem a navegar rapidamente, con-
seguem trabalhar bem em grupo e 
tem pouca dificuldades e elaborar 
as próprias produções audiovisuais. 
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A DOCÊNCIA NA EAD 

Em EAD, o professor, tutor, tem 
contato direto com os alunos e é o 
responsável pela solução das dú-
vidas e avaliação da participação 
deles nas atividades propostas. 
Ocorre que a lei não exige um ní-
vel alto de formação para estes tu-
tores, é exigido apenas serem for-
mados, há pelo menos dois anos, 
na área em que exercerão a tutoria. 

O professor precisa ter novas habi-
lidades, dominar as linguagens midiá-
ticas, consiga desenvolver diferentes 
narrativas, sejam virtuais, escritas, 
orais. E o papel da universidade é pen-
sar num currículo que proporcione à 
formação do aluno um conhecimento 
que lhe possibilite intervir na sua re-
alidade (LESZCZYNSKI, 2010, p. 38).

 Como em todo o processo en-
sino-aprendizagem as dinâmicas 
educativas na EAD devem também 
ser compreendidas como processos 
coletivos nos quais docentes e alu-
nos são ambos ensinantes-apren-
dentes. O professor/tutor exercerá 
uma posição de mediador da apren-
dizagem. Conforme FREIRE (2002) 
“o educador democrático não pode 
negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade críti-
ca do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão” (FREIRE, 2002, p.13). 

A distância física entre o profes-
sor/tutor e o aluno gera uma preo-
cupação maior em propor ativida-
des, abordagens e estratégias que 
apresentem estimulem o estudo 
nas plataformas virtuais de aprendi-
zagem, como versa BRUNO; LEM-
GRUBER (2010) sobre a impor-
tância em entender os múltiplos 
papéis assumidos pelo professor/tu-
tor em uma realidade de Cibercultura:

Esse cenário implica em que o pro-
fessor assume múltiplas funções, se 
integre a uma equipe multidisciplinar 
e se assuma como formador, concep-
tor e realizador de cursos e materiais 
didáticos; pesquisador, mediador, 
orientador e nesta concepção, se as-
sumir como recurso do aprendente. 
Por isso a adjetivação de professor 
coletivo: a figura do professor cor-
responde não a um indivíduo, mas 
uma equipe de professores (BRU-
NO; LEMGRUBER, 2010, p. 71).
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RELAÇÃO PROFESSOR E 
ALUNO NO AMBIENTE DA 
EAD

Belloni (1998, p. 30), aponta as ques-
tões sócio-afetivas como o primeiro 
grande desafio a ser enfrentado pe-
las instituições que oferecem a EAD, 
buscar planos de ação para a intera-
ção nos processos da EAD, através 
de metodologias, materiais e linhas e 
códigos de comunicação, abrindo um 
leque infinito de conjunções de lin-
guagem instrucional através dos ve-
ículos tecnológicos inerentes à EAD. 

 

Os processos de aprendizagem na 
EAD demandam um novo formato 
didático que exige o uso de meto-
dologias diferenciadas que se adé-
quem às demandas específicas desta 
modalidade educativa, começando 
pelo poder de escolha do aluno de 
locais e horários de estudo que me-
lhor se adequa a suas necessidades. 

Desenvolver a ideia da auto apren-
dizagem que no ensino regular é ape-
nas implícita, mas que no ensino EAD. 
Nesta modalidade o processo de 
aprendizagem está focado no apren-
dente, sendo vital a geração de ações, 
práticas, atividades, abordagens, mé-
todos que proporcionem e exercitem 
a autonomia da aprendizagem e a 
tornem significativa. É imperativo co-
nhecer as peculiaridades sociais, cul-
turais, econômicas do aprendente, 
seus objetivos e metas e agregar es-
sas peculiaridades às concepções me-
todológicas. (BELLONI, 1998, p.20).

Belloni (1998, p.35) ainda ressalta 
que na EAD existe a aprendizagem 
autônoma, esses moldes destinam-
-se à educação de adultos com ma-
turidade, disciplina e motivação ne-
cessários à autoaprendizagem. Neste 
modelo o professor faz uso do conhe-
cimento de mundo como estratégia e 
material de conhecimento e torna-se 
ele mesmo recurso de aprendizagem 
para este aluno. Para tanto o am-
biente virtual de aprendizagem deve 
caracterizar-se pela cooperação, co-
laboração, integração e facilidade de 
acesso nas linhas de comunicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação a Distância é vista por especialistas e pesquisadores como veí-
culo fundamental para a educação atual, como forma de democratização do 
ensino superior, inclusão de camadas sociais que de outra forma não teriam 
acesso à educação, possibilitando a indivíduos que trabalham em período 
integral uma forma de modular espaços e horários conforme sua disponibili-
dade ou desejo. Na atualidade essa é, sem dúvida, a modalidade mais acessí-
vel, não só porque se presta a alcançar o sujeito aprendente em seus espaços 
e horários específicos, mas também por incluí-lo e apresentá-lo a uma série 
de novas tecnologias educativas que as plataformas educacionais digitais 
oferecem para esta modalidade educativa. Destacamos também o papel do 
professor/instrutor como facilitador e estimulador da auto aprendizagem, 
desenvolvendo metodologias, materiais e propondo atividades que propor-
cionem nesse aprendente a autonomia na construção de seu conhecimento. 
Atualmente não se requer do professor/instrutor da EAD uma formação apri-
morada e específica para esta modalidade, mas as demandas reais apresen-
tadas no decorrer do processo ensino-aprendizagem denotam uma urgen-
te necessidade de formação específica para o professor/instrutor da EAD.
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CONTOS DE FADAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: SUA INFLUÊNCIA 
COM ÊNFASE NA PSICANÁLISE E NA SIMBOLOGIA

RESUMO: Os contos infantis fazem parte do mundo da criança há muitos anos, por esse 
motivo começou-se a especular sobre o porquê eles encantam as crianças de todas as épocas. 
Descobriu-se que um conto é muito mais do que uma simples estória. Detrás da magia e da 
imaginação que uma estória infantil oferece, há símbolos e conceitos que ajudam as crianças 
a se descobrirem e a redescobrir o mundo, a se relacionar com as pessoas e com os conflitos 
internos típicos do desenvolvimento humano, ainda que elas não percebam. Pensando que os 
contos são uma maneira da criança se desenvolver superando obstáculos presentes em todas 
as suas fases, este artigo tem como foco explicitar a importância e a necessidade das histórias 
infantis para o desenvolvimento da criança, além de mostrar que isso pode e deve ser usado 
como ferramenta para a prática pedagógica.

Palavras-Chave: Conto de fadas; Literatura Infantil; Desenvolvimento; Influência.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo, abordaremos a necessidade da 
criança pela magia e como isso acontece na 
narração de estórias além de verificar o efeito 
do conto na transição da infância, para melhor 
exemplificar esse acontecimento iremos ana-
lisar o conto “Chapeuzinho Vermelho” em sua 
versão original. Esse conto foi escolhido com 
base na prática pedagógica, onde notamos o 
grande interesse de crianças de diversas faixas 
etárias pela estória. Sendo assim, buscamos 
através da simbologia e da psicanálise o que o 
conto traz em sua profundidade para a criança.

O livro infantil tem uma importância funda-
mental no desenvolvimento do pensamento 
da criança. Ele faz a imaginação correr mundos, 
criando um elo entre a realidade e a fantasia. 
Para ser bom, o livro infantil não pode dizer 
tudo, a criança precisa descobrir por ela mesma 
o que está por trás do gesto do personagem.

Por isso, se faz necessário um cuida-
do na hora de escolher qual livro as crian-
ças devem ler. Um livro mal escolhido faz 
com que a criança perca a curiosidade, en-
canto e o sonho que um bom livro deve 
trazer. Essa é uma das principais razões 
que fazem as pessoas não gostar de ler.

Escrever um livro para crianças exige muito 
mais que príncipes e princesas. O que vai cha-
mar a atenção para a leitura não são apenas 
as ilustrações ou a quantidade de páginas, 
os primeiros parágrafos é que despertarão a 
vontade de continuar a ler, eles devem criar 
enlaces para os parágrafos seguintes de for-
ma que a criança tenha sempre um motivo a 
mais para seguir em frente, ou seja, criando 
um novo pensamento a cada página virada.

A leitura se torna mais prazerosa quando nos 
identificamos com ela. Crianças são fontes de 
sabedoria e não depósito de conhecimento.

A autêntica literatura infantil não deve ser 
feita essencialmente com intenção pedagó-
gica, didática ou para incentivar o hábito de 
leitura. Esse tipo de texto deve ser produzido 
pela criança que há em cada um de nós. O 
grande segredo é trabalhar o imaginário e a 
fantasia, “pois a imaginação é forma de de-
senvolvimento intelectual; e o melhor meio 
de torná-la fecunda é através da literatu-
ra para a criança (CARVALHO, [s.d.], p.48).

O impulso de contar história possivel-
mente nasceu no homem no momento 
em que ele sentiu necessidade de comu-
nicar aos outros alguma experiência sua, 
que poderia ter significação para todos.

É no encontro com qualquer forma de Li-
teratura que os homens têm a oportunida-
de de ampliar, transformar ou enriquecer 
sua própria experiência de vida. Nesse sen-
tido, esta se apresenta não só como veículo 
de manifestação de cultura, mas também de 
ideologias. A Literatura Infantil, por iniciar o 
homem no mundo literário, deve ser utiliza-
da como instrumento para a sensibilização da 
consciência, para a expansão da capacidade 
e interesse de analisar o mundo. Sendo fun-
damental mostrar que a literatura deve ser 
encarada, sempre, de modo global e com-
plexo em sua ambiguidade e pluralidade.

Até bem pouco tempo, em nosso século, os 
escritos voltados para crianças eram consi-
derados como um gênero secundário, e vis-
ta pelo adulto como algo pueril (nivelada ao 
brinquedo) ou útil (forma de entretenimento). 
A valorização da Literatura Infantil, como for-
madora de consciência dentro da vida cultural 
das sociedades, é bem recente. “Infantilizar’ as 
crianças não cria cidadãos capazes de interferir 
na organização de uma sociedade mais cons-
ciente e democrática” (OLIVEIRA, 2006, [s.d]). 
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Para investir na relação entre a interpreta-
ção do texto literário e a realidade, não há 
melhor sugestão do que obras infantis que 
abordem questões de nosso tempo e pro-
blemas universais, inerentes ao ser humano.

Contar história para crianças é sustentar o 
imaginário, é ter a curiosidade respondida em 
relação a muitas perguntas, é encontrar ideias 
para solucionar questões, é uma possibilida-
de de descobrir o mundo intenso de confli-
tos, dos impasses, das soluções que todos 
vivemos e atravessamos através dos proble-
mas que vão sendo enfrentados (ou não), re-
solvidos (ou não), pelas personagens de cada 
estória. Fazer de conta é uma fonte de cura 
muito rica para crianças de pré-escola. Você 
pode ver crianças aliviando seus próprios 
sentimentos quando as observa brincando.

É através de uma estória que se podem 
descobrir outro lugar, outro tempo, ou-
tras maneiras de ser e de agir... É ficar sa-
bendo História, Geografia, Filosofia, Polí-
tica, sem precisar saber o nome disso tudo.

A criança deve ser estimulada desde pe-
quena pelo gosto da literatura, pois é até os 
sete anos de idade que ela forma gosto pela 
leitura. Não importa que a criança ainda não 
saiba fazer a leitura de um livro, pois o pro-
fessor deve ler e assim, dar esta referência de 
leitura para ela. É preciso tornar as crianças 
familiarizadas com os livros, orientando-as 
quanto ao manuseio e a sua conservação. 

Pais e professores que lêem livros para as 
crianças estão contribuindo para terem fu-
turos leitores, com um caminho infinito de 
descobertas e de compreensão do mundo. 
Existem muitas coleções e livros avulsos 
apropriados para crianças em idade Pré-Esco-
lar, assim como histórias Bíblicas e livros de 
poesias, que ao ler para uma criança este tipo 
de leitura, além do prazer que esta leitura em 

si proporciona, os adultos estarão contribuin-
do para educar-lhe o ouvido e a sensibilidade.

Ver e ouvir histórias não é apenas um la-
zer, um passatempo, é também, um recurso 
valioso e agradável para a predisposição à 
aprendizagem e para sua complementação.

Mas afinal o que é um conto?
O conto maravilhoso é aquele que possui um 

desenrolar da ação que parte de uma malfei-
toria ou de uma falta, e que passa por funções 
intermediárias para acabar em casamento ou 
em outras funções utilizadas como desfecho. 
A função limite pode ser a recompensa, alcan-
çar o objeto de demanda ou, de uma maneira 
geral, a recuperação de uma malfeitoria, o so-
corro e a salvação durante a perseguição etc. 
chama-se a este desenrolar da ação uma sequ-
ência. Um conto pode ter várias sequências.

Na verdade, trata-se de estórias sim-
ples, curtas, que apresentam personagens 
que demonstram as limitações da vida hu-
mana e a semelhanças das suas situa-
ções básicas. Têm uma forma e uma subs-
tância muito definida na cultura humana.

Nas suas formas orais, literárias, os con-
tos permitem as crianças e adultos con-
ceber estratégias para se posicionarem 
no mundo e compreender o que o rodeia.

Aprendidos na infância, fornecem sig-
nificados, estruturam e dão forma às fi-
guras e aos conflitos com que o ho-
mem se confronta no seu dia-a-dia.

Contados de geração em geração ao lon-
go dos séculos, foram adquirindo várias fór-
mulas. Começam muitas vezes por “era uma 
vez...” e terminam “... e viveram sempre feli-
zes”. A fórmula “era uma vez” não só ajuda 
num conto fantástico a atingir a credibilida-
de, como salienta a universalidade dos temas 
presentes; os conflitos não são locais, mas 
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de todos os tempos e para todos os lugares. 
Se as personagens vivem “felizes para sem-
pre”, é porque se desenvolveram como seres 
humanos, porque merecem a felicidade que 
recebem. Se tomar como exemplo a estória 
de Cinderela, entre trezentas e tal versões 
descobertas, da China aos Estados Unidos, as 
emoções retratadas são similares em quase 
todas as versões, mas as manifestações indi-
viduais dessas emoções refletem os costumes 
e as crenças do grupo que conta à história.

Segundo o Bruno Bettelheim (1976), o que 
distingue os contos de fadas fornece sempre 
elementos de resposta, que podem variar con-
forme as culturas e as formas de organização 
social, mas ensina sempre que certos perigos, 
problemas e situações podem ser ultrapassa-
dos se forem encarados com perseverança.

A INFLUÊNCIA DOS CONTOS NO 
INTERIOR DAS CRIANÇAS
 
Vivemos buscando constantemente “sig-

nificados” para as nossas vidas, o que esta-
belece uma missão complexa e difícil! Com-
preender o significado da vida não quer dizer 
ter determinada idade ou ter adquirido certos 
conhecimentos [...] a cada idade buscamos e 
devemos ser capazes de achar alguma quan-
tidade módica de significado congruente com 
o quanto nossa mente e compreensão já se 
desenvolveram (BETTELHEIM, 1980, p.11).

Tanto atualmente como antigamente, uma 
tarefa essencial e extremamente complicada 
é auxiliar a criança na busca de significados 
para a sua vida. O ideal e necessário é desen-
volver o interior (emoções, imaginação, in-
telecto) para termos força frente à realidade 
da vida, porque só aprenderemos a enfren-
tar as dificuldades da vida se os recursos in-
teriores que possuímos assim o permitirem. 
“Nossos sentimentos positivos dão-nos for-
ça para desenvolver nossa racionalidade, só 

a esperança no futuro pode sustentar-nos 
nas adversidades que encontramos inevi-
tavelmente” (BETTELHEIM, 1980, p.12).

Os contos aparecem como peça imprescin-
dível, pois revelam a vida humana a partir do 
interior, vão de encontro aos desejos mais 
latentes, às necessidades básicas, ao mundo 
fantasioso da criança, estimulando-a a ir longe, 
imaginar, criar, lidar com suas ansiedades, tor-
nar claras suas emoções, reconhecer e trabalhar 
suas dificuldades, sugerindo sempre soluções 
para todos os problemas que elas possuem.  

Resumindo, deve de uma só vez relacio-
nar-se com todos os aspectos de sua per-
sonalidade-e isso sem nunca menospre-
zar a criança, buscando dar inteiro crédito 
a seus procedimentos e simultaneamen-
te, promovendo a confiança nela mesma e 
no seu futuro (BETTELHEIM, 1980, p.13).

Os contos de fadas levam a criança a 
descobrir sua identidade, seu “eu”, aju-
dam-na a alcançar uma consciência mais 
madura para viver as pressões de seus in-
conscientes. Sendo assim, nada é mais 
satisfatório do que os contos de fadas.

Segundo Bettelheim (1980), os contos pro-
porcionam mensagens à mente consciente, 
pré-consciente e a inconsciente a qualquer nível 
que ela esteja vivendo no presente momento.

Os contos trazem contribuições ricas e ni-
tidamente significativas, pois tem suas raí-
zes no que as crianças mais precisam, no seu 
ser psicológico e emocional. Seus persona-
gens em sua maioria são típicos, deixando a 
liberdade da criança vivenciá-los, sua rela-
ção é de igual para igual, ou seja, a criança 
vive o personagem como se fosse ela mes-
ma, sofre e enfrenta tudo o que ele enfren-
ta de uma forma que para ela é real, porque 
seus conflitos e problemas internos vão sen-
do identificados e trabalhados simultanea-
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mente e inconscientemente, o que provoca 
um crescimento e uma evolução na fase em 
que a criança se encontra em tal momento. 

Falam de suas pressões internas graves de 
um modo que ela inconscientemente compre-
ende e – sem menosprezar as lutas interiores 
mais sérias que o crescimento pressupõe – 
oferecem exemplos tanto de soluções tem-
porárias quanto permanentes para dificulda-
des prementes. (BETTELHEIM, 1980, p.14).

Com inúmeras formas, o conto transmi-
te a sua mensagem vital: que lutar contra 
dificuldades é inevitável faz parte da vida 
do homem e que se sermos corajosos e 
termos força, dominaremos tais obstácu-
los e alcançaremos a vitória. A criança pre-
cisa de sugestões de como lidar com tais 
questões e o conto fornece esses recursos.

É preciso conviver com o perigo, com situa-
ções que batam de frente com nossos maio-
res medos interiores. Para conseguir lidar com 
todos os problemas psicológicos, a criança 
precisa compreender o que acontece dentro 
do seu “eu inconsciente”. E ela pode chegar 
a essa compreensão fantasiando elementos 
adequados da estória em resposta as suas 
pressões inconscientes. Com o conteúdo in-
consciente, a criança organiza suas fantasias 
conscientes. “É aqui que os contos de fadas 
têm um valor inigualável, conquanto ofere-
cem novas dimensões à imaginação da crian-
ça que ela não poderia descobrir verdadeira-
mente por si só”(BETTELHEIM, 1980, p.16).

Mostrar para a criança o mundo tal qual ele 
é, é absolutamente correto e necessário. Fugir 
de tudo que as mais perturbam, de suas an-
siedades e fantasias gritantes, só fazem-nas  
desviarem-se de tudo o que elas precisam en-
frentar e do que no futuro elas encontrarão  
e não saberão  lidar. Nossa vida não é feita 
só de coisas agradáveis, coisas ruins existem 

e devem ser mostradas no mesmo grau de 
igualdade. O bem e o mal nas estórias de fa-
das estão presentes igualmente. As figuras e 
suas ações são representadas tanto pelo bem 
como pelo mal, já que esses dois elemen-
tos existem e a tendência para se seguir um 
ou outro estão presentes em todo homem.

As crianças sabem que elas não são cons-
tantemente, às vezes são más por algum 
motivo. Sabendo disso, como ela se senti-
ra sabendo que todos os homens são bons, 
e ela é, mas nem sempre, de vez em quan-
do ela muda. O “bom” existe, porém, não é 
vivenciado pelo homem a todo instante.

 
A psicanálise foi criada justamente para ca-

pacitar o homem e mostrar que problemas na 
vida existem, mas não se pode pular ou fu-
gir, lutar é um recurso forte e fundamental.

Os contos trazem figuras que não são ambi-
valentes (boas e más ao mesmo tempo), ou são 
boas ou são más, oferecendo à criança uma 
base para entender que todas as pessoas são 
diferentes e cada um escolhe quem quer ser. 
Tal decisão é facilitada pelas polarizações dos 
contos de fadas. Ela se identifica com o per-
sonagem que quer parecer ou aquele em que 
ela se relaciona diretamente com a sua vida. 
Muitas crianças se identificam com persona-
gens “más” e acreditam que eles são o máxi-
mo, porque naquele determinado momento 
de suas vidas elas se sentem como eles. Não 
podemos deixar de lembrar que o mal não 
está isento de atrativos -o mal tem sim seu 
lado atrativo – poder , vitórias iniciais, força...
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Temos de ter claro que as crianças possuem 
sérios conflitos internos e os vivenciam atra-
vés de medos e ansiedades. Os pais tentando 
amenizar tais problemas tentam passar por 
cima deles por medo do que seus filhos possam 
vir a sofrer. Ao contrário da maioria dos pais, os 
contos correspondem a estas ansiedades de 
maneira muito séria, sugerindo soluções nas 
quais a própria criança possa compreender.

Só vivendo, ou seja, só indo para o mun-
do é que a criança se encontrará de ver-
dade, e encontrará o outro, só assim, 
ela será feliz, alcançará seus objetivos 
e terá uma vida significativamente feliz.

 
O conto de fadas é orientado para o futuro 

e guia a criança – em termos que ela pode 
entender tanto na sua mente inconsciente 
quanto consciente – a abandonar seus de-
sejos de dependência infantil e conseguir 
uma existência mais satisfatoriamente in-
dependente  (BETTELHEIM, 1980, p.19).

  
No mundo moderno em que vivemos atu-

almente, percebemos que a criança sente-se 
por muitas vezes sozinha, isolada e é auxi-
liada por elementos, como: árvores, animais 
e diversos objetos por conviver e estar em 
contato mais com eles. O herói ou tanto os 
outros personagens dos contos, sentem-se 
por diversas vezes sozinhos e a criança per-
cebe aí que sentir-se abandonada e rejeitada 
não é o fim, ela receberá ajuda quando pre-
cisar e não está sozinha, tais elementos cita-
dos anteriormente são seus amigos. A criança 
necessita saber que o homem, mesmo sozi-
nho, é seguro e o mundo também o ajuda.

 
Contos de fadas: um baú de descobertas
Contar histórias de fadas requer serieda-

de e assume um papel relativamente básico: 
encontrar a personalidade. Não sabemos em 
que idade um conto é mais importante para 
qual criança. “Isto só a criança pode determi-

nar e revelar pela força com que reage emo-
cionalmente àquilo que um conto evoca na 
sua mente consciente e inconsciente”. (BET-
TELHEIM, 1980, p.26). Então não podemos 
decidir qual conto ela deve ouvir em qual pe-
ríodo de sua vida. Devemos contar determi-
nada história, caso a criança não demonstra 
interesse algum, é porque a estória ouvida 
não tem relação com a fase atual de sua vida.

Sendo assim, podemos contar outras estó-
rias e quando a criança demonstrar interesse 
ela reagirá pedindo para que se conte a estó-
ria novamente ou pelo brilho dos seus olhos, 
pela intensidade do seu jeito... Quando a es-
tória já tiver oferecido à criança tudo o que 
ela necessitava, ou seja, quando os problemas 
que ela tinha já forem resolvidos com a ajuda 
dos elementos da estória, ela irá substituí-los 
por outros, que serão encontrados em outros 
contos. Entretanto, um outro conto agora, fará 
mais sentido e terá mais valor do que o outro.

Explicar para as crianças a razão pela qual 
elas se envolvem tanto por determinado con-
to é uma atitude incorreta. “As experiências e 
reações mais importantes da criancinha são 
amplamente subconscientes e devem perma-
necer assim até que ela alcance uma idade e 
compreensão mais madura”.(BETTELHEIM, 
1980, p.26). Interpretar os pensamentos in-
conscientes de alguém é tornar consciente o 
que a pessoa deseja manter pré-consciente, 
principalmente quando se trata de crianças.

  
Ao explicar um conto, destruímos seu en-

cantamento e quebramos a riqueza que eles 
proporcionam. Os contos são repletos de 
magia, pois são vividos como maravilhas e 
fazem a criança entender seus medos, ansie-
dades e sentimentos de forma mágica e não 
racional. O conto leva a criança a viver situa-
ções fantásticas, mas sempre a devolve a re-
alidade de maneira segura a dominar a vida.
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Fugir da realidade para conseguir lidar com 
ela é importante e necessário. Alguém impe-
dido de sonhar é perturbado emocionalmen-
te por não conseguir elaborar nos sonhos os 
problemas inconscientes que as bloqueiam. 

Talvez algum dia sejam capazes de demons-
trar o mesmo fato experimentalmente em re-
lação aos contos de fadas: que as crianças vão 
mal de vida quando são privadas do que as estó-
rias podem-lhes oferecer, dado que os contos 
ajudam-na a elaborar, na fantasia, as pressões 
inconscientes. (BETTELHEIM, 1980, p.80). 

Percebemos então, através de todas es-
tas explicitações que os contos de fadas 
são obras de arte, um baú com o qual a 
criança se descobre e que a cada dia vai 
desenvolvendo as suas necessidades prio-
ritárias. Dispõe de elementos totalmente 
compreensíveis para as crianças, que as le-
vam a entenderem suas tribulações inter-
nas e que são parte intrínseca de seu ser.

CHAPEUZINHO VERMELHO E A 
SEXUALIDADE INFANTIL: SÍMBOLOS 
E INFLUÊNCIA

Antes de nos aprofundarmos nos sím-
bolos encontrados nesse conto tão po-
pular iremos relembrarmos a história:

“Era uma vez, uma menina que a pedido de sua 
mãe, atravessou a floresta em direção à casa de 
sua vovó. No caminho ela encontrou um lobo 
que, ao descobrir o seu destino, adiantou-se, 
chegando antes na casa da vovó já que a meni-
na, por sugestão do próprio lobo, ficou procuran-
do por flores para presentear sua querida avó.

Chegando lá ele mal entrou na casa e foi 
logo devorando a vovó, vestindo suas rou-
pas a fim de enganar e comer a menina.

Quando ela chegou na casa, estranhou a apa-
rência de sua avó e após um longo diálogo o lobo 
a comeu.

Por sorte um caçador passava bem na hora 
e conseguiu salvar a menina e sua avó, cor-
tando a barriga do lobo. Assim que saiu de 
dentro da barriga a menina logo tratou de 
arrumar umas pedras para colocar dentro 
da barriga dele, pedras essas que pesaram 
na barriga do lobo e terminou por matá-lo”.

Sintetizando, é assim que a história de Cha-
peuzinho Vermelho é popularmente conhe-
cida, mas como sabemos, essa mesma histó-
ria tem diversas versões entre elas a contada 
por Perrault. “Capinha Vermelha” (título dado 
por ele) termina com um pequeno poema 
no qual propõe uma moral a ser deduzida:

Vemos aqui que as meninas e, sobretudo as 
mocinhas lindas, elegantes e finas, não devem a 
qualquer um escutar. E se fazem-no, não é surpre-
sa, que do lobo virem o jantar. Falo ‘do’ lobo, pois 
nem todos eles são de fato equiparáveis. Alguns 
são até amáveis, serenos, sem fel nem irritação. 
Esses doces lobos, com toda a educação acom-
panham todas as jovens senhoritas pelos becos 
afora e além do portão. Mas ai! Esses lobos gen-
tis e prestimosos são, entre todos, os mais pe-
rigosos (CORSO apud PERRAULT, 2006, p.52).

Infelizmente, com isso, o conto perdia muito 
de seus significados, deixando pouco à imagi-
nação do ouvinte já que fica óbvio que o lobo 
é apenas uma metáfora, ”o valor do conto de 
fadas para a criança é destruído se alguém de-
talha os significados” (BETTELHEIM, 1980, 
p.205). Perrault ao reelaborar o conto faz com 
que este se torne uma narrativa didática. Com 
isso a criança é privada de descobrir por si mes-
ma quais os significados são importantes pra 
ela no momento, tendo em vista que, confor-
me Bettelheim (1980), todos os bons contos 
de fadas têm significados em muitos níveis.
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Na versão contada pelos irmãos Grimm 
não há uma mensagem no final da histó-
ria dizendo sua moral, o que permite ao lei-
tor dar seu próprio significado à história.

Voltemos então nosso pensamento para a 
variedade de símbolos que este conto nos 
permite analisar. A começar pelo título e 
nome da personagem principal: Chapeuzinho 
Vermelho, além de a cor vermelha signifi-
ca as emoções violentas, incluindo as sexu-
ais, o fato do capuz ter sido dado pela avó 
“pode ser encarado como o símbolo de uma 
transferência prematura da atração sexual” 
(Bettelheim, 1980, p.209), o que indica tam-
bém que a menina é demasiada pequena para 
lidar com o que o uso dele atrai, posto que 
chapeuzinho indica algo pequeno, diminuto.

O perigo de ser devorada é o tema prin-
cipal abordado no conto, ainda que ela viva 
em um lar de fartura, já que ela compartilha 
com a avó seu alimento demonstrando com 
isso que já ultrapassou a ansiedade oral, Cha-
peuzinho Vermelho teme ser devorada por 
estar exposta perigosamente as possíveis 
seduções. Notamos que as seduções nes-
te caso referem-se às inclinações da menina 
em “desviar-se do caminho conhecido e es-
piar pelos cantos para descobrir os segredos 
dos adultos” (BETTELHEIM, 1980, p.207).

Na história, mesmo depois de ouvir as reco-
mendações da mãe para “caminhar de modo 
conveniente e não sair da estrada”, Chapeu-
zinho ao encontrar-se com o lobo não só lhe 
disse exatamente para onde estava indo, o 
que nos permite concluir que ela “inconscien-
temente está contribuindo para matar a avó” 
(BETTELHEIM, 1980, p.209), como aceita 
sem hesitar a sugestão do lobo de recolher 
flores pelo caminho para levá-las para a sua 
avó, o que retarda sua visita dando tempo 
para o lobo adiantar-se. As flores, de acordo 
com Chavalier (1906), simbolizam o amor e 

a harmonia caracterizada pela infância e de 
certo modo ao estado Edênico, bem como a 
representação da instabilidade essencial da 
criatura voltada a uma eterna evolução e ain-
da, a flor simboliza o caráter fugitivo da beleza.

A menina lida com a “ambivalência in-
fantil entre viver pelo princípio do prazer 
e o da realidade” (BETTELHEIM, 1980, p. 
207) e acaba por, ao parar para colher flo-
res, ceder às tendências egoístas, asso-
ciais e potencialmente destrutivas do Id.

O lobo por sua vez, adianta-se é assim que 
chega na casa da vovozinha ele a devora. No 
entanto podemos nos perguntar por que ele 
não devorou a menina assim que a encontrou. 
Isso pode ter duas explicações, uma delas ex-
plica que para ter chapeuzinho o lobo deve 
primeiro acabar com a avó (mãe) “a história 
nesse nível lida com os desejos inconscientes 
da filha ser seduzida pelo pai (lobo)” (BETTE-
LHEIM, 1980, p.211). Concomitantemente o 
lobo deseja levá-la para a cama, segundo Bet-
telheim, ainda que a criança seja incapaz de 
explicar eles gostam de Chapeuzinho Verme-
lho e o lobo na cama (p.212). Ao que tudo indi-
ca, essa situação corporifica o que as crianças 
sabem sobre o sexo, posto que elas encaram o 
ato sexual como sendo um ato violento, ainda 
que seja algo que por algum motivo as atrai.

Entretanto é importante lembrar que na 
versão dos irmãos Grimm essa sexualidade 
está mais implícita do que na história contada 
por Perrault. Em ambas as versões ocorrem, 
o diálogo de Chapeuzinho com o lobo, po-
rém Perrault ao reelaborar o conto, introduz 
a “cena” em que Chapeuzinho, a pedido do 
lobo, se despe e deita-se com ele na cama, 
momento no qual ela se espanta com a apa-
rência da “avó” e inicia o diálogo perguntan-
do sobre o tamanho se seus braços e pernas. 
Vale ressaltar que Chapeuzinho, através de 
suas questões, explora todos os sentidos hu-
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manos (tato: ‘que mãos grandes’, visão: ‘ que 
olhos grandes’, olfato: ‘ que nariz grande’, au-
dição: ‘que orelhas grandes’ e por fim o pala-
dar: ‘que boca grande’). Isso demonstra a bus-
ca que a menina faz para encontrar seu par 
sexual ideal não foi bem sucedida posto que 
o último item necessário não foi gratificante 
para ela (já que foi devorada). No conto isso 
mostra que o lobo (posteriormente veremos 
o real significado do lobo / pai) não era o par-
ceiro sexual que ela procura, pois não satis-
faz suas necessidades, não é o que ela espera 
mesmo porque, por estar na fase edípica, ela 
busca no pai a satisfação sexual, e o conto 
vem mostrar que por mais que esse seja o seu 
desejo ela deverá superá-lo, pois o pai não 
se encaixa totalmente em suas necessidades.

Somente quando ela questiona os dentes/ 
boca grande da avó é que o lobo a devora. 
“A criança sabe, intuitivamente, que o fato 
de Chapeuzinho ser engolida pelo lobo [...] 
não significa que a história acabou” (BETTE-
LHEIM, 1980, p. 215). Por pensar em extre-
mos a criança encara a “morte” de Chapeu-
zinho como um rito de passagem, superando 
a necessidade de agir pelo princípio do pra-
zer, tornando-se “madura e capaz de apreciar 
as coisas sob uma nova luz, e compreender 
melhor as experiências emocionais que tem 
que dominar (BETTELHEIM, 1980, p.217).

Por esse motivo elas foram engolidas 
por inteiro, simbolizando sua volta para 
o útero podendo em seguida renascer.

Ora, se a avó e a menina ficaram “tempo-
rariamente perdidas para o mundo”, alguém 
de fora deve socorrer, “e quando se tra-
ta de mãe e filha quem poderia ser além do 
pai?” (BETTELHEIM, 1980, p. 215). É nes-
se momento que surge a figura do caçador, 
representando o pai, que estava também 
presente na figura do lobo, que de acordo 
com Bettelheim (1980), é uma externaliza-
ção dos perigos de sentimentos edípicos 
reprimidos. Ao resgatar a avó e a menina o 
caçador / pai exerce sua ação protetora.

É interessante observar também que o ca-
çador, ainda que ele tenha tido a oportuni-
dade de matar o lobo ele não o faz, dando 
por sua vez a oportunidade de Chapeuzinho 
executá-lo, vencendo de vez sua fraqueza. É 
ela que tem a ideia de encher o estômago do 
lobo de pedras. O lobo morre pelo seu pró-
prio mal – a gula – e o conto termina com um 
diálogo interno de Chapeuzinho “- Enquan-
to eu viver, não sairei da estrada para entrar 
na floresta por mim própria, quando mamãe 
me proibir”. O que significa com isso que ela 
compreende que “o seu encontro com a se-
xualidade terá um resultado bem diferente, 
quando ela estiver preparada – quando então 
a mãe aprovará” (BETTELHEIM, 1980, p.217).

Como conclui Bettelheim (1980) a res-
peito desse conto, a inocência infantil de 
Chapeuzinho morre quando o lobo se re-
vela e a engole. Quando sai do estômago 
do lobo, ela renasce num plano superior de 
existência, relacionando-se de modo po-
sitivo com os pais, não mais como uma 
criança; ela volta como uma jovem donzela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos nós, em algum momento de nossas infâncias, já vivemos sob os encan-
tos dos contos de fadas. Essa atração é exercida, também, em alguns adultos.

Analisando os contos de fadas, vimos que abrem as portas para o fantasio-
so às crianças por despertarem nelas profundas identificações, transportando-as 
para um mundo de magia, tornando possível, por meio da imaginação (fantasia), que 
a criança torne-se capaz de superar e enfrentar todos os estágios da vida humana.

Através dos estudos de Freud sobre a psicanálise e a estrutu-
ra dos contos, percebemos que estes auxiliam a criança em seus con-
flitos internos mais latentes (como por exemplo, o Complexo de Édipo).

No decorrer do projeto, usamos como base para análise, a história “Chapeuzinho Vermelho”, 
com o intuito de mostrar a simbologia nela inserida relacionando-a com a teoria de freud.

Os contos não são vistos somente como algo que leva a criança a imaginar, identificar-se, 
viver conflitos e situações inconscientes, eles também são usados como prática pedagógi-
ca, o que causa um impacto muito forte no desenvolvimento e quem sabe até prejudique, 
de certa forma, a superação desses determinados estágios. Os contos devem ser contados 
livremente, sem nenhuma explicação ou atividade extra. O que pode ser difícil para grande 
parte dos educadores, já que pouco se sabe sobre o que é transmitido pelo conto, o que traz 
para a criança, por estarem implícitos no texto e por se adaptarem de acordo com as neces-
sidades da criança. Pensando assim é importante que o conto faça parte da rotina da sala de 
aula, mas que esse momento de leitura seja destinado apenas à magia que o conto possui.

Nossa pesquisa mostrou que o conto por si só traz respostas de conflitos humanos. Trans-
formar o conto em atividades didáticas faz com que a criança tenha sua atenção voltada para 
o “lado externo” do conto, isto é, aquilo que é comum para todos que leram ou ouviram a 
estória, e não se deixa levar pela magia e pela riqueza de mensagens que o conto transmite.

Enfim, o conto leva a criança para um mundo no qual ela absorve o que ne-
cessita, devolvendo-a para o mundo de uma forma mais madura, deixando-
-a assim, pronta para lidar e superar os obstáculos no decorrer do tempo.
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A LITERATURA INFANTIL COMO MEDIADORA NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo geral investigar a Literatura Infantil como 
elemento mediador no processo de alfabetização. A leitura deve ser uma das prioridades da 
escola, uma vez que é ferramenta para o estudo de todas as disciplinas e precisa ser mostrada 
ao aluno como um recurso eficaz para aprimorar os conhecimentos e a cultura geral no 
decorrer da vida. A literatura é um bem cultural a que os educandos têm direito e a escola 
precisa desenvolver práticas que busquem a aproximação do leitor com o texto. Permitir 
encontros expressivos com a literatura, com os autores mais notáveis, é o que se almeja, visto 
que, permeia o acesso à literatura é também abrir portas ao desconhecido, ao inusitado, ao 
imaginário. Assim, com base na Revisão Bibliográfica, foi possível constatar que a Literatura 
Infantil configura-se como excelente ferramenta na alfabetização das crianças desenvolvendo 
capacidades e habilidades que as tornarão aptas para o crescimento educacional.

Palavras-Chave: Alfabetização; Literatura Infantil; Educador.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

846

INTRODUÇÃO

A inserção da criança no mundo da lei-
tura e da escrita é um processo difícil, que 
por vezes é repleto de traumas e dificulda-
des, tanto para os alfabetizadores quanto 
para os educandos. Nesse sentido, a utili-
zação da Literatura Infantil como elemento 
mediador na alfabetização das crianças tor-
na-se uma ferramenta que pode contribuir 
bastante nesse momento, uma vez que, por 
falar a língua das crianças, facilita o enten-
dimento e a aprendizagem do que lhe está 
sendo ensinado (SCANTAMBURLO, 2019).

Para as crianças, o mundo sobrenatural é 
completamente livre e natural, cheio de cores e 
fantasia. O mundo que as crianças descobrem 
por intermédio da Literatura Infantil é admirá-
vel. O que para os adultos parece ser tão lógi-
co, para eles é algo fora do comum, e à medida 
em que elas crescem, surgem novos mundos 
na sua imaginação, que vão se consolidando 
em forma de sonhos e fantasias (JOSÉ, 2007).

No processo de alfabetização, a literatu-
ra infantil deve ter um espaço especial, pois, 
faz parte do mundo da criança e do univer-
so humano. Sua função é recreativa e peda-
gógica, quando trabalhada de forma lúdica 
e criativa, porque desperta não só o interes-
se pelo mistério, pelo sonho e pela magia, 
mas também o gosto por criar, reproduzir 
e compreender (SCANTAMBURLO, 2019).

Para Zilberman (2003), a leitura de tex-
tos literários pode levar a criança a obser-
var, ouvir, refletir, entender e ter opini-
ões próprias, tornando um leitor cidadão.

Assim sendo, conforme afirma Zilberman, 
não há nada mais eficaz para o desenvolvi-
mento da capacidade intelectual e verbal do 
que ler livros. Na escola, aprende-se o voca-
bulário e a gramática, porém, tal aprendiza-
gem é pouca quando comparada com o que 
se pode apreender naturalmente e sem es-
forço por meio da leitura constante de livros. 

Segundo Silva (2019), a leitura é impor-
tante em todos os níveis de ensinos. Por-
tanto, precisa ser iniciada no período de 
alfabetização nas séries iniciais e continu-
ar durante todo percurso estudantil. Tra-
ta-se de um modo de interação das pes-
soas de qualquer área do conhecimento.

O livro deve ser analisado como um valioso 
recurso de ensino. Entretanto, não é tão po-
pular como o giz, o quadro negro, o lápis e o 
caderno. São diversos os livros editados que, 
se fossem utilizados de forma correta pelo 
professor, poderiam gerar uma melhora na 
qualidade do ensino (ABRAMOVICH, 2008). 

No entanto, tornar a criança em fase de al-
fabetização próxima à leitura, não implica, ne-
cessariamente, um problema de decodifica-
ção, mas sim, em encontrar mecanismos que 
despertem o interesse pela leitura, em apro-
ximá-las de algo que elas já conhecem, que 
lhes oferece experiências gratificantes e que 
fazem parte de sua vida (ZILBERMAN, 2003).

Na atualidade, fazer uso do livro em sala 
de aula objetiva a formação de indivídu-
os críticos e reflexivos, que sejam capazes 
de transformar a realidade que vivenciam.

Diante do exposto, apresenta-se como 
questão norteadora a seguinte indaga-
ção: Como a Literatura pode contribuir 
no processo de alfabetização de crianças?
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Nesse sentido, o presente artigo tem 
como objetivo analisar a papel da lite-
ratura infantil como mediadora no pro-
cesso de alfabetização e letramento 

Estudos sobre a utilização da Literatura In-
fantil no processo de alfabetização são de 
extrema importância, uma vez que podem 
contribuir no gosto das crianças pela leitura, 
estimular o imaginário, aguçar o vocabulário 
e a criatividade, fazendo com que as crianças 
viagem no mundo que elas mesmas criaram.

Para sustentação e apoio teóri-
co, buscaram-se autores como: Cunha 
(2006), Faria (2004), Góes (2010), José 
(2007), Oliveira (2002), Zilberman; Lajo-
lo (2006), Zilberman (2003), entre outros.

O presente trabalho está dividido em 3 capí-
tulos No primeiro capítulo apresenta-se uma 
breve abordagem do conceito de Literatura 
Infantil, sua origem e importância, bem como 
a Literatura Infantil no Brasil. No segundo 
capítulo, aborda-se a aplicação da Literatura 
nas escolas brasileiras. Já no terceiro capítulo, 
desenvolve-se uma discussão sobre a impor-
tância da literatura no processo de alfabetiza-
ção e a importância do livro nesse momento.

LITERATURA INFANTIL - CONCEITOS

As explanações feitas a seguir foram fun-
damentadas em cima de ideias e conclusões 
dos teóricos que fundamentaram a pesquisa. 
Nesse sentido, para que seja possível abor-
dar de forma clara e sucinta, a importância 
da Literatura no processo de alfabetização, é 
preciso fazer uma abordagem quanto aos as-
pectos conceituais e históricos da Literatura 
Infantil no Brasil e no mundo, bem como sua 
importância e aplicação no contexto escolar.

O termo Literatura Infantil é ainda hoje 
muito discutido, visto que, durante mui-
to tempo as crianças foram tratadas como 
adultos em miniatura e foi somente a partir 
do século XVIII que ela passou a ser consi-
derada diferente do adulto e com caracte-
rísticas próprias. É diante dessa situação 
que a Literatura Infantil institui-se um gêne-
ro, momento esse, em que as mudanças na 
estrutura da sociedade se desencadearam.

A partir do século XX, a Literatura Infan-
til sofre uma alteração temática e passa a 
se amparar em novos dogmas da educação 
como a valorização da criatividade, da in-
dependência e da emoção infantil. Dentro 
dessa perspectiva, Góes (2010, p. 27) afirma 
que, “Literatura Infantil é linguagem carre-
gada de significados até o máximo possível 
e dirigida ou não às crianças, mas que res-
ponda às exigências que lhes são próprias”.

Dentro do mundo da Literatura, não deve 
haver a diminuição artística e muito menos 
uma simplificação, pois, o gênero é muito 
rico em recursos, tornando-se um instru-
mento muito precioso. Portanto, nas his-
tórias que são narradas para as crianças 
precisam ser utilizadas gravuras e textos 
que devem ser bons, pequenos e transmi-
tir conhecimento ao leitor (FARIA, 2004).

De acordo com Abramovich (2008), 
ouvir histórias é importante para a for-
mação de qualquer criança e o iní-
cio da aprendizagem para ser leitor.

Nesse sentido, percebe-se a importância da 
Literatura Infantil no desenvolvimento cogni-
tivo da criança. Ser leitor é o meio para conhecer 
os diferentes tipos de textos, de vocabulários 
e lugares. É uma forma de ampliar o universo 
linguístico, além de levar a criança a rir, so-
nhar e se divertir (FREIRE; MACEDO, 2011).
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Dentro desse pressuposto, Aguiar e Bordi-
ni (2006) conceituam Literatura Infantil como 
histórias e poemas que fascinam e encantam 
as crianças ao longo do tempo, mesmo que, 
às vezes, as obras não sejam diretamente des-
tinadas ao público infantil. E, além disso, de-
vem ter características próprias das crianças.

Literatura, segundo Coelho (2005), é uma 
surpreendente linguagem criada por experi-
ência cultural, ligada direta ou indiretamente a 
determinado contexto social e à determinada 
tradição histórica. Literatura é arte e as ligações 
de aprendizagem e vivência que se instalam 
entre a mesma e os indivíduos são fundamen-
tais para que alcance sua formação integral, 
consciência de si, dos outros e do mundo.

Ainda dentro dessa perspectiva, Bette-
lheim (2009) ressalta que entende por Li-
teratura Infantil aquela cuja finalidade é 
desenvolver a mente e a personalidade da 
criança, e não apenas diverti-la ou infor-
má-la. E complementa que, a Literatura In-
fantil precisa ter significado para a crian-
ça, transmitindo-lhe experiências de vida.

A literatura Infantil se configura como uma 
excelente ferramenta para formar a identidade 
da criança, auxiliando assim no seu desenvolvi-
mento cognitivo, social e emocional e tornan-
do-se o melhor caminho para ensinar a criança 
no que diz respeito à maturidade e ao cresci-
mento de sua personalidade (CUNHA, 2006).

Diante do que foi explanado, pode-se perce-
ber que o conceito de Literatura Infantil é bas-
tante amplo, sendo, portanto, muito discutido 
por teóricos e estudiosos da área. Contudo, 
há um fator praticamente unânime de grande 
importância que denomina a Literatura e é que 
ela transmita prazer e ensinamento à criança.

ORIGEM E IMPORTÂNCIA DA 
LITERATURA INFANTIL

As raízes da Literatura Infantil são orientais e 
ficaram mais conhecidas por meio da expres-
são oral, difundindo-se pelo mundo ocidental 
pelas adequações que foram realizadas por 
cada região da Europa. Segundo Arroyo (2011, 
p. 18-19), “as alterações e os acréscimos de 
cada povo a cada estória em sua forma original 
foi um fenômeno de profunda repercussão”.

De acordo com Lajolo e Zilberman (2006), 
no século XVII foram publicados os pri-
meiros livros que vieram a ser classificados 
como literatura para crianças: as Fábulas, de 
La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, 
As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lan-
çadas postumamente, em 1717 e os Con-
tos da Mamãe Gansa de Charles Perrault.

Até o século XVII, as crianças conviviam do 
mesmo modo com os adultos, não existia um 
mundo infantil, diferente e separado, ou uma 
visão especial da infância. Segundo Zilberman 
(2003), somente na primeira metade do sécu-
lo XVIII período em que a Revolução Indus-
trial é deflagrada é que surge um novo con-
ceito de família, de vida privada e de inserção 
social, determinando a valorização dos laços 
de afetividade e não mais de parentesco e he-
rança conforme era vista no sistema medieval. 
Detentora de um novo papel na sociedade, a 
criança agora passa a ser um dos eixos em 
torno do qual a classe econômica se organiza.

Nesse período, com a conquista do poder 
político coerente com sua capacidade eco-
nômica, a classe burguesa impõe seus valo-
res e sua cultura, criando um mercado livrei-
ro específico cuja finalidade era de educar as 
crianças, adotando uma postura pedagógica 
que defendia os valores burgueses, a fim de 
assegurar sua utilidade (ZILBERMAN, 2003).
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Por todos esses aspectos, a escola participa 
do processo de manipulação da criança, con-
duzindo-a ao respeito da norma vigente, que 
é também a da classe dominante, a burgue-
sia, cuja emergência, desencadeou os fatos 
até aqui descritos (ZILBERMAN, 2003, p.23).

A partir desse momento, faz-se necessá-
rio a criação de instituições e produtos cul-
turais que divulgassem tais proposições e 
condicionassem a criança a um novo pa-
pel a ser desempenhado por ela. Literatu-
ra infantil e escola, inventada a primeira 
e reformada a segunda, são convocadas a 
cumprir essa missão (ZILBERMAN, 2003).

A escola e a literatura surgem em conjun-
to com ideias de controle do desenvolvi-
mento intelectual e emocionais das crianças, 
sem o intuito de despertar a imaginação e a 
criatividade, a literatura não era vista como 
arte e sim como uma forma de dominação 
e de cunho moralista. Pregando às crian-
ças regras, valores e ideais já consagrados.

Com o surgimento da Literatura Infantil, 
até a atualidade, há uma enorme discussão 
entre os teóricos sobre o seu papel e impor-
tância. Durante muito tempo essa foi vista 
como uma forma de moldar a criança, só a 
partir dos anos 70, é que a Literatura Infan-
til passa por uma revalorização. Hoje é muito 
mais extensa e importante, pois, proporcio-
na à criança um desenvolvimento emocional, 
social e cognitivo indiscutíveis para a for-
mação de leitores críticos (ARROYO, 2011).

Quando as crianças ouvem histórias, pas-
sam a visualizar de forma mais clara, senti-
mentos que têm em relação ao mundo. As 
histórias trabalham os valores sociais, como 
conflito, sonho, realidade, a idade, dor, perda, 
fantasia, além de ensinarem infinitos assuntos 
por meio da leitura infantil. É em uma história 
que se pode descobrir: outros lugares, outros 
tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras 

regras, outra ética, outra ótica e ficar saben-
do história, filosofia, direito, política, sociolo-
gia, antropologia, etc., sem nem precisar sa-
ber o nome disso tudo e muito menos achar 
que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 2008).

À medida em que a criança tem contato 
com a Literatura Infantil alarga-se sua gran-
deza de compreensão da linguagem. A lei-
tura reflexiva, a aquisição de vocabulário, 
de conceitos, assim como as preferências, o 
gosto pela leitura, a escolha de valores são 
adquiridos também por intermédio da lite-
ratura, portanto, suas funções são amplas. 
É por meio do contato com a Literatura In-
fantil que as crianças vivenciam experiências 
que ajudam na sua criatividade e promovem 
a formação de ideias próprias, estimulan-
do a imaginação e a fantasia (GÓES, 2010).

Para que uma história realmente pren-
da a atenção da criança, deve entretê-
-la e despertar a sua curiosidade. Con-
tudo, para enriquecer sua vida, deve 
“estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a de-
senvolver seu intelecto e a tornar claras suas 
emoções [...]” (BETTELHEIM, 2009, p. 11).

Muito mais do que um adulto, a criança vive 
as experiências do tempo presente e pos-
sui apenas vagos conhecimentos do futuro. 
Portanto, suas aflições diante de eventuais 
problemas e angústias do cotidiano são bas-
tante profundas, e é exatamente na melho-
ria de seus anseios internos que as histórias 
infantis são um benefício. Conforme ressalta 
Bettelheim (2009), a Literatura Infantil além 
de auxiliar a desenvolvimento da mente e 
a personalidade da criança, deve ajudá-la 
a lidar com seus difíceis problemas íntimos.
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Partindo desse pressuposto, Góes (2010) 
leva a crer que ainda é possível definir como 
função da Literatura Infantil, deleitar, entre-
ter, instruir e educar as crianças, e melhor ain-
da quando há as quatro coisas de uma vez.

A literatura, especialmente a infantil, tem 
um trabalho fundamental a ser desempe-
nhado na sociedade em transformação; con-
forme Coelho (2005, p. 15), “seja de servir 
como agente de formação seja no espontâ-
neo convívio com o leitor/livro, no diálogo 
leitor/ texto estimulado pela escola”. Atri-
bui-se, em boa parte, a formação da cons-
ciência de mundo das crianças e dos jovens 
atribuídos aos livros e à palavra escrita.

A Literatura Infantil é uma ferramenta es-
sencial na construção do leitor. Mas, quan-
do utilizada de forma importuna, pode gerar 
sérios danos no desenvolvimento da criança 
e na sua habilidade de interpretação seja li-
terária ou de leitura de mundo (JOSÉ, 2007).

Nesse sentido, José (2007, p. 30) ressalta que:
O livro infantil, ponto de partida para um 

imaginário bem estimulado, nem sempre é 
adquirido pelos pais. São mais adquiridos por 
escolas realmente voltados a boa formação da 
infância e para possibilitar uma variedade de 
escolhas pelas crianças. Algumas escolas, en-
tretanto, também valorizam pouco a leitura, 
não têm uma biblioteca infantil rica e variada, 
como deveriam ter. Preocupam-se muito com 
a merenda escolar, com o alimento para o 
corpo. Esquecem do alimento do espírito, da 
emoção e da inteligência (JOSÉ, 2007, p.30).

A imaginação, o sonho, a fantasia são fon-
tes que alimentam a inteligência da criança, 
portanto, contribuem para sua formação. 
Nesse sentido, o prazer de ler um bom livro 
é essencial para atrair a criança em uma lei-
tura agradável e descontraída, pois, se não 
proporcionar prazer, a obra não poderá ser 

considerada literária e sim didática. Dentro 
dessa perspectiva, a Literatura Infantil como 
fonte de prazer e conhecimento constitui-
-se como ferramenta indispensável na for-
mação da criança, tornando o mundo mais 
divertido e prazeroso (ZILBERMAN, 2005).

A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL

De acordo com Lajolo e Zilberman (2006), 
em 1808, com a chegada da família real 
no Brasil e a implantação da Imprensa Ré-
gia começaram a ser publicados livros para 
crianças. Tais livros eram traduções e adap-
tações de várias histórias europeias e que 
circulavam muitas vezes em edições portu-
guesas. Porém, essas publicações só eram 
feitas de vez em quando e, portanto, insu-
ficientes para caracterizar uma produção 
literária brasileira regular para a infância.

Segundo as autoras acima, a Literatura In-
fantil Brasileira se consolida, ainda que de 
forma irregular e precária, a partir da Pro-
clamação da República, quando o Brasil pas-
sava por inúmeras transformações, entre 
elas, a mudança de governo que, antes era 
monarquia e agora passa para um novo re-
gime, a república, traz consigo a imagem de 
um Brasil em processo de modernização e a 
ascensão de uma nova classe média urbana.

Decorrente dessa rápida urbanização que 
se deu entre o fim do século XIX e o começo 
do XX, o momento se torna favorável para o 
aparecimento da Literatura Infantil. De acor-
do com Zilberman (2005), o surgimento dos 
primeiros livros para crianças no Brasil atende 
as solicitações e reivindicações da classe so-
cial emergente. Esse grupo é responsável pe-
los avanços e retrocessos ocorridos no país.
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O grande pioneiro da Literatura Infantil Bra-
sileira foi Carl Jansen (1823-1829), que nas-
ceu na Alemanha, mudando-se jovem para 
Brasil, onde trabalhou como jornalista e pro-
fessor, e percebendo que no Brasil faltavam 
livros apropriados para o público infantil, tra-
tou de traduzir alguns clássicos literários. Os 
outros pioneiros foram Figueiredo Pimentel 
(1869-1914), brasileiro e como Jansen, mili-
tava na imprensa e Olavo Bilac (1865-1918), 
cujas poesias foram recitadas e memoriza-
das por várias gerações (ARROYO, 2011).

Esse momento da Literatura Infantil Bra-
sileira foi marcado pela forte presença na-
cionalista que, segundo Lajolo e Zilberman 
(2006), justificou tantos apelos nacionalistas 
e pedagógicos, estimulando o surgimento 
de livros infantis brasileiros; era o panorama 
fortemente marcado por obras estrangeiras.

Entre 1921 e 1945, abre-se um novo 
período para a Literatura Infantil brasi-
leira, cujo maior representante foi Mon-
teiro Lobato, de um lado como autor, incor-
porando elementos estilísticos inovadores; 
de outro, como empresário, fundando edi-
toras e contribuindo para a modernização 
da produção editorial (ARROYO, 2011).

Com Monteiro Lobato, teve início a verda-
deira Literatura Infantil. Com uma obra diver-
sificada quanto ao gênero e orientação, Loba-
to cria uma literatura centralizada em algumas 
personagens, que percorrem e unificam seu 
universo ficcional (CUNHA, 2006, p.24).

Monteiro Lobato escreveu o primeiro livro 
originalmente voltado ao público infantil, em 
1921, que se chamou inicialmente A Menina 
do Narizinho Arrebitado, vindo depois o acrés-
cimo de outros episódios que se denominou 
de Reinações de Narizinho. Desde o início, 
Lobato percebe a necessidade de se escrever 
histórias para crianças numa linguagem aces-

sível e que as interessasse. Segundo Zilberman 
(2005, p. 23), “a sistemática adotada por Lo-
bato mostrou-se desde o começo muito útil”.

Ainda segundo Zilberman, vale a pena lem-
brar outros autores que atuaram no período 
mediado pela vida e influência de Monteiro 
Lobato. Um deles, Viriato Correia, é lembrado 
a propósito em Cazuza, história publicada em 
1938, que se tornou uma das obras populares 
destinadas ao público infantil. Viriato ainda 
publicou outras obras, tendo como assunto 
episódios da história do Brasil, como: História 
do Brasil para Crianças, Meu Torrão, A Desco-
berta do Brasil e a Bandeiras das Esmeraldas, 
mas consagrando-se com Cazuza, obra que 
até hoje pode ser lida com a mesma satisfação.

Outros que também merecem ser men-
cionados são Graciliano Ramos e Érico Ve-
ríssimo, responsáveis por obras que se eter-
nizaram na história da Literatura Infantil 
brasileira. Graciliano Ramos decidiu escre-
ver livros infantis quando já era um nove-
lista e publicou sua primeira obra infantil 
em 1939, A Terra dos Meninos Pelados, em 
que predominava uma linguagem de fanta-
sia. Érico Veríssimo dirigiu para crianças um 
grupo de seis obras curtas como Aventu-
ras do Avião Vermelho (1936), O Urso com 
Música na Barriga (1938), A vida do Elefan-
te Basílio (1939), Os Três Porquinhos Pobres 
(1936), Outra Vez os Três Porquinhos (1939) 
e Rosa Maria no Castelo Encantado (1936).

Já nos anos 1970 e 1980, a Literatura In-
fantil brasileira foi privilegiada com diversos 
autores preocupados em narrar textos que 
contribuíssem de forma significativamente 
para a formação infantil. Dentre os quais se 
destacaram Ana Maria Machado, Ruth Ro-
cha, Pedro Bandeira, Vinícius de Morais e 
muitos outros escritores (ARROYO, 2011).
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Como foi visto, a Literatura Infantil brasi-
leira foi marcada pela contribuição de vários 
autores, lembrados por várias gerações e 
que colaboraram cada um a seu modo para 
que a Literatura Infantil no Brasil contas-
se, atualmente, com um riquíssimo acervo 
de obras e com conceituados autores que 
até hoje conquistam a sociedade em geral.

A APLICAÇÃO DA LITERATURA 
INFANTIL NAS ESCOLAS

A nova valorização da infância gerou os 
meios de controle do desenvolvimento inte-
lectual da criança e a manipulação de suas 
emoções. A Literatura Infantil ganhou impor-
tância, já que contribuía para a formação dessa 
criança, imprimindo-lhe os padrões impostos 
pela sociedade burguesa. É nesse período que 
a escola é convocada a colaborar para a soli-
dificação política e ideológica da classe emer-
gente. O espaço que se abre é ocupado pelas 
normas e valores dessa classe dominante, e 
posteriormente, transmitida ao estudante.

Segundo Lajolo e Zilberman (2006), par-
tir do século XVIII, a escola se conver-
te na atividade obrigatória das crianças, 
bem como a sala de aula em seu ambien-
te natural, configurando-se como espaço 
de mediação entre a criança e a sociedade.

Ainda segundo as autoras, numa socie-
dade que se desenvolve por meio da in-
dustrialização e se moderniza em decor-
rência dos novos recursos tecnológicos 
disponíveis, a Literatura Infantil assume 
desde o início, a condição de mercadoria. 
Como a Literatura Infantil trabalha sobre a 
língua escrita, e dela depende a capacidade 
de leitura das crianças, a escola se constitui 
como principal elo entre Literatura e escola.

Os laços entre a Literatura e a escola come-
ça desde este ponto: a habilitação da crian-
ça para o consumo de obras impressas. Isso 
aciona um circuito que coloca a Literatura, de 
um lado, como intermediária entre a criança 
e a sociedade de consumo que se impõe aos 
poucos; e, de outro, como caudatária da ação 
da escola, a quem cabe promover e estimular 
como condição de viabilizar sua própria cir-
culação (LAJOLO; ZILBERMAN 2006, p. 18).

Saindo de uma educação puramente nor-
mativa em que o objetivo era formar crianças, 
moldando-as de acordo com os valores im-
postos pela sociedade, atualmente, compre-
ende-se que a educação, bem como a Litera-
tura Infantil, ocupa um papel formativo tendo 
como maior preocupação formar o indivíduo 
crítico, atuante e capaz de pensar. Nesse sen-
tido, de acordo com Góes (2010), a escola e 
a Literatura, como instituições, provam sua 
utilidade quando se tornam espaço para a 
criança refletir sobre sua condição pessoal, 
ou seja, quando permite ao aluno a capaci-
dade de construir e participar do processo 
de construção do seu próprio conhecimento.

Dentro do contexto escolar, a Literatura 
Infantil atua como um instrumento valioso 
na formação do leitor e, em se tratando da 
aquisição da leitura, a história pode oferecer 
a criança muito mais do um universo ficcio-
nal, pois, a realidade pode ser transmitida em 
uma linguagem acessível ao pequeno leitor. 
Nesse sentido, para que o aprendizado ocor-
ra é necessário que a escola pense as concep-
ções de leitura que fundamentam a prática 
do educador em sala de aula, na medida em 
que se assume como formador de leitores.
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[...] a leitura exige um grau maior de cons-
ciência e atenção do recebedor- leitor. Se-
ria, pois, muito importante que a escola 
procurasse desenvolver no aluno formas 
ativas de lazer - aquelas que tornam o in-
divíduo crítico e criativo, mais consciente 
e produtivo. A Literatura teria papel rele-
vante neste espaço (CUNHA, 2006, p. 47).

A leitura de obras literárias constitui-se 
como uma forte aliada de uma educação de 
qualidade, além disso, a prática de leitura é 
imprescindível para que a escola oportuni-
ze o desenvolvimento do gosto pela leitura, 
por meio de textos significativos para o alu-
no. Nesse aspecto, de acordo com Bette-
lheim (2009), a literatura, sobretudo a dos 
contos de fadas, é o melhor caminho para 
ensinar o “significado” para a criança, uma 
vez que ao ouvir uma história ela também 
pode conhecer os padrões morais de uma 
sociedade, levando assim, para o seu coti-
diano os conceitos presentes nas histórias.

Além disso, para Góes (2010), o desenvol-
vimento da prática de leitura entre as crian-
ças resultará em um enriquecimento pro-
gressivo no campo dos valores morais, da 
cultura, da linguagem e no campo racional. 
Sendo assim, pode-se perceber que a Litera-
tura Infantil no âmbito escolar contribui sig-
nificativamente como instrumento de cunho 
pedagógico para o desenvolvimento infantil.

Observando como a prática de leitu-
ra é importante para um aprendizado efe-
tivo, percebe-se a necessidade de que 
desde a primeira infância a criança tenha 
contato com obras literárias, tendo em vis-
ta sua contribuição para a sua formação.

Assim, conforme foi visto, o primeiro con-
tato de uma criança com livros é ouvindo 
histórias. Começando a educação para lei-
tura com histórias lidas em voz alta, a mais 

importante condição para a leitura é desper-
tada. Escutando histórias interessantes, o vo-
cabulário infantil aumenta, o que é essencial 
para iniciar o indivíduo no percurso de leitor.

IMPORTÂNCIA DA LITERATURA 
INFANTIL NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO

A escola, como o principal local no qual se 
inicia a educação formal, é o mesmo lugar no 
qual a maioria das crianças passa a ter um 
acesso mais frequente à Literatura Infantil. 
Como a obtenção dessas obras não é aces-
sível a todas as camadas populares, a escola 
deveria ser o ambiente no qual as crianças pu-
dessem se deleitar no mundo dos livros e da 
fantasia. Porém, nem sempre isso ocorre, vis-
to que, muitas vezes, esses métodos são dis-
ciplinadores e desmotivadores, fazendo com 
que a criança ache a escola triste e sem prazer.

De acordo com José (2007, p. 22), “A es-
cola trabalha com vários livros didáticos que 
ensinam noções de várias ciências, humanas 
ou lógicas. Mas, como ensina mal com o li-
vro que encanta que causa prazer pelo prazer 
ou que vai além do prazer e também ensina”.

O livro é uma ferramenta ideal no proces-
so educacional. Pode-se observar que não há 
meio de comunicação em massa que não ajude 
na formação do pequeno leitor, mesmo antes 
de se dar início o processo de alfabetização.

Nesse sentido, para Oliveira (2002), o gos-
to pela leitura depende do exemplo na fa-
mília e na escola, pois, se os pais e profes-
sores demonstram interesse pelo livro, a 
criança é intimamente convidada a ler, ain-
da que de início por espírito de imitação.
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A família, bem como a escola, assume um 
papel de grande relevância na sociedade, que 
é o de dar a criança desde cedo a oportuni-
dade de contato com a Literatura Infantil, 
visto que essa se configura como excelente 
instrumento para o auxílio da criança no pro-
cesso de alfabetização (BARBOSA, 2008).

Partindo desse pressuposto, compre-
ende-se que para que a Literatura Infan-
til seja utilizada como uma ferramenta 
importante de ajuda no processo de alfa-
betização, é preciso estar atento à quali-
dade das histórias que estão sendo lidas. 
Sobre isso, ressalta Oliveira (2002, p. 64):

E nós, educadores, devemos despertar na 
criança o gosto por leituras variadas: a fanta-
sia, a poesia, o romance, as ciências humanas 
e exatas; vamos mostra-lhes a beleza de uma 
história de fada; a beleza de uma descober-
ta científica; a beleza de um poema; a beleza 
de um fato histórico (OLIVEIRA, 2002, p. 64).

A Literatura Infantil deve despertar na 
criança uma familiaridade com o mundo da 
escrita que, por sua vez, facilita a alfabeti-
zação. Para tanto, o professor deverá optar 
por histórias que despertem o interesse da 
criança, observando seu nível de comple-
xidade e a estrutura que o texto oferece.

Abordar o trabalho pedagógico não denota 
usar o livro apenas para a produção de ativida-
des didáticas, mas, garantir de maneira eficaz, 
momentos lúdicos únicos de leitura e escrita, 
pois, ao ler um livro, muito pode ser explorado 
pelo professor e pelo aluno (BARBOSA, 2008).

Segundo Faria (2004), a habilidade de edu-
cadores para perceber a riqueza e a estrutura 
do livro de Literatura Infantil é uma das prin-
cipais alternativas para não reduzir a litera-
tura a uma atividade simplesmente pedagó-
gica. Explorar o livro infantil, sua narrativa, 

suas ilustrações, seu significado, é um recur-
so que deve ser abordado com competência 
e criatividade pelo educador. Mas para isso, 
o professor também precisa saber ser leitor.

Nessa direção, é importante que os profes-
sores estejam preparados para formar leito-
res, e isso só é possível na leitura diária, na 
interpretação coletiva, feita com alunos e 
professor e no registro, que é a construção 
do sentido do texto. O esforço em escre-
ver algo que se ouve, auxiliado pelo profes-
sor, levará a criança à compreensão do ve-
lho e à possibilidade de recriação do novo.

Dentro dessa perspectiva vincula-
da à metodologia aplicada pelo pro-
fessor, afirma Oliveira (2002, p. 22):

[...] a competência ou o bom senso do Pro-
fessor ainda é o melhor caminho para que 
se atinjam resultados satisfatórios; as me-
todologias, os procedimentos se valorizam 
nas mãos, no coração, no espírito do bom 
Professor, que estará sempre atento às cau-
sas de fracassos de seus alunos e aos meios 
de eliminá-las, saná-las, ou, pelo menos, di-
minuir seus efeitos (OLIVEIRA, 2002, p. 22).

O sucesso bem como o fracasso escolar 
está estreitamente relacionado à postura 
adotada pelo professor em relação às meto-
dologias aplicadas em sala de aula, visto que 
o professor é o principal responsável por dar 
subsídio ao educando na busca e construção 
do seu próprio conhecimento. Assim, durante 
esse processo o uso do livro é imprescindí-
vel para a aquisição de novos saberes, sen-
do, pois, necessário à disponibilização dos 
mais diversos gêneros textuais, visto a con-
tribuição que oferecem na alfabetização.
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A respeito disso explica Barbosa (2008), a 
alfabetização para ter sentido e ser um pro-
cesso interativo é preciso trabalhar com o 
contexto da criança, com histórias e com 
intervenções, desde que essas palavras ou 
histórias façam algum sentido para elas.

Partindo desse pressuposto, compreende-se 
que o processo de alfabetização por meio da 
seleção de obras literárias deve se dar de forma 
criteriosa levando também em consideração o 
contexto social que a criança está inserida, a 
realidade vivenciada por ela e os conhecimen-
tos previamente adquiridos (FARIA, 2011).

A qualidade do material é fator determinan-
te para a eficácia do trabalho com a literatu-
ra infantil na escola, bem como a qualidade 
das obras que deve ser pensada antes de ser 
trabalhada. O livro destinado para crianças 
pode apresentar os mais variados temas e as-
suntos, desde que adequados à compreensão 
do leitor e significativos ao seu universo. É 
importante, sobretudo, que o texto, ao mes-
mo tempo em que funcione como um ins-
trumento de relação do sujeito com o meio, 
mediante a aceitação dos padrões sociais, 
conduza-o a refletir sobre a realidade, posi-
cionando-se criticamente diante da mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de alfabetização se configu-
ra como um momento primordial na vida 
da criança, visto que dela depende o suces-
so e o fracasso da carreira do educando e, 
durante esse processo, a Literatura Infantil 
oferece suporte facilitando a apreensão de 
conhecimentos inerentes a esse momento.

Assim, o presente estudo mostrou que o livro 
paradidático se revela como excelente recurso 
na prática pedagógica, quando trabalhado pelo 
educador de forma educativa e lúdica, além 

disso, ele possibilita que a criança desenvolva 
habilidades tanto na escrita quanto na leitura.

Ficou claro que a Literatura Infantil contri-
bui para o desenvolvimento da linguagem, 
uma vez que as crianças viajam no mundo 
da leitura, recontam histórias e vão adqui-
rindo assim o hábito de ler. O processo de 
alfabetização por meio da Literatura Infan-
til se dá pelo do contato direto das crian-
ças com as mais diversas obras literárias.

A Literatura Infantil é uma excelente fer-
ramenta no desenvolvimento social, emo-
cional e cognitivo da criança, que torna 
possível desenvolver outras habilidades na 
criança, como a leitura e escrita. O conta-
to com essa Literatura é fundamental para 
que desperte no educando a criatividade.

A literatura infantil conduz a criança a de-
senvolver a imaginação, emoções e senti-
mentos de modo prazeroso e significativo.

É preciso formar o aprendizado da lei-
tura, pouco a pouco, até que o leitor cons-
trua suas preferências e passe a ler não 
como uma obrigação, mas uma aventu-
ra, pois, o hábito da leitura não é uma 
questão genética, mas um ensinamento.

Em sala de aula, os momentos direciona-
dos à literatura infantil devem ser praze-
rosos para garantirem o desenvolvimen-
to do educando como leitor autônomo. 

Ressalta-se a importância de a escola cons-
truir projetos coletivos de leitura, tornan-
do essa prática uma política da instituição.
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No entanto, é necessário que o professor 
faça uso de boas estratégias no processo de 
alfabetização por meio da Literatura Infantil. 
Dessa forma, o livro é bem aproveitado, quan-
do o professor conduz a criança de forma que 
ela se torne uma leitora crítica e reflexiva. Para 
isso, é importante, portanto, que o professor 
apresenta os mais variados gêneros literários, 
visto a contribuição que cada um oferece du-
rante esse processo educativo. Vale ressaltar 
que o processo de seleção das obras literárias 
deverá se dar de forma criteriosa, partindo 
da necessidade e realidade da criança, pois, 
a mesma precisa ter significado ao educando.

Nesse sentido, a metodologia utilizada pelo 
professor é de suma importância para que o 
trabalho com a literatura no processo de al-
fabetização possa vir a surtir efeito com seus 
alunos, pois, para o reconhecimento da escrita 
e seu significado, é necessário ler e compre-
ender. A leitura é uma atividade que deve es-
tar inserida num projeto coletivo, cuja diver-
sidade de situações sociais deve mobilizar as 
estratégias a serem adotadas em sala de aula.

Com base no exposto neste artigo, conclui-
-se que a Literatura Infantil se faz necessá-
ria como mediadora durante o processo de 
alfabetização, visto que quando trabalhada 
de forma correta pelo professor, configu-
ra-se como um dos caminhos que facilitam 
a aprendizagem, desenvolvendo assim na 
criança, a imaginação, a capacidade criadora 
e o prazer pela leitura, aumentando, dessa 
forma, sua habilidade de explorar o mundo e 
de se posicionar corretamente em relação a 
si mesma e à sociedade na qual está inserida.

KELLY CRISTINA BUENO GAZOLLI

Graduada em Pedagogia pela UNG, Licen-
ciada em Letras pela Faculdade Carapicuíba. 
Professora de Educação Infantil e Fundamen-
tal na EMEF General Júlio Marcondes Salgado
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A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS INFANTIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo verificar a importância da literatura infantil 
no desenvolvimento da criança, particularmente da contação de histórias, na Educação Infantil. 
A leitura é muito importante para a criança na Educação Infantil, visto que ela se encontra 
na fase dos sonhos e adora escutar histórias de fantasias que abrangem o mundo imaginário. 
Além disso, a literatura contribui para desenvolver a inteligência, interação, além de trazer 
divertimento e prazer. A literatura infantil não é apenas brincadeira como muitos pensam, ela 
representa o início de uma cultura. Portanto, é primordial que faça parte da prática pedagógica 
do professor nessa fase. O desafio é encontrar formas de promover o interesse pela leitura na 
infância. Nesse sentido, a contação de histórias torna agradável e significante o ambiente e os 
envolvidos, e mostra como um livro aparentemente desinteressante pode ser tornar mágico, 
ou seja, a ausência da contação de história distancia a criança do universo literário, e, muitas 
vezes, a escola exige competências como interpretação, criatividade e criticidade ao aluno. 
Na metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos, monografias 
e sites. Numa perspectiva humanizada, esta pesquisa encontrou na contação de histórias 
uma forma de comunicação afetiva e lúdica que transmite valores nas histórias contadas e 
promove o desenvolvimento da criança.

Palavras-chave: Literatura; Contação de Histórias; Desenvolvimento Infantil; Educador.
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INTRODUÇÃO

A importância de ler é indiscutível. Por meio da 
leitura são desvendados os mistérios do mun-
do, aperfeiçoado o vocabulário e escrita, além 
do simples prazer que a leitura proporciona.

Assim como as pessoas, os livros podem 
ser interessantes, intrigantes, tristes, me-
lancólicos, assustadores e, algumas vezes, 
complexos. Os livros contêm pensamen-
tos e sentimentos, feições e interesses. Eles 
transportam para outras dimensões, outros 
tempos, outros lugares, outras culturas e 
em situações e dilemas nunca imaginados. 

Assim sendo, conforme afirma Zilberman 
(2003), não há nada mais eficaz para o desen-
volvimento da capacidade intelectual e verbal 
do que ler livros. Na escola, aprende-se o vo-
cabulário e a gramática, porém, tal aprendiza-
gem é pouca quando comparada com o que 
se pode apreender naturalmente e sem es-
forço por meio da leitura constante de livros. 

A leitura é uma atividade primordial a 
qualquer área do conhecimento. Está inti-
mamente vinculada ao sucesso do sujeito 
aprendente. Possibilita ao ser humano se 
posicionar com os outros. Permite a aquisi-
ção de diferentes pontos de vista e a exten-
são de experiências. É ainda uma ferramen-
ta para combater a massificação exercida, 
sobretudo, pela televisão, que pensa pela 
pessoa e padronizar suas emoções, pro-
movendo a preguiça mental (SILVA, 2019).

Conforme Silva (2019), a leitura é im-
portante em todos os níveis de ensinos. 
Portanto, precisa ser iniciada no período 
de alfabetização nas séries iniciais e con-
tinuar durante todo percurso estudantil. 

No entanto, tornar a criança próxima à leitu-
ra, não significa, necessariamente, um proble-
ma de decodificação, mas sim, em encontrar 
mecanismos que despertem o interesse pela 
leitura, em aproximá-las de algo que elas já co-
nhecem, que lhes oferece experiências gratifi-
cantes e que fazem parte de sua vida. Aí entra 
a contação de história (ZILBERMAN, 2003).

A alegria, o sorriso de uma criança ao ler ou 
ouvir estórias recompensa qualquer luta ou 
esforço. E também ratifica a certeza de que se 
está abrindo novas perspectivas e possibilida-
des para diversas crianças por meio da leitura.

Os tempos mudaram e a nova figura do con-
tador de histórias passou a ser o monitor de 
TV, os computadores e outros meios eletrô-
nicos. É necessário o resgate dos momentos 
mágicos da contação de histórias, pois, esse 
é um hábito que faz parte da própria história 
do Homem. Segundo Tahan (1966), todos os 
povos civilizados ou não têm sempre usado 
a história como veículo de verdades eternas, 
como meio de conservação de suas tradições 
ou da difusão de ideias novas e que se deixa-
das de lado implicam perda de muitas possibi-
lidades de vivências, de aprendizado, conheci-
mento e do registro da sua própria existência.

Consoante Abramovich (2008), a experiên-
cia de ouvir histórias tem um significado mui-
to importante e amplo não só para as crianças: 
é a possibilidade de descobrir novos mundos 
e junto com esses mundos uma imensidão de 
conflitos, dificuldades e soluções; é desco-
brir que ouvindo histórias é possível também 
sentir emoções importantes que nunca antes 
foram vivenciadas. Para uma criança, ouvir 
uma história é como abrir uma caixa cheia de 
surpresas, de onde sairão personagens, luga-
res, brinquedos e amigos nunca imaginados.
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De acordo com vários estudiosos, entre 
eles Faria (2010), contar histórias é um va-
lioso auxiliar na prática pedagógica e é im-
portante ressaltar o quanto se faz necessária 
a adoção desse hábito para com as crian-
ças, tanto no âmbito familiar como no es-
colar. Se na escola o ato de contar histórias 
for realizado pelos docentes serão forneci-
dos automaticamente aos ouvintes diver-
sos elementos para que percebam o mun-
do de forma muito mais ampla e irrestrita.

Assim, a arte de contar histórias se apre-
senta como um convite ao jogo simbólico, ao 
imaginário, à fruição estética e como um in-
centivo à leitura. Porém, essa nunca é vista 
como suficiente e, portanto, não é valorizada 
pela escola, a não ser na educação infantil.

Os professores das séries iniciais precisam 
trabalhar diariamente com a literatura, visto 
que é um material indispensável que aflora 
a criatividade e desperta a veia artística da 
criança. Segundo Pires (2001, p. 28), “Nessa 
faixa etária, os livros de literatura devem ser 
oferecidos às crianças, através de uma es-
pécie de coleção de sentimentos e emoções 
que favorecem a proliferação do gosto pela 
literatura, como forma de lazer e diversão”.

Assim sendo, o objetivo do presente tra-
balho é demonstrar a relevância da literatura 
infantil no desenvolvimento pleno da crian-
ça, particularmente da contação de histórias.

Na elaboração do trabalho, optou por uti-
lizar a Revisão Bibliográfica, pesquisando-
-se em livros, revistas, artigos, monografias 
e teses, e sites que tratam sobre o assunto.

O PAPEL DA LITERATURA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A partir do surgimento da Literatura In-
fantil, até a atualidade, há uma enorme dis-
cussão entre os teóricos sobre o seu papel 
e importância. Durante muito tempo, ela foi 
vista como uma forma de moldar a crian-
ça, só por volta dos anos 70 que a Litera-
tura Infantil passa por uma revalorização. 
Hoje é muito mais extensa e importante, 
pois, proporciona à criança um desenvolvi-
mento emocional, social e cognitivo indis-
cutíveis para a formação de leitores críticos.

Quando as crianças ouvem histórias, pas-
sam a visualizar de forma mais clara, senti-
mentos que têm em relação ao mundo. As 
histórias trabalham os valores sociais, como 
conflito, sonho, realidade, idade, dor, per-
da, fantasia, além de ensinarem infinitos 
assuntos. As histórias permitem descobrir 
outros lugares, outras épocas, outras for-
mas de agir e ser, outra ética, outra ótica. É 
possível saber de História, Biologia, Geo-
grafia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, sem 
precisar saber o nome de tudo isso, sem 
ter cara de aula (ABRAMOVICH, 2008)..

À medida em que a criança tem contato 
com a Literatura Infantil, alarga-se sua gran-
deza de compreensão da linguagem. A lei-
tura reflexiva, a aquisição de vocabulário, 
de conceitos, assim como as preferências, o 
gosto pela leitura, a escolha de valores são 
adquiridos também por meio da literatura, 
portanto suas funções são amplas (GÓES, 
2010). É por meio do contato com a Litera-
tura Infantil que as crianças vivenciam ex-
periências que ajudam na sua criatividade 
e promovem a formação de ideias próprias, 
estimulando a imaginação e a fantasia.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

861

“Para que uma história realmente prenda a 
atenção da criança, deve entretê-la e desper-
tar a sua curiosidade. Contudo para enriquecer 
sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: aju-
dá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar cla-
ra suas emoções” (BETTELHEIM, 2009, p. 11).

Muito mais do que um adulto, a criança 
vive as experiências do tempo presente, e 
possui apenas vagos conhecimentos do futu-
ro. Portanto, suas aflições perante eventuais 
problemas e angústias do cotidiano são bas-
tante profundas, e é exatamente na melho-
ria de seus anseios internos que as histórias 
infantis são um benefício. Conforme ressalta 
Bettelheim (2009), a Literatura Infantil além 
de auxiliar a desenvolvimento da mente e 
a personalidade da criança, deve ajudá-la 
a lidar com seus difíceis problemas íntimos.

Partindo desse pressuposto, Góes (2010) 
leva a crer que ainda é possível definir como 
função da Literatura Infantil, deleitar, entre-
ter, instruir e educar as crianças, e melhor ain-
da quando há as quatro coisas de uma vez.

A literatura, especialmente a infantil, tem 
um trabalho fundamental a ser desempe-
nhado na sociedade em modificação, ex-
pressa Coelho (2001, p. 15), “seja de servir 
como agente de formação seja no espontâ-
neo convívio com o leitor/livro, no diálogo 
leitor/texto estimulado pela escola”. A for-
mação da consciência de mundo das crian-
ças e dos jovens, atribuídos a maior res-
ponsabilidade aos livros e a palavra escrita.

A Literatura Infantil é uma ferramenta es-
sencial na construção do leitor. Mas quan-
do utilizada de forma oportuna, pode ge-
rar sérios danos no desenvolvimento da 
criança e na sua habilidade de interpreta-
ção seja literária ou de leitura de mundo.

Nesse sentido, José (2007, p. 30) ressalta 
ainda que:

O livro infantil, ponto de partida para um 
imaginário bem estimulado, nem sempre é 
adquirido pelos pais. São mais adquiridos por 
escolas realmente voltados a boa formação da 
infância e para possibilitar uma variedade de 
escolhas pelas crianças. Algumas escolas, en-
tretanto, também valorizam pouco a leitura, 
não têm uma biblioteca infantil rica e variada, 
como deveriam ter. Preocupam-se muito com 
a merenda escolar, com o alimento para o 
corpo. Esquecem do alimento do espírito, da 
emoção e da inteligência (JOSÉ, 2007, p. 30).

A imaginação, o sonho, a fantasia são fontes 
que alimentam a inteligência da criança, por-
tanto, contribuem para sua formação. Nesse 
sentido, o prazer de ler um bom livro é essen-
cial para atrair a criança em uma leitura agra-
dável e descontraída, pois, se não proporcio-
nar prazer à obra não poderá ser considerada 
literária e sim didática. Dentro dessa perspec-
tiva, a Literatura Infantil como fonte de prazer 
e conhecimento, constitui-se como ferramen-
ta indispensável na formação da criança, tor-
nando o mundo mais divertido e prazeroso.

A literatura infantil é, antes de tudo, literatu-
ra; ou melhor, é arte: fenômeno de criativida-
de que representa o mundo, o homem, a vida, 
através da palavra. Funde os sonhos e a vida 
prática, o imaginário e real, os ideais, e sua 
possível/impossível realização e por meio des-
se processo competências e habilidades tam-
bém são construídas (COELHO, 2001, p. 27).

As fantásticas histórias de príncipes, prince-
sas e bruxas ensinam as crianças que o bem 
na maioria das vezes vence o mal, ensinam a 
aceitar o medo, a perdoar, a conhecer o amor 
e valorizar a amizade. Os personagens que 
aparecem nos contos de fadas, geralmente, 
oferecem alguma lição, isto é, a reflexão so-
bre valores mais uma vez terá espaço na ma-
ravilhosa “roda de conversa” com as crianças.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

862

A criança se envolve tanto com os contos 
de fadas que acaba vivenciando a história, 
imaginando ser uma Branca de Neve ou ser 
um Peter Pan e viver na Terra do Nunca. Esse 
processo faz parte da imaginação, da fantasia 
vivida durante a contação de história. A criança 
começa a se situar no mundo simbólico, pois, 
ela pode se colocar no lugar das personagens 
e com elas vivenciar diversas situações, con-
flitos e sentimentos. Segundo Oliveira (2002, 
p. 27) afirma o seguinte, “a literatura infan-
til deveria estar presente na vida da criança 
como está o leite em sua mamadeira. Am-
bos contribuem para o seu desenvolvimen-
to. Um, para o desenvolvimento biológico e 
o outro, para o desenvolvimento psicológico, 
nas suas dimensões afetivas e intelectuais”.

Na visão de Abramovich (2008, p.17), 
ler histórias para crianças, sempre, sem-

pre... É poder sorrir, rir, gargalhar com as situ-
ações vividas pelas personagens, com a ideia 
do conto ou do jeito de escrever dum autor 
e, então, poder ser um pouco cúmplice des-
se momento de humor, de brincadeiras, de 
divertimento  (ABRAMOVICH, 2008, P.17).

A literatura promove mudanças na imagina-
ção da criança, transformando o seu pensamen-
to e auxiliando na formação de novas ideias, 
assim a função principal da Literatura Infantil 
é a de formar cidadãos conscientes de seus di-
reitos e deveres que a sociedade lhe cobrará.

A Literatura Infantil é vista ao mesmo tem-
po como terapia e recreação, suporte de 
cultura, além de ser o mais importante ele-
mento de comunicação, mas, sobretudo, 
instrumento de diálogo entre a criança e o 
adulto. Esse tipo de literatura, do ponto de 
vista psicológico, é uma prática que coopera 
no processo de desenvolvimento intelectual 
e na sua formação integral (CABRAL, 2009).

É preciso ter consciência de certos valores 
positivos que a leitura lhe trará. Para que um 
livro prenda a atenção da criança, é preciso 
despertar sua curiosidade, estimulando sua 
imaginação. Também é importante estabele-
cer critérios na escolha dos livros, pois, crian-
ças carecem ler bons livros, com bons textos, 
percebendo na literatura e estabelecendo uma 
relação entre ela e que faça surgir uma relação 
entre o que é lido, fazendo do leitor, não ape-
nas um futuro transformador da sociedade, 
mas também um questionador da sociedade.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Tecnicamente, contar se refere ao ato 
de narrar e quem narra conta algo. De 
acordo com Prado e Soligo (2007, p. 48):

a palavra narrar vem do verbo latino narrar e, 
que significa expor, contar, relatar. E se apro-
xima do que os gregos antigos chamavam de 
épikos poema longo que conta uma história e 
serve para ser recitado. Narrar tem, portanto, 
essa característica intrínseca: pressupõe o ou-
tro. Ser contada ou ser lida: é esse o destino de 
toda história (...) ao narrar falamos de coisas 
ordinárias e extraordinárias e até repletas de 
mistérios, que vão sendo reveladas ou remo-
deladas no ato da escuta ou na suposta solidão 
da leitura (PRADO E SOLIGO, 2007, P. 48).

A palavra história tem um significado bem 
mais amplo, diz respeito à narração ordenada, 
escrita ou oral dos acontecimentos e ativida-
des humanas ocorridas no passado. Para am-
pliar o significado dessa palavra que cabe ao 
tema, segundo o dicionário Michaelis online 
(2019), história é “a exposição de fatos, su-
cessos ou particularidades relativas a um de-
terminado objeto digno de atenção pública”.
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Levando em consideração a beleza artística 
desse ato, trata-se de uma prática preservada 
até os dias de hoje que recontar e/ou criar uma 
história escrita ou oral, verídica ou inventada 
utilizando o recurso da voz, expressão cor-
poral e outros recursos materiais, de forma 
bem singular, a critério da figura do contador.

Segundo Zilberman (1990, p.111) “O ele-
mento oral permite uma variedade de opções, 
possíveis somente na comunicação oral”, en-
tão o ato de contar história é uma forma de 
se comunicar de maneira criativa, com diver-
sas finalidades, a principal é o de encantar.

Da necessidade de se comunicar, o homem 
criou essa arte. Segundo Craidy e Kaercher 
(2004, p. 81), “(...) Dessa necessidade humana, 
surgiu a literatura: do desejo de ouvir e contar 
para através dessa prática, compartilhar”. O 
imaginário do homem é uma peça chave, vis-
to que o ato de contar história só “chacoalha” 
o indivíduo, por causa dessa chave que abre 
as portas para um mundo pronto a ser explo-
rado: a mente humana. É dentro de cada um, 
que acontece as mudanças, é internamente 
que as descobertas começam a acontecer.

Hoje, mais do que nunca, o contar história 
é visto como uma ação educativa e com isso 
ganhou mais visibilidade no ambiente escolar. 
Em tempos de novas tecnologias, foram buscar 
na Contação de Histórias uma maneira de res-
gatar uma afetividade ameaçada de extinção.

O CONTADOR DE HISTÓRIAS

A pessoa que conta, não está simplesmen-
te transmitindo um conto, uma fábula, mas 
sim suas experiências, sua visão do mundo. 
A figura do contador é muito antiga, des-
de a Antiguidade Greco-romana na qual era 
considerado sábio, por isso as histórias exer-
ciam (ainda exercem) um caráter educativo:

Ao mesmo tempo em que amenizava 
os medos e uma existência muitas vezes 
desfavoráveis, o narrador ajudava as pes-
soas a entenderem melhor o que se pas-
sava à sua volta a enfrentar os dilemas e 
confrontos de natureza social e individu-
al, extraindo das experiências o aprendi-
zado mais profundo (RIBEIRO, 2007, p. 3).

O contador tem como principal ferramenta 
a palavra, porém, possui uma visão estraté-
gica para envolver os ouvintes, o improviso, 
a releitura (criação), o ambiente, são ele-
mentos que fazem parte dessa visão. Com o 
dom de encantar, transportar e estimular o 
imaginário da plateia, o contador é pratica-
mente um mágico! Com a seguinte missão:

De ajudar o indivíduo a reconsiderar seus 
objetivos individuais e fazer que este se 
aproxime mais de si mesmo. Pode levar 
este a querer atingir o melhor de si mesmo 
e levá-lo a uma inesquecível viagem pelo 
interior de suas emoções mais verdadei-
ras, brutas de pureza (RIBEIRO, 2007 p. 19).

Há algo indispensável para enriquecer essa 
arte: a escuta. Um bom contador, confor-
me Lemos e Almeida (2011), é aquele que 
visita em silêncio o território da história e 
a desvenda, e de forma singular comparti-
lha com aquele que, sem convite se sente 
convidado, que, sem cerimônia se envolve.
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A imagem do contador, recentemente, vem 
se renovando, ganhando destaque, sobretu-
do, no ambiente escolar. É tanto que, hoje, o 
contador de histórias é visto como um pro-
fissional, mas sem perder sua essência, muito 
menos sem desconsiderar que se trata de uma 
arte reproduzida a milhares de anos, que mui-
to antes de ser inserida na escola, tecia ensina-
mentos em contextos bem diferentes (espaços 
não-escolares). Ainda nessa visão educativa, 
que atualmente e cada vez mais a contação 
está se voltando, o contador, acrescenta mais 
recursos, repete, acrescenta, jamais substitui 
a principal, que é a história contada de viva 
voz que, na visão de Otte e Kovács (2019, p. 
05), “Em tempos de desumanidade, precisa-
mos refletir sobre a função da narrativa, pois, 
o calor da presença e voz do contador proje-
ta afetividade”. Tal preocupação é reflexo da 
explosão tecnológica da atualidade, na qual a 
tecnologia ganha espaço na vida das crianças 
e adultos, causando isolamento e contamina-
ção generalizada de ausência de afetividade.

Retornando ao profissional de contação 
de história renovado que busca se aperfei-
çoar, é fundamental que ele tenha uma re-
lação harmoniosa com o (...) “universo das 
palavras, ser amigo das gramáticas, dos di-
cionários e das literaturas” (RIBEIRO, 2006, 
p. 24). Porém, isso não é o suficiente para 
causar encantamento. Do que adianta um 
contador exibir um vocabulário riquíssimo, 
decorar fábulas incríveis, se não souber se 
movimentar, utilizar as pausas para provocar 
aquele frio na barriga, respeitar o momento 
no qual o barulho do silêncio gera o suspen-
se e impactar a plateia com variações de vo-
zes. Nesse caso, serão apenas palavras sem 
força e sem emoção, o que discorda essen-
cialmente do poder da contação de história.

São várias as preocupações que o contador 
deve atentar para desenvolver com plenitude 
a sua arte, sem dúvida, todos os elementos já 
citados traduzem o quanto é especial o ato 
de contar histórias, pois, mexe com o que há 
de mais frágil e ao mesmo tempo forte no ser 
humano: os sentimentos. Com o intuito de 
atingir o coração e a alma, o contador deve se 
preocupar muitíssimo, obviamente com o que 
vai contar então a seleção do seu repertório 
determina o seu perfil, suas escolhas determi-
na as sensações que quer provocar, mas antes 
de recontá-las, é direito dele, deleitar-se sobre 
suas descobertas (OTTE & KOVÁCS, 2019).

Um bom contador constrói um repertório 
que lhe conquista. Segundo Ribeiro, (2007, 
p. 82) “As histórias devem antes tocar for-
temente o coração do contador e esta pede 
para estar, para brincar nos seus lábios”. Esse 
convívio com a história, antes de encami-
nhá-la para novos ouvidos, é indispensável. 
Essa etapa é a do lapidar, como uma pedra 
preciosa e o produto final é a tradução que 
cada contador vai dar, pois uma história ja-
mais vai ser contada da mesma forma quando 
vários contadores resolvem contar a mesma 
história. Teremos narrações totalmente di-
ferentes com enfoques, recursos e ritmos 
também diferentes; porém, partindo da 
mesma história. ”Algumas dessas narrações 
deixará a desejar, outras cairão no agrado 
popular e há aquelas que vão repercutir em 
nossos ouvidos para sempre, que nunca es-
queceremos, de tanta alma e tanta vida que 
o contador colocou” (RIBEIRO, 2007, p. 98).

O contador deve ser sensível o suficiente 
para se permitir ser fisgado e se entregar às 
histórias, como se ouvisse os personagens 
e os pensamentos dos ouvintes com delica-
deza, astúcia e magia para atender a todos.
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O PAPEL EDUCACIONAL DA 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Assim como todas as artes, a contação de 
história proporciona momentos de emoção 
entre os envolvidos. Desde os primórdios da 
civilização, os seres humanos se permitem se 
envolver por histórias repletas de aventuras 
e magia que transmitem valores, costumes e 
crenças, construídos por ele mesmo, estimu-
lando a imaginação, provocando mudanças in-
ternas e individuais (CADERMATORI, 2010).

Aqueles que estão em contato com 
essa arte, desenvolvem habilidades 
como: o ouvir, o criar, o recriar, o con-
tar. Conforme Abramovich (2008, p. 18):

O significado de escutar histórias é tão am-
plo... É uma possibilidade de descobrir o mun-
do imenso dos conflitos, das dificuldades, dos 
impasses, das soluções, que todos atravessa-
mos e vivemos de um jeito ou do outro, através 
dos problemas que vão sendo defrontados, 
enfrentados, resolvidos pelos personagens de 
cada história... E assim esclarecer melhor os 
nossos ou encontrar um caminho para a reso-
lução deles... É ouvindo histórias que se pode 
sentir (também) emoções importantes como: 
a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, 
o pavor, a impotência, a insegurança e tantas 
outras mais (ABRAMOVICH,  2008, P. 18). 

Diante dessa concepção, abre-se um leque 
de vantagens que fazem parte da formação hu-
mana, tanto no âmbito educacional como no 
emocional. A contação está presente na vida 
de todos, desde o nascimento, é uma neces-
sidade, um meio de expressão, de interação, 
que, ao ser compartilhada promove trocas sig-
nificativas de conhecimento e experiências.

Quando uma criança escuta histórias, pode 
se deparar com situações que servirão de 
ensinamento (ou não), cada um absorve a 
sua maneira, mas de todo jeito gera refle-
xão, que se encaminha para o aprendizado, 
ou seja, “A contação de história não deve 
gerar uma intenção didática, mas propor-
cionar uma relação de conforto, com traços 
de uma aprendizagem simbólica” (LEMOS 
& ALMEIDA, 2011, p. 43). Perderá a es-
sência se a contação de histórias se voltar 
para fins didáticos, com a finalidade de en-
sinar conteúdos e de forma sistematizada.

No universo das palavras, a contação ga-
nha “pontos”, porque para uma criança o 
discurso direto da fala é mais agradável, por-
tanto, é mais fácil aproximá-la do universo 
literário. A criança que desde muito cedo é 
inserida nesse contexto apresenta maior fa-
cilidade de se expressar, desenvolve a criti-
cidade, o poder de reflexão e o gosto pela 
leitura. Segundo Lemos e Almeida (2011), a 
contação de história tem a missão de pro-
mover o ouvir, o criar, o recriar, o contar. Um 
bom ouvinte é motivado a ser um bom ha-
bitante das terras das palavras, das imagens. 
Quem conta, alimenta o imaginário do outro, 
que só precisava de um estímulo para de-
senvolver que sempre esteve ali, guardado.

De forma encantadora, Abramovich (2008) 
defende o papel educativo que a contação de 
história exerce sobre a criança, “o ouvir histórias 
pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o 
ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o 
ver o livro, o escrever, o querer ouvir de novo”.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A 
IMAGINAÇÃO DA CRIANÇA

Uma boa história bem contada pode pro-
vocar qualquer mente. Os pequenos são bem 
disponíveis a essa viagem. Segundo Vygotsky 
(apud FRITZEN & MOREIRA, 2011), a crian-
ça acredita mais nos elementos fruto de sua 
imaginação do que os adultos e controlam 
menos os seus devaneios mágicos. É bem co-
mum ao terminar de escutar uma história, a 
criança pedir para que seja recontada, é nes-
se momento que elementos reais e fantasia 
se misturam, e isso, para Fritzen e Moreira 
(2011), é a capacidade imaginativa e criativa 
pertencente ao ser humano que recria e mo-
difica, transformando o mundo à sua volta. 

Concordando com Fritzen e Moreira, Olivei-
ra (2002) afirma que, em se tratando da crian-
ça, ela se apoia no que vê e ouve como ponto 
de partida para as suas criações e conclusões. 
Vygotsky (1993) também defende que a ima-
ginação se dá por várias formas; uma das vin-
culações é a associação da realidade com a 
fantasia. Por meio dessa capacidade de criar 
algo que não viveu pro meio de relatos, his-
tórias contadas e lidas, a criança consegue 
recriar e viver intensamente histórias alheias. 
Essa capacidade criadora faz parte do ser 
humano que está mergulhado em cultura.

A contação de história é um excelente re-
curso para impulsionar o desenvolvimento da 
atividade criadora, visto que é nesse contato 
que a criança vai adquirindo novas experiên-
cias. Para Vygotsky (1993), a narrativa pode 
ser reconhecida pela criança como algo que 
ela já viveu, sendo capaz de compreender por 
si só, portanto, situa-se no campo de desen-
volvimento real. Porém, quando se trata de 
algo que ela não consegue desenvolver so-
zinha, e com o auxílio de um adulto ou uma 
criança ela alcança alguma conclusão, isso 
é chamado de desenvolvimento proximal.

A imaginação é uma ferramenta diretamente 
ligada à tomada das emoções, que se conecta 
aos elementos sócios culturais e que desper-
ta a capacidade criadora do ser humano. Se-
gundo Vygotsky (1993), o emocional provoca 
a fantasia, assim como o contrário acontece. 
Ao ouvir uma história, a criança se permite se 
envolver emocionalmente, seja porque viveu 
algo semelhante, ou porque se colocou no lu-
gar do personagem. A emoção leva a criança 
a imaginar outras formas de recriar um final, 
acrescentando elementos que a satisfaça.

A imaginação adquire uma função de suma 
importância na conduta e no desenvolvi-
mento humano, convertendo-se em meio 
de ampliar a experiência do homem que, ao 
ser capaz de imaginar o que não viu e con-
ceber, baseando-se em relatos e descrições 
alheias ao que não experimentou, pessoal 
e diretamente, não está fechado no estrei-
to círculo de sua própria experiência, senão 
que pode alarga-se para muito além de seus 
limites, assimilando, com ajuda da imagina-
ção, experiências históricas e sociais (VY-
GOTSKY, 1982 apud OLIVEIRA, 2002, p. 52).

Há, hoje em dia, muitas imagens prontas, 
efeitos cinematográficos que não permitem 
experimentar o campo da imaginação. Vi-
ve-se num ritmo muito acelerado, mas se a 
criança for estimulada a ouvir e a contar suas 
histórias haverá uma transformação inte-
rior, na qual a criança se torna capaz de re-
criar e contar essa história para outras pes-
soas. E, conforme Lewis (2002, p. 149), algo 
especial ocorre “Quando as crianças se dão 
conta de que não só têm o dom de ver com 
o olhar interior, mas também de se apossar 
dessa visão interior, transformá-la numa his-
tória e depois contar essa história aos ou-
tros, ocorre um extraordinário crescimento”.
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OS CONTOS DE FADAS

Ao se falar em contos de fadas, sempre vem 
à mente que tudo começa com “Era uma vez” e 
termina com eles “foram felizes para sempre...”..

Os contos de fadas sempre foram muito im-
portantes na educação das crianças. Essas his-
tórias infantis fizeram parte da infância e ficaram 
gravadas nas memórias. Alguns contos como: 
Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Branca 
de Neve, entre outros, tiveram seus relatos 
ainda na Idade Média (MAINARDES, 2019).

Hoje, os pais têm um papel fundamental na 
hora de contar histórias a seus filhos. Elas de-
vem ser contadas de forma lúdica, para que eles 
possam entender melhor o que estão ouvindo.

Conforme Ribeiro (2007), os professores 
também precisam ter cuidado na “hora do 
conto”. Porque quando as crianças ouvem, 
elas se imaginam na história. Dessa forma, é 
possível trabalhar e desenvolver sentimentos 
e sensações nas crianças como: o medo, a in-
segurança, a rejeição, a culpa e vários outros.

A aprendizagem da criança começa quan-
do ela nasce e segue por toda a sua vida. 
Os contos de fadas desenvolvem na cabe-
ça das crianças a capacidade da fantasia, 
da imaginação. Elas entram na história, e 
com isso se identificam com o bem ou com 
o mau, a verdade e a mentira, por intermé-
dio de exemplos das histórias. Nessa dire-
ção, Moura (2019, p. 26) menciona que:

É necessário, pois que possamos cada 
vez mais trabalhar os nossos conceitos de 
bom, de belo, os valores morais que es-
tão adormecidos, dessas pequenas sutile-
zas que, unidas ao exemplo e a orientação 
necessária, poderão enriquecer e muito o 
universo infantil  (MOURA, 2019, P. 26). 

Há muitos anos atrás, as fábulas eram con-
tadas e atribuídas à moralidade. A burguesia 
doutrinava as crianças com histórias mora-
lizadoras, mas com o passar dos anos isso 
foi mudando. As editoras e os escritores fo-
ram apostando em uma literatura sem um 
tom moralista e de um modo lúdico. Desse 
modo as crianças aprendem melhor, porque 
elas se imaginam na história e querem fazer 
parte dela, levando isso para sua vida, tan-
to familiar como profissional (LEWIS, 2002).

O professor ou contador de histórias que 
se destina a contar uma história precisa sa-
ber dar as pausas no tempo exato, respeitan-
do o imaginário de cada criança; os espaços 
entre verso e outro provocam nas crianças 
a vontade de saber mais. A hora do conto 
é um recurso para incentivar as crianças a 
ler e escrever, isso desperta a curiosidade e 
desperta a vontade de querer ouvir e saber 
mais e mais (SOUZA & BERNARDINO, 2019).

Uma história deve ser bem escolhida e narra-
da. É preciso ter todo cuidado na contação de 
histórias. Conforme Abramovich (2008, p. 18):

Contar histórias é uma arte... e tão linda!!! 
É ela que equilibra o que é ouvido com o que 
é sentido, e por isso não é nem remotamente 
declamação ou teatro... Ela é o uso simples e 
harmônico da voz. Daí que quando se vai ler 
uma história-seja qual for-para a criança, não 
se pode fazer isso de qualquer jeito, pegan-
do o primeiro volume que se vê na estante.

As histórias encantadas são repletas de 
conteúdos simbólicos e exercem um gran-
de fascínio e encanto nas crianças e adul-
tos. Realidade sim! Muito do que se vive 
no cotidiano aparece refletido nas his-
tórias infantis (CAVALCANTI, 2009).
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De acordo com Souza e Bernardino (2019), 
por meio dos contos, as crianças embarcam 
num mundo especial cheio de emoções e 
buscam a solução para os conflitos narrados 
na história. Isso faz com que elas comecem 
a elaborar melhor seus sentimentos e en-
contrem novas saídas para alguns dilemas 
emocionais. Os contos de fadas aumentam 
a autoestima das crianças, mostram que as 
dificuldades podem ser vencidas. Elas sen-
tem que podem vencer seus próprios medos.

Por meio dos contos é possível ajudar as 
crianças a trabalhar com seus próprios sen-
timentos e sensações, presentes no seu dia 
a dia, no seu cotidiano. Um dos objetivos é 
a formação e construção da personalidade 
infantil, criando assim uma base sólida que 
favorece o desenvolvimento intelectual, mo-
ral e psíquico, tornando-os adultos mais for-
tes e conscientes (OTTE & KOVÁCS, 2019).

Os contos podem e devem ser trabalhados 
nas salas de aulas, sempre ressaltando os valo-
res e exemplos ali contidos. Merece destaque 
uma narrativa que fale de liberdade, amizade, 
amor, sinceridade, humildade, entre outros 
valores para aprendizagem. O contador ou 
professor deve falar sobre a importância da li-
berdade, ressaltando que cada um tem seu pró-
prio querer, seu próprio desejo; levar a criança 
a expor sua própria opinião (RIBEIRO, 2007).

De acordo com Cavalcanti (2009), o bom 
contador de história é alguém que possui a 
virtude natural para fazer da palavra o canto 
mágico das narrativas. Dessa forma, pode-se 
dizer que a história leva a criança para um 
passado misterioso e a instiga para o futuro, 
no qual se pode viajar para a galáxia, ou seja, 
é possível ir até onde sua imaginação chegar.

Os contos de fada sobreviveram ao 
tempo pelo fato de serem necessários 
nos ensinamentos, pois relatam a alma 
das crianças, relatam valores imutáveis.

As crianças estão sempre dispostas a ou-
vir, visto que existe uma afinidade entre 
ambos, já que elas muitas vezes se colocam 
no dia a dia num mundo encantado e afas-
tado do mundo real, identificando-se com 
os contos. Nesse sentido, os contos são um 
apoio extraordinário para provocar as crian-
ças, uma vez que permitem um envolvimen-
to com os personagens e assim, a crian-
ça é conduzida a experimentar situações 
do imaginário ao real por meio da fantasia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, foi possível concluir que, muitas vezes, é difícil incentivar a leitura, 
em vista dos mais variados meios de comunicação atuais que atraem os educandos e des-
viam o contato com os livros e visitas às bibliotecas. O que se verifica é uma distância da 
riqueza oferecida pela literatura infantil, tanto em casa como nas instituições escolares.

Atualmente, os pais são levados a trabalhar fora de casa, o que não permite mais às 
crianças aqueles momentos de prazer nos quais poderiam ouvir histórias, contadas por al-
gum de seus familiares. Além disso, os familiares se sentem atraídos pela tv, que ocu-
pa seus poucos momentos de folga. Isso faz com que as crianças também se sintam 
muito atraídas pela televisão, que se mostra bem acessível, com programas muito atra-
entes, coloridos, alegres, trazendo sempre novidades e surpresas para o público infantil.

Assim sendo, a escola se torna um espaço específico e privilegiado no qual a crian-
ça pode entrar em contato direto com a literatura escrita para ela. Porém, o modo como 
essa relação ocorre nem sempre é satisfatório. O aspecto lúdico e a relação prazero-
sa com o texto, frequentemente, não são considerados. A literatura infantil pode ser 
uma atividade lúdica, se direcionada à ficção e à poesia. Se, no lugar de enfatizar o lú-
dico e a atividade crítica, a escola burocratizar de modo excessivo a leitura, pode-
rá distanciar o educando do mundo literário, visto que vai impedi-lo de construir sentido.

O hábito da leitura precisa ser estimulado nos primeiros anos de vida escolar. No 
entanto, não se pode negar que a maioria das escolas infelizmente ainda não pos-
sui infraestrutura desejável para a conscientização desse hábito. Aproximar as crian-
ças nas séries iniciais do hábito da leitura é auxiliá-las a construir os alicerces e as pare-
des, isto é, a prepararem as estruturas para a aprendizagem da escrita, ou seja, o telhado.

A aprendizagem da leitura é o resultado de milhares de interações com o mundo da escri-
ta, das imagens e dos sons. Ela ocorre de forma mais eficaz quanto maior for o “convívio” 
da criança com os livros, com as histórias e com o material de leitura em geral. Tal conví-
vio é um momento lúdico e educativo, que trará conhecimentos de vários tipos à criança.

Nesse sentido, a contação de histórias é um grande instrumento para despertar o sen-
so critico e reflexivo nas crianças, afinal, um mesmo texto pode ser interpretado de dife-
rentes formas. Essa mediação de leitura se torna ainda mais envolvente quando a crian-
ça (ou mesmo o adulto) se identifica com a história por suas “experiências” de vida.

A leitura de histórias infantis ajuda no desenvolvimento do pensamento cultural e na personali-
dade das crianças. A literatura infantil é um processo desafiador e motivador, que transforma uma 
pessoa completamente, ajudando-a a ser mais responsável e crítica. É aí que entra a função da esco-
la, que é de desenvolver na criança o hábito pela leitura. O gosto pela leitura se dá por meio de dois 
fatores: a curiosidade e o exemplo (este deve ser dado tanto pelos professores quanto pelos pais).
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A contação de histórias provoca na criança prazer, amor à beleza, imaginação, poder de observa-
ção, amplia as experiências, gosto pela arte, e ajuda a estabelecer ligação entre fantasia e realidade.

As histórias enriquecem a experiência, a capacidade de dar sequência lógica aos fa-
tos, sentido da ordem, esclarecimento do pensamento, a atenção, gosto literário, am-
pliação do vocabulário, o estimulo e interesse pela leitura, a linguagem oral e escrita, etc.

Por esse contexto, é que cada vez mais as escolas e os pais devem ado-
tar a literatura infantil para a educação das crianças, pois, somente assim for-
marão adultos competentes e responsáveis na formação de um mundo melhor.

A contação de história transporta a criança para outros mundos e dá vida aos seus so-
nhos por meio da leitura, além de contribuir pra o desenvolvimento infantil por des-
pertar emoções e valorizar sentimentos em virtude da magia e da atração das histórias.

Conseguir que a criança da Educação Infantil esteja preparada para a aprendiza-
gem da leitura e, ao mesmo tempo, chegue à escola primária com o gosto pelos livros e 
pela escrita, deve ser o objetivo, que embora, seja muito ambicioso, faz-se necessário.

É preciso formar o aprendizado da leitura, pouco a pouco, até que o leitor cons-
trua suas preferências e passe a ler não como uma obrigação, mas uma aventu-
ra, pois, o hábito da leitura não é uma questão genética, mas um ensinamento.
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LUDOPEDAGOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL:  PRÁTICAS E 
POSSIBILIDADES

RESUMO: A escola, palco central da educação formal, busca estar em consonância com as 
demandas que surgem, diariamente, no mundo globalizado. Assim o processo de ensino-
aprendizagem necessita ser efetivo e envolvente, para tanto a ludopedagogia constitui uma 
importante aliada. Uma vez que toda criança gosta de jogar e brincar, essa ação lúdica, divertida 
e prazerosa é de fundamental importância para seu desenvolvimento, principalmente nos 
anos iniciais de vida. Desse modo, esta pesquisa trata do lúdico como ferramenta para a 
evolução cognitiva, física, social, emocional e cultural da mesma, tendo em vista o papel do 
professor como mediador frente às atividades lúdicas, dirigidas ou livres. Tendo como foco 
central evidenciar o papel dos jogos e brincadeiras na aprendizagem, reconhecendo-os como 
instrumentos pedagógicos primordiais no desenvolvimento cognitivo do aluno, este estudo 
busca uma leitura mais consciente do lúdico no fazer pedagógico.

Palavras-chave: Lúdico; Ludopedagogia; Brincadeira; Educação, Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o adjetivo lúdico, deri-
vado do latim ludus – jogo, brincadeira ou 
atividade que traga divertimento como ins-
trumento educativo – é presença constante 
no vocabulário pedagógico de professores, 
gestores e teóricos da educação no Brasil e 
no mundo. Isso porque na atual configuração 
da sociedade no cenário mundial globalizado, 
desenhado em decorrência das mudanças nas 
últimas duas décadas, devido à intensificação 
da urbanização, ao avanço tecnológico, à par-
ticipação da mulher no trabalho e às mudan-
ças na organização e estrutura familiar, têm 
gerado mudanças nas legislações e levado as 
crianças cada vez mais cedo para a escola. 

Desse modo, a vivência lúdica antes expe-
rimentada no ambiente familiar, passa a ser 
negligenciada seja por falta de tempo ocio-
so, por falta de incentivo familiar, falta de 
segurança, falta de locais adequados para 
sua prática, ou mesmo pelo uso intensivo 
da televisão e do smartphone como os dois 
únicos meios de distração e lazer. Assim, a 
escola em si, ou seja, o ensino fundamen-
tal passa a agregar mais uma função: pro-
mover a aprendizagem por meio do lúdico.

O lúdico faz parte da atividade humana e 
se caracteriza por ser espontâneo, funcio-
nal e satisfatório, não importa somente o 
resultado, mas a ação, o movimento viven-
ciado. Sendo que o mesmo acontece a par-
tir do brinquedo, das brincadeiras e dos 
jogos, pois é o momento em que a crian-
ça entra no seu mundo de imaginação.

A atividade lúdica no ensino fundamental 
tem o objetivo de produzir prazer e de diver-
tir ao mesmo tempo, contudo também tem 
o poder de desenvolver na criança habilida-
des cognitivas, motoras, atenção, movimen-
to ritmado, conhecimento quanto à posi-
ção do corpo, direção a seguir, entre outros. 

Tendo como foco refletir a maneira como 
o momento lúdico vem sendo trabalhado 
nas escolas de ensino fundamental, este es-
tudo foi desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica, visando ainda, verificar se tal 
processo tem favorecido uma aprendizagem 
mais efetiva e significativa, afinal “Quando as 
situações lúdicas são intencionalmente cria-
das pelo adulto com vistas a estimular cer-
tos tipos de aprendizagem, surge a dimen-
são educativa”. (KISHIMOTO, 2011, p. 36). 

Tendo sua origem intimamente ligada ao 
jogo e à brincadeira, a ludopedagogia pode 
ser uma aliada poderosa no processo ensino-
-aprendizagem no ensino fundamental. Para 
entender melhor a sua importância, ressal-
tamos os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1998, p. 47), os quais definem que [...] “O jogo 
é uma atividade natural no desenvolvimento 
dos processos psicológicos básicos; supõe um 
fazer sem obrigação externa e imposta, em-
bora demande exigências, normas e controle”.

É possível verificar que a ludopedagogia, 
ou seja, o ensino por meio de jogos e brin-
cadeiras extrapola o ensino de um conte-
údo específico, colaborando de forma am-
pla na formação psicológica do indivíduo.
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Ainda de acordo com os Parâmetros Curri-
culares Nacionais:

Os jogos constituem uma forma interessan-
te de propor problemas, pois permitem que 
estes sejam apresentados de modo atrativo 
e favorecem a criatividade na elaboração de 
estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-proble-
ma que exigem soluções vivas e imediatas, 
o que estimula o planejamento das ações; 
possibilitam uma atitude positiva peran-
te os erros, uma vez que as situações suce-
dem-se rapidamente e podem ser corrigidas 
de forma natural, no decorrer da ação, sem 
deixar marcas negativas (MEC,1998; p.46).

O documento legal deixa clara a abran-
gência da dimensão formativa exercida 
pela ludopedagogia, entretanto, faz-se ne-
cessário definir seu objeto maior: o jogo. 

Nesse sentido, Grando (2000), discorre 
que definir jogos acaba constituindo um de-
safio, em face à existência de uma profusão 
de concepções e definições acerca desse 
tema. Ainda segundo a autora, existem di-
versas abordagens, tais como: filosófica, his-
tórica, pedagógica e psicológica, para assim 
compreender o significado do que seja jogo.

Sobre o potencial de trabalhar e de-
senvolver as perspectivas social e psi-
cológica no aprendente, Mattos (2009, 
apud SANTOS 2012) comenta que

Ao nos referirmos ao conceito de jogo, não 
podemos deixar de associá-lo ao movimento 
e à competição dentro de uma visão global. 
Afinal, o movimento é constante em todas as 
etapas do jogo, quer movimentos físicos ou 
mentais, ou o uso do corpo ou do raciocínio. 
O jogador está sempre utilizando várias for-
mas de movimento para expressar sua joga-
da e esses movimentos estão diretamente 
ligados às regras do jogo. A competição esti-
mula os participantes do jogo a buscar novas 
estratégias, visando ganhar a partida e, para 
tanto, necessitam aprimorar seu raciocínio e 
a rapidez nas ações. A competição mexe dire-
tamente com o emocional dos participantes e 
dos espectadores, prende a atenção durante 
todo o tempo do jogo e transforma aquela ati-
vidade “jogo”, por mais simples que seja numa 
atração contagiante e motivadora para todos ( 
MATTOS (2009, p. 60) apud SANTOS (2012))

Evidenciam-se aqui as possibilidades de 
aprendizagem desencadeadas pelo uso 
do jogo como ferramenta para a apren-
dizagem, bem como o âmbito motivacio-
nal proporcionado pela ludopedagogia no 
ambiente escolar de ensino fundamental.

Para que se obtenha êxito, isto é, para 
que se efetive o aprendizado a partir do 
uso do jogo, é preciso que o professor, o 
agente direto na mediação do mesmo, sai-
ba avaliar e escolher que tipo de jogo é 
o ideal para cada situação de aprendiza-
gem, tendo em mente que este deva ser:
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[...] uma atividade livre, conscientemente to-
mada como “não-séria” e exterior à vida habi-
tual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver 
o jogador de maneira intensa e total. É uma ati-
vidade desligada de todo e qualquer interesse 
material, com a qual não se pode obter qual-
quer lucro, praticada dentro de limites espa-
ciais e temporais próprios, segundo uma certa 
ordem e certas regras (HUIZINGA, 2000, p.5).

Acerca da contribuição do lúdico como fer-
ramenta de ensino escolar e do universo de 
possibilidades de aprendizagem que o mes-
mo oportuniza no ensino fundamental, Silva e 
Vargas (2014, p.132) discorrem que o mesmo:

[...] constitui-se em uma ferramenta de 
grande importância porque torna belo e 
prazeroso o ato de aprender, devendo ser 
uma constante no cotidiano da sala de 
aula, podendo contribuir para o desen-
volvimento do indivíduo como um todo. 

O trabalho com jogos viabiliza condições 
para que a criança se conheça, se descu-
bra e ressignifique seus valores, costumes, 
ideias e papéis, conquistando espaços e vi-
tórias, de forma a vencer desafios como a 
exclusão social, o isolamento, a inferiori-
dade, a insegurança e o medo em se ex-
pressar  (SILVA E VARGAS (2014, P.132). 

Cabe ressaltar que a ludopedagogia não 
visa à substituição de outras pedagogias, mé-
todos ou filosofias educacionais, antes seu 
foco principal é criar novas oportunidades 
de aprendizagem que contemplem o maior 
número possível de alunos, preenchendo la-
cunas de aprendizagem que outros meios 
não tenham obtido êxito em contemplar.

Sobre esse tema, Celso Antunes pontua 
que há momentos para as mais diversas ativi-
dades em sala de aula e que diversas técnicas 
pedagógicas podem e devem ser trabalha-
das com os alunos à medida que o profes-
sor, como mediador, vá diagnosticando as 
necessidades e prioridades de cada turma.

Na escola, as técnicas pedagógicas devem 
alternar-se com aulas expositivas e ser apli-
cadas sempre que houver necessidade de 
fixação de algum conteúdo. Em geral, após 
duas aulas, propomos a aplicação de uma 
técnica, ainda que na maior parte das ve-
zes é interessante em um mesmo espaço/
aula marcar-se um tempo para exposição 
e outro par o emprego de uma técnica que, 
nesse caso específico, vise a avaliação do 
conteúdo exposto (ANTUNES, 1992, p.19).

Com relação à aplicação da ludopedagogia 
em trabalhos como recuperação de apren-
dizagem e atendimento a dificuldades de 
aprendizagem, Brenelli (1996) entende que 
a colaboração do lúdico não se limita à cria-
ção de novas perspectivas de aprendizagem, 
mas também fomenta o lado motivacional, 
isto é, cria um interesse maior do educan-
do em se envolver nas atividades propostas. 
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Utilizar jogos em contextos educacionais 
com crianças que apresentem dificuldades 
de aprendizagem poderia ser eficaz em dois 
sentidos: garantir-lhes-ia, de um lado, o in-
teresse, a motivação, há tanto reclamada 
pelos professores e por outro, estaria atu-
ando a fim de possibilitar-lhes construir ou 
aprimorar seus instrumentos cognitivos e 
favorecer a aprendizagem de conteúdos. 
Muitas vezes, pela pobreza de oportunida-
de, é lhes imputado um fracasso que traça 
para elas um caminho de desesperança, eva-
são e repetência (BRENELLI 1996; p. 27).

Ainda segundo a autora, o lúdico, isto é, 
os jogos em si, quando utilizados em cená-
rios com alunos que apresentam problemas 
de aprendizagem, favorecem que se de-
terminem e solucionem tais dificuldades: 

Em contextos psicopedagógicos ou de ree-
ducação, os jogos revestem-se de importân-
cia na medida em que permitem investigar, 
diagnosticar e remediar as dificuldades, se-
jam elas de ordem afetiva, cognitiva ou psi-
comotora. Servem a estes objetivos decisões, 
os jogos de exercício, os simbólicos, os de re-
gras e de construção (BRENELLI,1996; p 24).

Todavia o lúdico não representa uma fór-
mula mágica para a educação formal e es-
colar. Há a premente necessidade de que 
trabalho ludopedagógico seja desenvolvi-
do de forma planejada e consciente, já que 
o uso do jogo, ou lúdico de forma descom-
promissada pode trazer mais prejuízo do 
que lucro para a aprendizagem dos alunos.

Sobre as possibilidades em face do 
bom uso e os efeitos colaterais do uso 
indiscriminado do lúdico em contex-
to escolar, Grando (2000) esclarece:
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VANTAGENS DESVANTAGENS
-Fixação de conceitos já aprendidos 

de uma forma motivadora para o aluno; 
-Introdução e desenvolvimen-

to de conceitos de difícil compreensão 
-Desenvolvimento de estratégias de re-

solução de problemas (desafio dos jogos); 
-Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 
-Significação para conceitos apa-

rentemente incompreensíveis; 
-Propicia o relacionamento das dife-

rentes disciplinas (interdisciplinaridade); 
-O jogo requer a participação ativa do aluno 

na construção do seu próprio conhecimento; 
-O jogo favorece a socialização entre os alu-

nos e a conscientização do trabalho em equipe; 
-A utilização dos jogos é um fa-

tor de motivação para os alunos; 
-Dentre outras coisas, o jogo favorece o de-

senvolvimento da criatividade, de senso críti-
co, da participação, da competição “sadia”, da 
observação, das várias formas de uso da lin-
guagem e do resgate do prazer em aprender; 

-As atividades com jogos podem ser utili-
zadas para reforçar ou recuperar habilida-
des de que os alunos necessitem. Útil no 
trabalho com alunos de diferentes níveis; 

-As atividades com jogos permi-
tem ao professor identificar, diagnos-
ticar alguns erros de aprendizagem, as 
atitudes e as dificuldades dos alunos

- 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 motiva-
dos apenas pelo jogo, sem saber por que jogam; 

-O tempo gasto com as atividades 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 de-
vem ensinar todos os conceitos através 
de jogos. Então as aulas, em geral, trans-
formam-se em verdadeiros cassinos, tam-
bém sem sentido algum para o aluno; 

-A perda da “ludicidade” do jogo 
pela interferência constante do pro-
fessor, destruindo a essência do jogo; 

-A coerção do professor, exigin-
do que o aluno jogue, mesmo que ele 
não queira, destruindo a voluntarie-
dade pertencente á 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, 2000, p.35) Grifos da autora
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Celso Antunes assevera que a utilização 
do lúdico em qualquer situação de aprendi-
zagem, não somente no ensino fundamental, 
funciona como um meio e não como um fim 
em si. Logo, a ludopedagogia não constitui 
a pedra filosofal da educação contemporâ-
nea nem objetiva sê-la. O autor ratifica que 
a ludicidade não é uma ferramenta mágica, 
mas sim um importante utensílio quando se 
quer envolver e incentivar o conhecimento.

As técnicas de Dinâmica de Grupo, em 
qualquer de suas especificações, não de-
vem ser aplicadas apenas para criar um 
modelo novo ou diferenciado de ensino. 

Devem ser aplicadas quando se busca es-
tabelecer em bases definitivas uma filosofia 
formativa que se pretende imprimir na escola 
ou empresa; quando se descobre, nas pessoas 
envolvidas no processo, um estado de espírito 
para aceitarem uma inovação como resposta 
à necessidade e ao desejo de se conhecerem 
melhor; e finalmente, quando se acredita que 
uma técnica, seja ela qual for, não representa 
uma “poção mágica” capaz de educar pessoas 
e alterar comportamento, mas somente uma 
estratégia educacional válida na medida em 
que se insere em todo um processo, com uma 
filosofia amplamente discutida e objetivos cla-
ramente delineados (ANTUNES, 1992, P.17).

Pode-se verificar que o teórico da educação 
aborda com grande ênfase o fundamental pa-
pel do professor do ensino fundamental que 
atuará como mediador desde o diagnóstico, 
passando pela aplicação até a coleta dos resul-
tados da aplicação de técnicas lúdicas de apren-
dizagem como jogos e dinâmicas de grupo. 

Portanto o planejamento é primordial na 
aplicação do lúdico como ferramenta de 
aprendizagem escolar e em qualquer contex-
to em que se pretenda obter aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da ludopedagogia no univer-
so escolar e seus reflexos na formação da 
pessoa humana, vem sendo muito discuti-
da e ainda pouco conhecida, dessa forma 
muitas lacunas ainda encontram-se aber-
tas no sentido da busca de uma prática re-
flexiva do lúdico como forma de aprender.

Mais que diversão, o jogo é uma instru-
mento que acompanha o homem por toda 
a sua vida, em especial, na infância e ado-
lescência \(ensino fundamental) – fases 
em que deve ser vivenciado também como 
meio de construção do conhecimento.

É certo que o lúdico envolve inúmeros aspec-
tos de desenvolvimento do educando sendo 
eles: físico, afetivo, cognitivo e social. Nesse 
sentido é fundamental que a escola, pais e pro-
fessores estejam comprometidos com a edu-
cação. As escolas precisam proporcionar um 
espaço harmonioso que contemple a ludicida-
de necessária cada faixa etária à qual atende. 

As situações lúdicas são favoráveis ao pro-
cesso de aprendizagem, pois conseguem a 
atenção do aluno na execução do exercício 
de forma satisfatória e agradável, sem deixar 
de destacar que além de constituir um mo-
mento de interação social bastante significa-
tivo, a sociabilidade constitui motivação para 
que seja mantido o interesse pela atividade. 

A utilização de recursos lúdicos não pode 
ser feita de forma aleatória e despretensio-
sa, ao contrário, requer uma ação planeja-
da e articulada aos conteúdos e habilidades 
que se pretende alcançar com os alunos.

Para tanto, educadores precisam estar com-
prometidos com os princípios éticos, políticos 
e estéticos da educação. As atividades peda-
gógicas necessitam ter fundamentos e objeti-
vos claros a serem alcançados, já que o lúdico 
contribui grandemente para o aprendizado 
não somente de alunos comuns, mas inclusive 
daqueles com dificuldades de aprendizagem.

Portanto é preciso que haja uma conscien-
tização dos educadores em desempenhar o 
importante papel de iniciar a criança numa 
atividade lúdica, na qual a contradição en-
tre ensino e realidade necessita ser elimina-
da. Assim, esse estudo pode provocar uma 
reflexão nos profissionais da Educação, no 
sentido de preservar o espaço lúdico em suas 
aulas tão produtivo para a aprendizagem.

De menor relevância é tentar criar um con-
ceito universal ou fechado do lúdico como 
momento de aprender, tampouco pretende 
este estudo tentar esgotar a matéria. Mais 
produtivo é fomentar a prática ludopedagógi-
ca nas escolas, subsidiando educadores para 
uma práxis educativa mais contextualizada em 
consonância com as novas demandas sociais.
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CORPO E MOVIMENTO E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO

RESUMO: As questões referentes ao corpo e ao movimento estão presentes no campo da 
educação e refletem uma importante realidade a ser valorizada. Diversas áreas do conhecimento, 
tais como a medicina e a sociologia, apresentam avanços significativos em pesquisas sobre 
o tema, seja no que se refere à saúde quanto às manifestações histórico-culturais, revelando 
o quanto se faz necessário compreender  os princípios que tornam relevante a presente 
abordagem. Uma educação do corpo e dos movimentos desde a mais tenra idade adquire 
essencial relevância mediante a superação de ideologias disciplinantes que limitam as ações, 
exercendo condicionantes que dificultam o desenvolvimento saudável da aprendizagem. Ao 
aprender, a criança tem em seu próprio corpo potencialidades que precisam ser descobertas 
e desenvolvidas e cabe aos educadores conhecê-las para que possam conceber práticas de 
ensino que as favoreçam. 

Palavras-chave: Corpo;  Movimento;  Escola; Desenvolvimento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
 
Corpo e movimento são realidades inse-

paráveis. Um constitui o outro e expressam 
ao longo da vida um processo de amadure-
cimento marcado por inúmeras aprendiza-
gens. Quando gerados, nossas constituições 
biológicas assumem características moto-
ras peculiares ao nosso desenvolvimento e 
desde a mais tenra idade nos adaptamos às 
condições que nos são apresentadas. Por 
meio de nossos sentidos reconhecemos lu-
gares, cores, odores, mas é essencialmente 
pelo movimento que as experiências senso-
riais se manifestam.  O corpo como media-
dor de conhecimentos é o principal meio 
com o qual o sujeito estabelece conexões 
com as mais variadas realidades e na esco-
la esta presença necessita ser valorizada.

 
As práticas corporais orientadas pedago-

gicamente possibilitam o desenvolvimento 
da autonomia, a adequação dos hábitos, a 
compreensão das alterações que ocorrem 
no corpo em vista da maturidade das atitu-
des. Os conhecimentos sobre o corpo e seus 
movimentos envolvem o planejamento de es-
tratégias que contemplem a relevância social 
e as demandas apresentadas pelos alunos a 
partir das suas características.  Neste senti-
do, corpo, espaço e escola envolvem o es-
tabelecimento de relações equilibradas, nas 
quais se respeitem as características físicas 
e de desempenho, a adoção de atitudes de 
respeito e de solidariedade, a valorização da 
pluralidade de manifestações culturais, os 
efeitos sobre a saúde e a resolução de pro-
blemas de ordem corporal nos mais diferen-
tes contextos, como afirmam os estudos rela-
cionados aos objetivos da educação corporal.

O CORPO, O ESPAÇO E A ESCOLA
 
Quando nos referimos ao conceito de prá-

tica corporal, entendemos ser essa uma im-
portante definição a ser compreendida. As 
práticas corporais:

permitem ao indivíduo experimentar e ex-
pressar um conjunto de características de sua 
personalidade, de seu estilo pessoal de jo-
gar, lutar, dançar, brincar. Mais ainda, se sua 
maneira pessoal de aprender a jogar, a lutar, 
a dançar e a brincar. Pode-se falar em esti-
lo agressivo, irreverente, obstinado, elegan-
te, cerebral, ousado e retraído, entre outros. 
Nessas práticas o alunos explicita a si mesmo 
e para o outro como é, como se imagina ser, 
como gostaria de ser e, portanto, conhece e se 
permite conhecer pelo outro. (PAR METROS 
CURRICULARES NACIONAIS, 2000, p. 39).

 
Situações de ensino e aprendizagem en-

volvem o reconhecimento do corpo quan-
to essência na expressão de sensações, de 
sentimentos e emoções. É a partir do corpo 
que a construção dos conhecimentos com-
preende dimensões de ordem não somen-
te física mas o gerenciamento de uma ativi-
dade corporal que envolve aspectos tanto 
anatômicos, fisiológicos e habilidades pos-
turais, quanto socioculturais que incidem 
sobre a organização do espaço e, conse-
quentemente, sobre as condições do ensi-
no a serem desenvolvidas, ou seja, à própria 
concepção de corpo, de espaço e de escola.      

 
Quando pensamos o corpo compreendemos 

ser ele uma realidade complexa que expressa 
graus sucessivos de maturidade ao longo da 
vida. Desde o nascimento inúmeras habilida-
des motoras mediam as relações com o espa-
ço e para além de uma característica biológica 
reconhecemos ser essa uma realidade histori-
camente criada e culturalmente desenvolvida.
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A espécie humana não tinha, na época do 
homem primitivo, a postura corporal do ho-
mem contemporâneo. Aquele era quadrúpe-
de e este é bípede. A transformação ocorreu 
ao longo da história da humanidade, como 
resultado da relação do homem com a natu-
reza e com os outros homens. O erguer-se, 
lenta e gradualmente, até a posição ereta 
corresponde a uma resposta do homem aos 
desafios da natureza. Talvez necessitou reti-
rar frutos da árvore para se alimentar, cons-
truindo uma atividade corporal nova: “ficar 
de pé”. Essa conquista ou produção huma-
na transformou-se num patrimônio cultural 
da humanidade. Todos os homens apropria-
ram-se dela incorporando-a ao comporta-
mento. A postura quadrúpede foi superada 
através das relações dos homens entre si. 
Uns aprendendo com os outros e aperfei-
çoando as atividades corporais construídas 
a cada desafio da natureza ou necessida-
de humana imposta: fome, sede, frio, medo, 
etc. (PIMENTA e LIB NEO, 2002, p. 38-39).

Nesse sentido: 
Por isso se afirma que a materialida-

de corpórea foi historicamente cons-
truída e, portanto, existe uma cultura 
corporal, resultado de conhecimentos social-
mente produzidos e historicamente acumu-
lados pela humanidade que necessitam ser 
retraçados e transmitidos para os alunos na 
escola (PIMENTA e LIB NEO, 2002, p. 39).

 
Histórica e culturalmente desenvolvido, o 

corpo foi compreendido ao longo do tem-
po por meio de um sistema de concepções 
e fundamentos apresentados pelos mais di-
versos campos da ciência e estes buscaram 
representá-lo por meio de conhecimentos 
que possibilitaram avanços significativos na 
própria organização das estruturas de ensi-
no que tratam das suas especificidades. No 
campo da sociologia, por exemplo, o corpo 
começou a ser analisado substantivamente 

a partir da década de 1980 “à medida que 
a enfermidade limita o funcionamento “nor-
mal” do corpo, com profundas consequências 
sociais, políticas, econômicas e psicológi-
cas, assim como o corpo é objeto das inter-
venções médicas” (CANESQUI, 2010). No 
campo da biologia, por sua vez, a partir dos 
estudos desenvolvidos por Mendes (2002):

Mudanças ocorreram quando se passou 
a considerar que organismo e ambiente co-
existem, transformando as concepções que 
prevaleciam na área. Ampliou-se, nesse mo-
mento, a visão dos biólogos, que tinham o 
hábito de estudar os seres vivos como se fos-
sem máquinas complexas passíveis de serem 
desmontadas, não levando em consideração 
o meio em que viviam, uma vez que acredita-
vam que o organismo era exclusivamente res-
ponsável pelo seu futuro (Sahtouris, 1998). 
Até os anos de 1950, a biologia restringia-se 
à fisiologia, uma vez que permanecia fechada 
para o universo físico-químico; consequen-
temente, fechada para o fenômeno social, 
que, “embora muito espalhado no reino ani-
mal, e até no vegetal, apenas era percebido, 
por falta de conceitos adequados, sob a for-
ma de ténues semelhanças (MENDES, 2002).

 
A exemplo destas duas realidades é fato 

que tanto os fundamentos sociológicos 
quanto os biológicos foram sendo estrutu-
rados a medida que a própria compreensão 
sobre o corpo ultrapassou os limites de ten-
dências alienantes ao processo de desen-
volvimento do homem e sua relação com o 
espaço e a esse respeito o campo da educa-
ção, mais propriamente o da educação física, 
tem apresentado importantes contribuições. 
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Tradicionalmente, a educação física teve e 
ainda tem uma forte influência das ciências 
biomédicas. A educação física contínua com-
preendendo o corpo como máquina e ainda 
recebe influências fortes da medicina do es-
porte, que ao colaborar com a exacerbação 
do esporte de rendimento, continua buscan-
do a padronização dos corpos e a perfeição 
dos gestos. [...] Porém, cabe destacar que 
muitos avanços estão ocorrendo na área. 
Problematizando a exclusividade biológica 
que tem como proposta o corpo universal, 
sobrepondo-se às diversidades culturais, a 
educação física procura obter novos olhares 
sobre o ser humano, buscando ultrapassar o 
reducionismo e a naturalização do corpo e do 
movimento humano. Considera o corpo como 
fenômeno cultural, passando a perceber 
que as sociedades expressam suas diferen-
ças através da linguagem dos corpos, tendo 
como contribuições os estudos das ciências 
humanas, principalmente a antropologia, a fi-
losofia e a sociologia (MENDES, 2002, p. 17)

 
Os benefícios físicos e mentais ligados às 

competências motoras  envolvem experiên-
cias que necessitam de condições objetivas 
para a sua construção. Determinantes como 
técnicas, táticas, espaços, materiais, proces-
sos e relações sociais vão sendo aprimoradas 
à medida que a consciência de si permite ao 
homem avançar em suas habilidades, consti-
tuindo a sua própria identidade corporal como 
uma realidade natural e social que se expres-
sa como uma linguagem e um saber desen-
volvido para ser aprimorado e apreendido.

O papel da escola frente ao conheci-
mento do corpo, por sua vez, tem exigi-
do uma abordagem capaz de dialogar com 
uma história que durante séculos tornou-
-se objeto de inúmeras transformações. 

De acordo com os estudos desenvolvidos 
por Pimenta e Libâneo (2002, p. 50-56), volta-
dos à metodologia de ensino da Educação Físi-
ca, é possível destacar os seguintes aspectos: 

a. a educação física escolar sur-
ge de necessidades sociais concretas; 

b. é na Europa de fins do século XVIII e 
início do século XIX que os exercícios físicos 
na forma cultural de jogos, ginástica, dança 
e quitação surgem para atender a formação 
de um novo homem, o homem capitalista; 

c. a força física se constitui em força 
de trabalho e é vendida como mercadoria;

d. a aquisição de um corpo saudável 
é ligada a ideia da prática de exercícios fí-
sicos, às condições de vida e de trabalho; 

e.  a educação do físico é ligada a ideia 
de cuidados, ou seja, aos hábitos de higiene; 

f. A influência do esporte como deter-
minante ao conteúdo do ensino e das rela-
ções entre professor e aluno em relação ao 
desempenho nas atividades desportivas; 

g. O lugar da Educação Física como 
componente curricular, entendida como ins-
trumento de aprimoramento físico e moral 
dos indivíduos, a partir do qual se destaca: 

Nas décadas de 70 e 80 surgem movi-
mentos “renovadores” na educação física. 
Entre eles destacam-se a Psicomotricidade 
com variantes como a Psicocinética de Jean 
Le Boulch (1978), que se apresentam como 
contestação à educação física por conside-
rá-la ligada a uma concepção dualista de 
homem. [...] Privilegia para isso o estímulo 
ao desenvolvimento psicomotor especial-
mente a estruturação do esquema corporal 
e as aptidões motoras que, segundo o autor, 
melhoram através da prática do movimento. 
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Pretende assim, através do exercício, de-
sencadear mudanças de hábitos, ideias e 
sentimentos. Percebe-se nessa concepção a 
instrumentalização do “movimento humano” 
como meio de formação e a secundarização 
da transmissão de conhecimentos, que é uma 
das tarefas primordiais do processo educati-
vo em geral e da escola em particular (Saviani, 
1987, p.68). Denota-se, assim, um caráter ide-
alista da concepção, pois lhe falta a perspec-
tiva dos condicionantes histórico-sociais da 
educação (PIMENTA E LIB NEO, 2002, p. 55).

 
Corpo, espaço de escola, nesse sentido, 

foram estruturados a medida que a própria 
concepção de uma educação do físico se 
constituiu enquanto uma ciência que permi-
te compreender o homem para além de sua 
fisiologia. Tornou-se um bem cultural a ser va-
lorizado nos mais variados âmbitos do ensino, 
como bem afirmam as diretrizes que consti-
tuem a Base Nacional Comum Curricular: 

É fundamental frisar que a Educação Físi-
ca oferece uma série de possibilidades para 
enriquecer a experiência das crianças, jovens 
e adultos na Educação Básica, permitindo o 
acesso a um vasto universo cultural. Esse uni-
verso compreende saberes corporais, experi-
ências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, 
que se inscrevem, mas não se restringem, à ra-
cionalidade típica dos saberes científicos que, 
comumente, orienta as práticas pedagógicas 
na escola. Experimentar e analisar as diferen-
tes formas de expressão que não se alicerçam 
apenas nessa racionalidade é uma das poten-
cialidades desse componente na Educação 
Básica. Para além da vivência, a experiência 
efetiva das práticas corporais oportuniza aos 
alunos participar, de forma autônoma, em con-
textos de lazer e saúde (BNCC, 2018, p. 213).

A EXPRESSÃO CORPORAL E 
O DESENVOLVIMENTO DA 
APRENDIZAGEM 
 
Por meio dos movimentos a criança se ex-

pressa e o que ela comunica se torna funda-
mental no desenvolvimento da sua aprendiza-
gem. Presente em seu cotidiano a expressão 
corporal possibilita trocas de experiência já 
que é por meio do corpo que os movimen-
tos são potencializados. A crítica, no entanto, 
é uma realidade a ser diagnosticada a medi-
da que tal premissa não encontra na escola 
as condições favoráveis a sua manifestação.

Embora conscientes de que o corpo é o ve-
ículo através do qual o indivíduo se expres-
sa, o movimento corporal humano acaba fi-
cando dentro da escola, restrito a momentos 
precisos como as aulas de educação física e 
o horário do recreio. Nas demais atividades 
em sala, a criança deve permanecer sentada 
em sua cadeira, em silêncio e olhando para a 
frente. Ciro Giordano Bruni afirmava a esse 
respeito que “virou quase regra estabelecer 
entre a arte e a ciência uma lastimável dis-
tinção: a primeira se aprende como uma ati-
vidade lúdica e a segunda, de uma maneira 
séria e constrangedora.” Sua crítica não se 
fixa apenas na questão da ausência do lúdi-
co nas disciplinas científicas da escola, mas 
também na ausência de seriedade nas disci-
plinas artísticas, comportamento que tende a 
acentuar a visão de que o ensino de arte é 
supérfluo  (STRAZZACAPPA, 2001, p. 69-70)

 
Se por um lado os estudos afirmam ser o 

corpo um importante instrumento ao de-
senvolvimento da aprendizagem, por outro, 
o reconhecimento da existência de práticas 
que cerceiam a expressão corporal demons-
tram o quanto ainda é desafiante superar o 
efeito que as metodologias disciplinantes 
assumem ao longo da vida escolar dos es-
tudantes. Ainda de acordo com a autora: 
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A noção de disciplina na escola sempre foi 
entendida como “não-movimento”. As crian-
ças educadas e comportadas eram aquelas 
que simplesmente não se moviam. O mode-
lo escolar-militar da primeira metade do sé-
culo XX era aplicado desde o momento em 
que a criança chegava na escola. As filas por 
ordem de tamanho para se dirigirem às salas 
de aula, o levantar-se cada vez que o diretor 
ou supervisor de ensino entrava na sala etc. 
Atualmente, são raros os estabelecimentos 
escolares que mantêm este tipo de atitu-
de, encontrado ainda apenas em escolas de 
cunho religioso e em algumas escolas públi-
cas de cidades pequenas do interior do esta-
do. Nas escolas da rede pública das grandes 
cidades, esta realidade já não existe. Apesar 
da ausência destas atitudes disciplinares, a 
ideia do não-movimento como conceito de 
bom comportamento prevalece. Muitas esco-
las aboliram as filas e os demais símbolos de 
respeito a diretores e professores; no entan-
to, foram criadas outras maneiras de se limitar 
o corpo (STRAZZACAPPA, 2001, p. 69-70).

 
No desenvolvimento da aprendizagem a ex-

pressão corporal torna-se, portanto, uma das 
linguagens a serem aprimoradas, tendo em 
vista tanto o protagonismo de quem aprende 
quanto o aprimoramento do lugar onde se en-
sina. Com o advento da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) tais princípios encontram-
-se estruturados em objetivos que tematizam 
as práticas corporais de modo a assegurar aos 
alunos tanto a construção quanto a reconstru-
ção dos conhecimentos a respeito de um bem 
cultural que se constitui de diversas finalida-
des e, consequentemente, de inúmeras apren-
dizagens. No que se refere ao ensino-aprendi-
zagem da Educação Física como área que trata 
do corpo e do movimento como um fenôme-
no plural e dinâmico podemos identificar um 
conjunto de competências que tornam possí-
vel compreender os princípios que permeiam 
a natureza desta aprendizagem. São elas:

1. Compreender a origem da cultura cor-
poral de movimento e seus vínculos com a 
organização da vida coletiva e individual.

2. Planejar e empregar estratégias para 
resolver desafios e aumentar as possibili-
dades de aprendizagem das práticas cor-
porais, além de se envolver no processo de 
ampliação do acervo cultural nesse campo. 

3. Refletir, criticamente, sobre as rela-
ções entre a realização das práticas corpo-
rais e os processos de saúde/doença, inclu-
sive no contexto das atividades laborais.

4. Identificar a multiplicidade de pa-
drões de desempenho, saúde, beleza e es-
tética corporal, analisando, criticamente, os 
modelos disseminados na mídia e discutir 
posturas consumistas e preconceituosas.

5. Identificar as formas de produ-
ção dos preconceitos, compreender 
seus efeitos e combater posicionamen-
tos discriminatórios em relação às prá-
ticas corporais e aos seus participantes.

6. Interpretar e recriar os valores, 
os sentidos e os significados atribuí-
dos às diferentes práticas corporais, bem 
como aos sujeitos que delas participam.

7. Reconhecer as práticas corpo-
rais como elementos constitutivos da 
identidade cultural dos povos e grupos.

8. Usufruir das práticas corporais de for-
ma autônoma para potencializar o envolvi-
mento em contextos de lazer, ampliar as re-
des de sociabilidade e a promoção da saúde.

9. Reconhecer o acesso às práticas 
corporais como direito do cidadão, pro-
pondo e produzindo alternativas para 
sua realização no contexto comunitário.

10. Experimentar, desfrutar, apre-
ciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 
danças, ginásticas, esportes, lutas e prá-
ticas corporais de aventura, valorizan-
do o trabalho coletivo e o protagonismo.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

889

Modos próprios de vida e as múltiplas ex-
periências que marcam a vida dos indivídu-
os tornam os processos educacionais cada 
vez mais singulares, tendo em vista o res-
peito às mais variadas práticas culturais. Os 
conhecimentos estruturados ao longo da 
educação infantil e que são amadurecidos 
durante o ensino fundamental traduzem 
experiências estéticas de mundo e consti-
tui uma importante forma de se expressar. 

Expressão corporal é uma maneira de co-
municar-se com o mundo ao nosso redor, 
pela qual podemos transmitir nossos senti-
mento e emoções através de movimentos 
corporais. Segundo Stokoe e Harf (1987) a 
expressão corporal pode ser considerada 
uma forma de linguagem, a partir da qual 
os indivíduos demonstram suas emoções e 
sensações, a forma como sentem e pensam 
o seu corpo (MARTINS; VOLSKI, 2014, P. 1)

 
Expressar sentimentos e pensamentos e 

manifestar por meio do corpo a comunicação 
da própria identidade cultural torna-se um 
objeto de conhecimento a ser desenvolvido 
e esta aprendizagem visa a superação da pa-
dronização de técnicas e a realização de prá-
ticas repetitivas. Um ensino voltado às poten-
cialidades criativas dos indivíduos em meio a 
valorização de sua cultura validam a constru-
ção das práticas educacionais na atualidade.

MOTRICIDADE, LUDICIDADE E 
EDUCAÇÃO

As questões da aprendizagem, em especial 
as que se referem ao corpo e aos movimen-
tos, demandam o conhecimento de funda-
mentos que possibilitam avanços significa-
tivos à organização da prática pedagógica. 
Nesse sentido, pensar as contribuições da 
motricidade e da ludicidade como dimensões 
indispensáveis para o alcance de um ensino 
de qualidade torna-se uma necessidade fren-
te aos desafios da educação na atualidade. 

Os estudantes aprendem de muitos mo-
dos e suas estruturas físicas, emocionais e 
cognitivas são aprimoradas à medida que as 
experiências educacionais envolvem habili-
dades motoras contextualizadas, que valori-
zam múltiplas formas de interação que geram 
novas aprendizagens. A adaptação dos indiví-
duos às condições que lhes são apresentadas 
envolve um conjunto de fatores que consti-
tuem a própria complexidade da pessoa situ-
ada histórica, social e culturalmente e é nesse 
contexto que a motricidade é compreendida. 

Forma concreta de relação do ser humano 
com o mundo e com seus semelhantes, rela-
ção está caracterizada por intencionalidade e 
significado, fruto de um processo evolutivo, 
cuja especificidade encontra-se nos processos 
semióticos da consciência, os quais, por sua 
vez, decorrem das relações recíprocas entre 
natureza e cultura – portanto, entre as heran-
ças biológica e sócio-histórica. A motricidade 
refere-se, portanto, a sensações conscientes 
do ser humano em movimento intencional e 
significativo no espaço-tempo objetivo e re-
presentado, envolvendo percepção, memó-
ria, projeção, afetividade, emoção, raciocínio. 
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Evidencia-se em diferentes formas de ex-
pressão – gestual, verbal, cênica, plástica, 
etc.. A motricidade configura-se como pro-
cesso, cuja constituição envolve a construção 
do movimento intencional a partir do reflexo, 
da reação mediada por representações a par-
tir da reação imediata, das ações planejadas 
a partir das simples respostas a estímulos ex-
ternos, da criação de novas formas de intera-
ção a partir da reprodução de padrões apren-
didos, da ação contextualizada na história 
– portanto, relacionada ao passado vivido e 
ao futuro projetado – a partir da ação limita-
da às contingências presentes. Esse processo 
ocorre, de forma dialética, nos planos filoge-
nético e ontogenético, expressando e com-
pondo a totalidade das múltiplas e complexas 
determinações da contínua construção do 
homem (KOLYNIAK FILHO, 2002, p. 312.).

A contínua construção do homem  é uma 
realidade que se insere em múltiplos con-
textos e a escola caracteriza-se como um 
espaço no qual as relações envolvem e ne-
cessitam aprimorar aprendizagens. Tornar-
-se humano pressupõe saberes e a matu-
ridade no desenvolvimento é alcançada à 
medida que são possibilitadas novas formas 
de interação, como bem afirmam os estu-
dos realizados por Filho (2010, p. 57-58):

A emergência do movimento voluntário, fru-
to do desenvolvimento da criança num meio 
social, abre ao indivíduo novas possibilidades 
de interação, nas quais e pelas quais sua mo-
tricidade vai se tornando mais complexa. No 
convívio familiar, a criança vai aprendendo 
formas específicas de movimentos e habili-
dades consideradas necessárias e desejáveis 
para a sobrevivência e as relações sociais – 
como alimentar-se, vestir-se, cuidar da higie-
ne, sentar-se, cumprimentar outras pessoas, 
realizar tarefas simples da vida diária, etc.. 

Assim que a criança ingressa na escola, 
as influências familiares somam-se as nor-
mas de convivência, as demandas e as ca-
racterísticas da instituição escolar, as quais 
criam novos estímulos e novas exigências 
para as expressões da motricidade: manter-
-se sentado por mais tempo, compartilhar 
espaços coletivos, controlar mais os movi-
mentos, adquirir habilidades motoras mais 
precisas (desenhar, colar, pintar, modelar, par-
ticipar de jogos, etc. (FILHO (2010, P. 57-58).

Para a escola a compreensão da motricida-
de requer a própria superação das estrutu-
ras que ainda limitam as atitudes a padrões 
que alienam o indivíduo da sua própria es-
sência. As condições biológicas associadas 
aos processos sociais, culturais e históricos 
não podem ser desconsideradas e ao lon-
go da vida escolar a escola necessita plane-
jar caminhos nos quais a própria construção 
da motricidade seja um fator relevante para 
a construção da aprendizagem e o mes-
mo se considera em relação a ludicidade.

Fator preponderante à prática pedagógi-
ca, a ludicidade caracteriza-se pelo modo 
como novos significados são atribuídos à 
aprendizagem mediante o uso de jogos e 
brincadeiras. Ao brincar as experiências as-
sumem sentidos e possibilitam a constru-
ção de uma realidade simbólica que permi-
te avanços significativos à aprendizagem. 

Em virtude das constantes transformações 
que o mundo está sofrendo com a evolução 
dos tempos, é garantido o direito de brincar e é 
preciso propiciar esse ambiente e espaço para 
o desenvolvimento da criança. Desde que co-
meçou a valorização da criança e o reconhe-
cimento de que uma infância com qualidade 
resulta em um adulto bem sucedido, também 
se passou a dar ênfase à palavra brinquedo e 
ao ato de brincar, o que é muito importante. 
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Além de ser uma atividade gostosa, torna as 
pessoas mais sensíveis e ajuda a desenvolver 
o hábito de partilhar, conviver, trocar expe-
riências, realizar troca de papéis, etc., pois a 
criança se desenvolve desde cedo pelo seu 
contexto familiar e social, com a experiên-
cia sócio-histórica dos adultos e através do 
mundo criado por eles (SANTOS, 2010, p. 13)

 
Compreendida como uma importante di-

mensão a ser considerada, a ludicidade carac-
teriza um processo no qual é possível comu-
nicar-se com as crianças de modo a valorizar 
suas experiências e mediar a construção de 
novas internalizações. Ao brincar o indivíduo 
expressa ideias sobre o mundo a sua volta e 
nesse momento novas trocas são realizadas, 
possibilitando aos educadores a organização 
de intervenções significativas. O universo sim-
bólico que se desenvolve ao longo da infância 
encontra no ato de brincar formas de ser ex-
presso e o corpo e os movimentos tornam-se 
fundamentais nesse processo. De acordo com 
Winnicott (1985, p 267): a brincadeira, base-
ada como é na aceitação de símbolos, con-
tém possibilidades infantis. Habilita a criança 
a experimentar seja o que for que se encontre 
em sua íntima realidade psíquica pessoal, que 
é a base do crescente sentido de identidade.

 
Para a prática pedagógica o lúdico possi-

bilita estar junto ao aprendiz de forma a ga-
rantir que ele possa manifestar-se de forma 
tanto espontânea quanto prazerosa, median-
do situações de aprendizagem que poten-
cializam as mais diversas habilidades.  Estas 
habilidades permitem não somente que o 
indivíduo conheça a si mesmo como tam-
bém aos que o cercam, significando a na-
tureza das relações sociais e delas se apro-
priando para poder se expressar plenamente. 

No que diz respeito às habilidades a serem 
desenvolvidas ao longo da educação infan-
til e do ensino fundamental a própria Base 
Nacional Curricular (BNCC) considera rele-
vante oito dimensões do conhecimento que 
apresentam o caráter lúdico como premis-
sa de todas as práticas corporais. São elas:

Experimentação: refere-se à dimensão do 
conhecimento que se origina pela vivência 
das práticas corporais, pelo envolvimento 
corporal na realização das mesmas. São co-
nhecimentos que não podem ser acessados 
sem passar pela vivência corporal, sem que 
sejam efetivamente experimentados. Trata-
-se de uma possibilidade única de apreen-
der as manifestações culturais tematizadas 
pela Educação Física e do estudante se per-
ceber como sujeito “de carne e osso”. Faz 
parte dessa dimensão, além do imprescindí-
vel acesso à experiência, cuidar para que as 
sensações geradas no momento da realização 
de uma determinada vivência sejam positi-
vas ou, pelo menos, não sejam desagradá-
veis a ponto de gerar rejeição à prática em si.

Uso e apropriação: refere-se ao conheci-
mento que possibilita ao estudante ter con-
dições de realizar de forma autônoma uma 
determinada prática corporal. Trata-se do 
mesmo tipo de conhecimento gerado pela 
experimentação (saber fazer), mas dele se 
diferencia por possibilitar ao estudante a 
competência43 necessária para potenciali-
zar o seu envolvimento com práticas corpo-
rais no lazer ou para a saúde. Diz respeito 
àquele rol de conhecimentos que viabilizam 
a prática efetiva das manifestações da cul-
tura corporal de movimento não só duran-
te as aulas, como também para além delas.
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Fruição: implica a apreciação estética das 
experiências sensíveis geradas pelas vivên-
cias corporais, bem como das diferentes prá-
ticas corporais oriundas das mais diversas 
épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está 
vinculada com a apropriação de um conjunto 
de conhecimentos que permita ao estudan-
te desfrutar da realização de uma determi-
nada prática corporal e/ou apreciar essa e 
outras tantas quando realizadas por outros.

Reflexão sobre a ação: refere-se aos co-
nhecimentos originados na observação e 
na análise das próprias vivências corporais 
e daquelas realizadas por outros. Vai além 
da reflexão espontânea, gerada em toda ex-
periência corporal. Trata-se de um ato in-
tencional, orientado a formular e empregar 
estratégias de observação e análise para: 
(a) resolver desafios peculiares à prática re-
alizada; (b) apreender novas modalidades; 
e (c) adequar as práticas aos interesses e 
às possibilidades próprios e aos das pesso-
as com quem compartilha a sua realização.

Construção de valores: vincula-se aos co-
nhecimentos originados em discussões e 
vivências no contexto da tematização das 
práticas corporais, que possibilitam a aprendi-
zagem de valores e normas voltadas ao exer-
cício da cidadania em prol de uma sociedade 
democrática. A produção e partilha de atitu-
des, normas e valores (positivos e negativos) 
são inerentes a qualquer processo de sociali-
zação. No entanto, essa dimensão está direta-
mente associada ao ato intencional de ensino 
e de aprendizagem e, portanto, demanda in-
tervenção pedagógica orientada para tal fim. 
Por esse motivo, a BNCC se concentra mais 
especificamente na construção de valores 
relativos ao respeito às diferenças e no com-
bate aos preconceitos de qualquer natureza. 

Ainda assim, não se pretende propor o tra-
tamento apenas desses valores, ou fazê-lo só 
em determinadas etapas do componente, mas 
assegurar a superação de estereótipos e pre-
conceitos expressos nas práticas corporais.

Análise: está associada aos conceitos ne-
cessários para entender as características e o 
funcionamento das práticas corporais (saber 
sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos 
como a classificação dos esportes, os siste-
mas táticos de uma modalidade, o efeito de 
determinado exercício físico no desenvolvi-
mento de uma capacidade física, entre outros.

Compreensão: está também associada ao 
conhecimento conceitual, mas, diferente-
mente da dimensão anterior, refere-se ao 
esclarecimento do processo de inserção das 
práticas corporais no contexto sociocultural, 
reunindo saberes que possibilitam compreen-
der o lugar das práticas corporais no mundo. 
Em linhas gerais, essa dimensão está relacio-
nada a temas que permitem aos estudantes 
interpretar as manifestações da cultura cor-
poral de movimento em relação às dimensões 
éticas e estéticas, à época e à sociedade que 
as gerou e as modificou, às razões da sua pro-
dução e transformação e à vinculação local, 
nacional e global. Por exemplo, pelo estudo 
das condições que permitem o surgimento 
de uma determinada prática corporal em uma 
dada região e época ou os motivos pelos quais 
os esportes praticados por homens têm uma 
visibilidade e um tratamento midiático dife-
rente dos esportes praticados por mulheres.
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Protagonismo comunitário: refere-se às ati-
tudes/ações e conhecimentos necessários 
para os estudantes participarem de forma 
confiante e autoral em decisões e ações orien-
tadas a democratizar o acesso das pessoas às 
práticas corporais, tomando como referência 
valores favoráveis à convivência social. Con-
templa a reflexão sobre as possibilidades que 
eles e a comunidade têm (ou não) de aces-
sar uma determinada prática no lugar em 
que moram, os recursos disponíveis (públicos 
e privados) para tal, os agentes envolvidos 
nessa configuração, entre outros, bem como 
as iniciativas que se dirigem para ambientes 
além da sala de aula, orientadas a interferir 
no contexto em busca da materialização dos 
direitos sociais vinculados a esse universo.

Para compreender a importância do corpo 
e dos movimentos no processo de aprendi-
zagem torna-se indispensável as contribui-
ções da motricidade e da ludicidade como 
dimensões de ordem ética, estética e sensí-
vel por favorecerem a construção de sabe-
res as mais diversas realidades da vida social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se pensar a relação do corpo com a es-
cola é fato que na história da educação essa 
presença não foi sempre compreendida de 
modo a garantir que as mais diversas expres-
sões se manifestassem. O culto à disciplina, 
a contenção dos movimentos, a punição aos 
excessos do ponto de vista da indisciplina, a 
formalização e padronização das formas, en-
fim, o que legitima padrões de ordem e de 
controle encontra na escola uma profícua 
fonte executora. Os avanços alcançados em 
pesquisas e, consequentemente, nas orien-
tações das políticas públicas demonstram, 
no entanto, ser esta uma realidade que está 
sendo superada, na qual o sujeito é concebi-
do a partir do corpo e dos movimentos que 
o constituem, valorizando as suas potencia-

lidades. Não é essa, portanto, uma tarefa 
fácil, na qual educadores se sintam confor-
táveis na mediação de aprendizagens que 
contemplem essas manifestações. O sim-
ples fato de um determinado tipo de traba-
lho ser orientado em grupos, fora da sala de 
aula, utilizando recursos musicais ou espor-
tivos ainda é visto como “perda de tempo”, 
motivo de bagunça e de necessário controle. 

A expressão corporal é compreendida 
como uma linguagem no desenvolvimento 
da aprendizagem e a apropriação  de uma 
cultura corporal necessita da vivências de 
situações nas quais os conhecimentos so-
bre o corpo são fundamentais. Neste senti-
do, a motricidade e a ludicidade tornam-se 
elementos indispensáveis na promoção de 
uma educação na qual os benefícios fisioló-
gicos e psicológicos incidem sobre a forma 
de compreender o próprio corpo, o espaço 
e a cultura em seus mais variados contextos. 

 
Nos mais diferentes momentos da escolari-

dade o ensino e a aprendizagem assumem ca-
racterísticas peculiares, com novos sentidos 
e oportunidades. Conviver, explorar espaços, 
adaptar-se a novas condições, reconhecer as 
próprias potencialidades e limitações fazem 
parte de um processo que envolve múltiplas 
dimensões e a organização dos conhecimen-
tos sobre o corpo e seus movimentos se di-
ferenciam e necessitam avaliar criticamente  
a prática corporal dentro e fora da escola.
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A IMPORTÂNCIA DO GESTOR EDUCACIONAL NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo faz uma análise sobre a importância do papel do gestor educacional 
dentro da instituição e como isso é importante para o trabalho produtivo da equipe e para 
um bom clima organizacional. O gestor educacional deve liderar uma gestão participativa e 
democrática na relação com os professores, funcionários e com a comunidade, mostrando-
se positivo e confiante no desenvolvimento dos trabalhos, atuando como mediador, 
compartilhando suas ideias sabendo ouvir, sendo aberto e flexível à contribuição de todos 
para que os profissionais da escola e a comunidade se sintam valorizados, reconhecidos e 
motivados para que a escola atinja um processo de ensino e aprendizagem de sucesso. 

Palavras- chave: Gestão Educacional; Gestão Participativa; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
  
O presente trabalho tem por objetivo mos-

trar a importância do gestor educacional na 
instituição escolar, por ser ele o principal ar-
ticulador na construção de um ambiente de 
diálogo e de participação propício para me-
lhor desenvolvimento do trabalho dos pro-
fissionais e, conseqüentemente, para o su-
cesso do processo educativo-pedagógico. 
A abordagem retrata a importância do perfil 
do gestor na formação de uma equipe par-
ticipativa e de construir um ambiente que 
permite o bem estar coletivo. Também ana-
lisa como é importante que o gestor como 
líder seja audacioso, tenha visão, diálogo e 
seja bom ouvinte sempre disposto a buscar 
“novos caminhos”, novas respostas, visan-
do o que há de melhor para a instituição, 
pois isso resulta na melhoria da educação. 

Pode-se entender como “novos caminhos” 
desafios a serem enfrentados pelo gestor edu-
cacional que deve viver no presente, sem la-
mentar o passado e planejar o futuro criando 
novas ações sem medo da ocorrência de falhas 
por sentir segurança junto a sua equipe. Tor-
na-se indispensável que o gestor escolar lide-
re a realização do Projeto Político Pedagógico 
o qual deve estabelecer as propostas elabora-
das pela comunidade intra e extra escolar para 
nortear as práticas pedagógico-educativas.

 
Para embasar esse processo, fazer a ava-

liação é primordial para saber como anda 
o desempenho da instituição. A avaliação 
institucional realizada deve apresentar me-
tas a serem atingidas nas quais se funda-
mentaram a construção das melhorias. En-
fim, este artigo sobre “A Importância do 
Gestor Educacional na Instituição Escolar” 
analisa os novos desafios da gestão edu-
cacional, as características dos gestores e 
sua influência nos resultados educacionais. 

GESTÃO EDUCACIONAL E A 
FUNÇÃO DO GESTOR

O dinamismo das mudanças, a sofisticação 
da tecnologia e a velocidade da comunicação 
em termos globais exigem de qualquer gestor 
um perfil aberto a novas idéias e de valori-
zação aos saberes de cada membro da equi-
pe para contar com a participação de todos 
e construir uma gestão emancipatória, fun-
damental na formação de jovens cidadãos. 

O gestor educacional é o principal respon-
sável pela escola, por isso deve ter visão de 
conjunto, articular e integrar setores, vis-
lumbrar resultados para a instituição edu-
cacional, que podem ser obtidos se emba-
sados em um bom planejamento, alinhado 
com comportamento otimista e de autocon-
fiança, com propósito macro bem definido, 
além de uma comunicação realmente eficaz. 

O fato de a equipe institucional cultivar 
sensações positivas, compartilhar aspira-
ções profissionais, atitudes de respeito e 
confiança, gera valores realmente significa-
tivos para a instituição, pois professores e 
funcionários ao estarem num ambiente es-
timulante sentem-se mais dispostos e en-
corajados para trabalhar e ainda promo-
ver um trabalho coletivo cooperativo e 
prazeroso. Segundo Libâneo (2004, p.217):

Muitos dirigentes escolares foram alvos de 
críticas por práticas excessivamente burocrá-
ticas, conservadoras, autoritárias, centraliza-
doras. Embora aqui e ali continuem existindo 
profissionais com esse perfil, hoje estão dis-
seminadas práticas de gestão participativa, 
liderança participativa, atitudes flexíveis e 
compromisso com as necessárias mudan-
ças na educação (LIB NEO, 2004, p. 217).
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Como mostra o autor, algo considerado de ex-
trema importância para o gestor educacional é a 
necessidade de administrar suas próprias ações, 
respeitando as diferenças, pesquisando, anali-
sando, dialogando, cedendo, ouvindo e acima 
de tudo aceitando opiniões divergentes. Deste 
modo, o gestor educacional poderá “construir” 
a escola em conjunto com a comunidade inter-
na e externa, buscando atender suas aspirações, 
mas, principalmente, suas necessidades. Por isso, 
deve ter muita disciplina para integrar, reunir os 
esforços necessários para realizar as ações de-
terminadas para a melhoria da qualidade de en-
sino, ter coragem de agir com a razão e a lideran-
ça para as situações mais adversas do cotidiano. 

O gestor educacional, também, deve ter disci-
plina para superar os desafios que são  encontra-
dos nas funções de sua responsabilidade. Ao re-
alizar suas funções, deve manter em evidência a 
necessidade da valorização da escola, dos funcio-
nários e, principalmente, de seus alunos, para que 
os mesmos se sintam estimulados e incentivados 
para aprender e assimilar novos conhecimentos. 

A autoridade, a responsabilidade, a decisão, 
a disciplina e a iniciativa são fatores e caracte-
rísticas que estão estritamente relacionadas 
com o papel do gestor educacional, e apontam 
que a escola não pode ser resumida ao fato 
de que “alguém manda e alguém obedece”, e 
sim ser um ambiente envolvente de aprendiza-
gem que promova com prazer o crescimento.  

O gestor educacional que promove o cresci-
mento da educação na instituição onde atua, 
certamente estará contribuindo para a forma-
ção de pessoas que buscam o sucesso. Preten-
de- se que no século XXI possamos contar com 
um sistema educacional voltado para a educação 
da cidadania. O gestor educacional deste sécu-
lo deverá estar ciente dos pressupostos funda-
mentais e instrumentais, que de acordo com 
Hannoun (1996), são: Pressupostos fundamen-
tais: a humanidade seja capaz de operar a feli-
cidade; - seja ela positiva a imagem do homem 
que vai ser formado; - a pessoa humana seja 
perfectível; - a pessoa humana esteja capacita-
da para a responsabilidade. Pressupostos instru-

mentais: a educação seja um processo dialógico; 
- a finalidade da educação seja fundamentada; 
- as estruturas escolares sejam adequadas; - os 
conteúdos escolares estejam de acordo com a 
verdade; - a avaliação escolar não seja tenden-
ciosa; - quem ensina seja capaz de ensinar; - a 
mensagem coletiva possa ser criticamente pro-
cessada e individualizada por cada educando; - a 
motivação educacional seja real; - a competên-
cia adquirida seja na prática; - a educação não 
seja manipulação, - a virtude possa ser ensinada 
pela vivência. Entender esses pressupostos pos-
sibilita aos que atuam na escola valorizar a hu-
manização do sujeito e abrir espaços para sua 
autonomia, pois segundo Martins (1999, p.136):

O educador é, sem dúvida, o elemento fun-
damental da comunidade educativa, pois de-
sempenha a missão de formar a alma do edu-
cando. Em função disso, não pode limitar-se 
a um mero transmissor de conhecimento ou 
a ser apenas alguém que faz da educação um 
meio de ganhar a vida. Antes disso, o educa-
dor deve irradiar entusiasmo, vibrando com 
a ação educativa (MARTINS, 1999, p. 136).

O gestor educacional tem assim, uma árdua 
tarefa de buscar o equilíbrio entre os aspectos 
pedagógicos e administrativos, com a percep-
ção que o primeiro constitui-se como essencial 
e deve privilegiar a qualidade, por interferir dire-
tamente no resultado da formação dos alunos e 
o segundo deve dar condições necessárias para 
o desenvolvimento pedagógico. Assim, a gestão 
constitui-se como um processo mais abrangen-
te que a administração, pois, segundo Martins 
(1999, p. 165), “a administração é o processo 
racional de organização, comando e controle”, 
enquanto que a gestão caracteriza-se pelo reco-
nhecimento da importância da participação cons-
ciente e esclarecida das pessoas nas decisões 
sobre a orientação e execução do seu trabalho. 

É importante considerarmos as diferenças en-
tre um tipo e outro, como os estabelecidos por 
Martins (1999, p.167) a fim de poder superar o 
enfoque administrativo e construir o de gestão:
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Enfoque administrativo Enfoque Gestão

Da ótica fragmentada para óptica globaliza-
dora

Cada um faz parte da organização e do siste-
ma como um todo.

Da limitação de responsabilidade para sua 
expansão.

Redefinição de responsabilidades e não de 
funções.

De ação episódica para o processo contínuo. Cada evento, circunstância e ato, são partes 
de um conjunto de eventos, circunstâncias 
e atos que devem ser orientados para resul-
tados a curto, médio e longo prazo. “Pense 
grande e aja pequeno”. (Amir Klink).

Da hierarquização e burocracia para a coor-
denação.

Desenvolvimento e aperfeiçoamento da to-
talidade dos membros do estabelecimento, 
compreensão da complexidade do trabalho 
pedagógico e percepção da importância da 
contribuição individual e da organização co-
letiva.

Da ação individual para a coletiva. Desenvolvimento e aperfeiçoamento de ação 
coletiva, de espírito de equipe.
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Para aprofundamento do enfoque da gestão 
participativa é importante compreender a  con-
cepção do planejamento participativo, pois:

[...] o planejamento participativo nasce a 
partir da análise situacional que vê uma so-
ciedade organizada de forma injusta, injustiça 
essa que se caracteriza pela falta de partici-
pação. Nesse contexto, participação não é 
simplesmente aquela presença, aquele com-
promisso de fazer alguma coisa, aquela co-
laboração, aquele vestir a camisa da empre-
sa nem mesmo a decisão em alguns pontos 
esparsos e de menor importância; participa-
ção é aquela possibilidade de todos usufru-
írem dos bens, os naturais e os produzidos 
pela ação humana; (...) então, participação no 
planejamento participativo inclui distribui-
ção do poder, inclui possibilidade de decidir 
na construção não apenas no “como” ou no 
“com que” fazer, mas também no “o que” e 
no “para que” fazer. (GANDIM, 1999, p. 47)

Para se ter uma escola com resultados positi-
vos na aprendizagem, com aumento de rendi-
mento, de satisfação dos alunos e professores 
e da participação da comunidade é necessário 
que haja a atuação e envolvimento da equipe, 
visando um trabalho individual integrado em 
ações coletivas, resultante do planejamen-
to participativo. Segundo Silva (2005, p.25):

Um trabalho com ação participativa em que 
todos os integrantes têm um alvo comum é 
indubitavelmente satisfatório e positivo, en-
quanto um trabalho com discussões polariza-
das, com idéias fragmentadas, não possibilita-
rá resultados eficazes ou, nem mesmo, haverá 
neste trabalho objetivos traçados visando o 
bem estar social e, em se tratando do aluno, 
a formação de um cidadão crítico e prepa-
rado para a sociedade (SILVA, 2005, p.25).

Um gestor consciente e crítico deve promo-
ver um ambiente propício para a participação 
de toda a comunidade acadêmica e externa, 
para que seus membros possam se sentir res-
ponsáveis pelo processo e assim colaborarem 
com idéias e soluções, criando um vínculo en-
tre eles e a instituição. Na prática talvez não 
seja tão simples, pois obter consenso entre 
as partes requer muita habilidade, mas é im-
portante a aplicação do planejamento partici-
pativo por uma gestão que seja participativa  

É possível, a partir desse contexto, levantar 
algumas questões que o gestor poderia abor-
dar para estimular a participação, tais como: 
como criar uma visão de conjunto associada 
a uma ação de cooperativismo? É possível 
promover um clima de confiança na escola, 
fazendo com que todos se sintam importan-
tes no desenvolvimento das tarefas? Como 
valorizar as capacidades e aptidões dos par-
ticipantes? De que modo associar esforços, 
quebrar arestas, eliminar divisões e integrar 
esforços? Qual a maneira de estabelecer 
demandas de trabalho centradas nas idéias 
e não nas pessoas? Qual o melhor caminho 
para desenvolver a prática de assumir respon-
sabilidades em conjunto? (SILVA, 2005, p. 31)

A gestão deve propiciar um ambiente de 
formação e aprimoramento da educação, 
sem discriminação de espécie alguma para 
que a escola cumpra sua função social que 
é formar cidadãos com valores, com opi-
niões que saibam viver em sociedade, res-
peitando a natureza na qual vivem e contri-
buindo para o desenvolvimento sustentável.
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O PERFIL DO GESTOR 

Dialogar, ouvir, coordenar, respeitar o 
próximo, ter boa expressão, manter sem-
pre metas são características essenciais 
para o perfil do gestor. Contudo essas ca-
racterísticas são aperfeiçoadas pelo gestor 
durante sua “caminhada” profissional, de 
acordo com suas vivências. São essas ca-
racterísticas essenciais que vão delineando 
as funções da instituição, bem como o pla-
nejamento, a estrutura organizacional, o tra-
balho em conjunto, as decisões que serão 
tomadas e tantas outras a serem realizadas. 

O gestor deve ter a responsabilidade de 
liderar, reunir esforços, motivar sua equi-
pe para que todos encontrem no ambien-
te de trabalho a motivação necessária para 
a prática cotidiana. O gestor educacional, 
estando seguro das suas ações, não tem 
motivo para impor-se à equipe, mostran-
do quem é o líder e o liderado, quem man-
da e quem obedece, ou seja, de mostrar a 
todos o seu status, de modo autoritário. 

Libâneo (2004) nos aponta algumas atribui-
ções ao diretor de uma instituição: supervi-
sionar atividades administrativas e pedagó-
gicas, promover a integração entre escola e 
comunidade; conhecer a legislação educacio-
nal, buscar meios que favoreçam sua equipe, 
dentre outras. No exercício dessas atribuições 
é importante estar em formação continuada, 
ou seja, estudar constantemente na busca do 
aprimoramento e amadurecimento, criando 
dessa maneira uma bagagem de experiências 
enriquecida e que compartilhada com os pares 
favorecem o desenvolvimento profissional. 

As características que definem o perfil de 
liderança de um gestor não estão agregadas 
apenas nos traços pessoais, mas naquelas ca-
racterísticas que são aprimoradas no decorrer 
do cotidiano, das ações que são enfrentadas,  

 
 
das dificuldades superadas. Esses e tantos 
outros aspectos transformam/modificam 
o modo de trabalho do gestor como líder. 

Quando se tem um gestor/líder com pos-
tura positiva em suas ações, isso normal-
mente contagia a equipe que se torna moti-
vada, sem medo de mudanças, de desafios. 
O gestor, dessa maneira propicia a busca 
da satisfação pessoal pelo profissional que 
ali atua. Uma liderança com negatividade 
acaba por reprimir a equipe, inibindo a par-
ticipação e o envolvimento da mesma para 
as ações a serem atingidas, revelando, ge-
ralmente um líder autoritário, que ame-
dronta sua equipe na busca de resultados. 

Para Davis & Newstrom (1992) um líder 
exerce um estilo que pode ser caracteriza-
do como: autocrático, participativo e réde-
as soltas; dessa maneira um líder usufrui de 
todos os estilos mas apenas um passa a ser 
dominante. Líder autocrático é aquele que 
assume para si toda a responsabilidade e a 
autoridade, normalmente é negativo e se 
baseia em ameaças e punições. Líder par-
ticipativo é aquele que informa seus lidera-
dos sobre as condições do trabalho que os 
fazem sentir-se encorajados a expressar as 
próprias ideias. Líderes rédeas soltas é aquele 
que evita o poder e a responsabilidade, são 
os membros da equipe que treinam a si mes-
mo e promovem suas próprias motivações. 

Com base no que o autor cita o indicado é 
um líder participativo, pois conta com a ajuda 
da equipe, ampliando dessa forma as práticas 
participativas que se tornam essenciais para 
o sucesso do trabalho. Mas como saber se o 
gestor educacional é um bom líder ou não? 
Essa resposta será obtida através de uma ob-
servação contínua, observação essa carac-
terizada por atos, relacionamentos, flexibili-
dade, motivação e, pelos resultados obtidos. 
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OS NOVOS DESAFIOS DA GESTÃO 
EDUCACIONAL 

O inesperado surpreende. Acostumados 
com a rotina diária, com teorias e ideias, segu-
ras da maneira como estão e, de repente, ser 
surpreendido com algo novo que promove uma 
desestabilização naquilo em que já se acredi-
ta. Quando isso acontece é necessário rever 
as próprias ideias e teorias, partir das incerte-
zas que surgirem para buscar novos conheci-
mentos e enfrentar as mudanças necessárias. 

Todavia, toda mudança gera resistência e 
medo, e na escola isso não é diferente, caben-
do ao gestor educacional trabalhar esse medo 
e essa resistência para que sejam vencidos de 
maneira construtiva, pois mesmo sendo um 
desafio, mudanças devem ser feitas com ino-
vação para se obter bons resultados. Para isso, 
é importante o gestor escolar conhecer sua 
equipe e saber o grau de interesse profissional 
que seus membros têm para com a instituição. 

Toda a equipe escolar possui funções de-
terminadas, mas no mundo educacional 
é necessário mais do que cumprir as suas 
atividades e tarefas rotineiras, pois todos 
são educadores e devem promover atra-
vés do relacionamento e da atuação uma 
educação emancipatória e de qualidade.

Entretanto, quando se fala em educação 
de qualidade, está se pensando em uma sé-
rie de atributos que teria essa educação. A 
qualidade, então, não seria um atributo, uma 
propriedade, mas consistiria num conjunto de 
atributos, de propriedades que caracteriza-
riam a boa educação  (RIOS, 2001, p. 68-69).

Falar em qualidade é avaliar a educa-
ção que se oferece na instituição escolar, 
pois a qualidade se constrói num proces-
so de pequenas ações, sendo cada uma de-
las importante por si mesma e pelo con 

 
 
 
junto que formam. Desse modo, buscar a 
qualidade atendendo à quantidade é demo-
cratizar a educação e torná-la mais igualitária.

O primeiro caminho, indispensável à solução 
dos problemas que a educação brasileira en-
frenta, é a democratização da própria escola. 
Esta democratização está intimamente ligada 
à da sociedade como um todo. Mas a escola 
não pode esperar que a sociedade mude para 
dar sua contribuição à democracia; assim na 
medida em que modifica sua estrutura interna, 
de forma a possibilitar a todos os seus mem-
bros uma participação ativa no planejamento, 
na execução e na avaliação das suas atividades, 
a escola está educando para a democracia e 
contribuindo para a democratização da socie-
dade (PILETTI & PILETTI, 1997, p. 228-229).

O gestor educacional por meio de uma 
gestão participativa tem o desafio de provo-
car mudanças nas práticas pedagógicas que 
garantam a qualidade da educação oferta-
da visando atingir as metas estabelecidas, 
construindo a identidade da escola e res-
peitando a identidade dos sujeitos que dela 
fazem parte. Segundo Rios (2003, p. 121),

Se a instituição deve ser trabalhada em forma 
de elo, onde um precisa do outro para que haja 
um crescimento, assim também a identidade se 
constrói através desse processo de crescimento. 
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Para se definir o norte de uma instituição 
devem-se organizar ações com base na situa-
ção real que expressem os objetivos estabele-
cidos e considerem as condições de formação 
inicial e contínua dos professores, situação fí-
sica do prédio, material utilizado por alunos e 
professores, acervo da biblioteca, setor técni-
co administrativo (documentação e escritura-
ção da escola) para que seja possível superar 
as dificuldades existentes e as que surgirem 
para o sucesso da aprendizagem dos edu-
candos e aperfeiçoamento dos profissionais. 
Com isso, o gestor educacional deve manter 
o planejamento adotado, fazendo as reorien-
tações, sempre que necessário, juntamen-
te com sua equipe promovendo a interação 
dos seus membros com equilíbrio e eficiência 
que resulte na oferta de ensino de qualidade. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
PARTICIPATIVA 

A gestão participativa está bastante ligada 
à gestão democrática. Mas o que seria uma 
gestão democrática? Uma gestão idealizada 
para o futuro? Um compromisso coletivo dos 
educadores? Uma gestão de qualidade? Um 
ambiente de respeito e afetividade? São mui-
tas as perguntas que englobam uma gestão 
democrática, mas alguns princípios básicos 
devem ser seguidos, para que dessa forma 
possamos conhecê-la melhor. A Lei de Dire-
trizes e Bases (LDB) n° 9394, 20 de dezembro 
de 2006, estabelece em seu artigo 14 que:

Os sistemas definirão as normas da ges-
tão democrática do ensino público na edu-
cação básica, de acordo com suas peculiari-
dades e conforme os seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais 
da educação na elaboração do pro-
jeto político pedagógico da escola. 

II – participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou equivalentes.

É na convivência, por meio da interação, da 
participação dos alunos, professores e da co-
munidade que o gestor educacional exercita 
uma gestão democrática, onde todos possam 
sentir-se seguros em opinar e sugerir. Uma 
escola democrática pode ser definida como,

[...] uma instituição que se propõe instruir e 
formar alunos e alunas por meio da participa-
ção, juntamente com professores e professo-
ras, no transcorrer das tarefas de trabalho e 
convivência docente. Uma escola democráti-
ca pretende que os alunos e as alunas sejam 
protagonistas da própria educação e que o fa-
çam participando ou tomando parte direta em 
todos aqueles aspectos do processo formati-
vo possíveis de deixar em suas mãos. Caberá 
a ela ter cuidado e não limitar em excesso o 
que pode ser feito pelos jovens e pelas jovens, 
porém também caberá a ela atribuir respon-
sabilidades e tarefas que não podem assumir. 
De fato, uma escola democrática deseja que 
a participação de alunos e alunas e a respon-
sabilidade dos educadores e das educadoras 
sejam complementares, de acordo com as 
idades e as diferentes circunstância de cada 
escola. Uma escola democrática é uma esco-
la que facilita a participação dos jovens sem 
negar, contudo, o papel e a responsabilidade 
dos educadores. Além disso, uma escola de-
mocrática é, sobretudo, uma instituição que 
facilita em níveis acessíveis a participação do 
aluno, esperando que adquira a autonomia e a 
responsabilidade que permitem incrementar 
paulatinamente a amplitude de sua participa-
ção na comunidade (PUIG, 2000, p. 27-28).

Portanto, uma escola com gestão demo-
crática é aquela em que o gestor dialoga 
com o coletivo da escola e cujas práticas 
pedagógicas têm como meta a formação 
do aluno autônomo para viver numa so-
ciedade democrática, respeitando valores 
nela existentes e, dessa forma contribuir
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[...] para a construção de um mundo qua-
litativamente melhor para todos, o que po-
deria ser sintetizado em educação para a 
democracia, compreendida como mediação 
para a construção e exercício da liberdade 
individual e social  (BEDENDI 2003, p.61).

Desse modo compreende-se que gestão 
democrática resulta da construção pessoal 
e coletiva dos envolvidos no processo com 
suas idas e vindas, acertos e erros, sucesso e 
fracasso, ganhos e perdas que fazem parte do 
educar democrático e participativo, valorizan-
do o modo crítico e o olhar diferenciado que o 
aluno terá sobre a sociedade e a atuação dos 
educadores considerando o caráter e os valo-
res que estão agregados a cada indivíduo, sen-
do importante que eles estejam baseados em 

[...] um conjunto de valores que tenham vín-
culos com a liberdade, a autonomia, o desen-
volvimento do espírito crítico, da iniciativa e da 
responsabilidade. Ao mesmo tempo, uma es-
cola democrática se apoiará também em valo-
res como cooperação e a solidariedade, o espí-
rito de grupo e a tolerância  (PUIG, 2000, p.30).

Concorda-se com a afirmação do autor de 
que os valores devem inspirar a prática de 
uma gestão democrática, pois as escolas se-
rão cobradas mais e mais, seja pelo seu modo 
de oferecer a educação ou por sua gestão 
coerente com princípios de uma cidadania 
responsável. É importante, desse modo, que 
o gestor educacional possa criar um vínculo 
com a sua equipe, na qual todos interagem 
nas questões pedagógicas e administrati-
vas, por meio da participação coletiva na 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico.

PROJETO POLÍTICO–PEDAGÓGICO  

O que é o projeto político-pedagógico? Pla-
nejamento? Direcionamento? Uma nova es-
trutura? Dentre essas perguntas e outras bus-
camos traçar um ponto de partida como uma 
iniciação para que possamos entender esse im-
portante instrumento dentro da gestão escolar.

O que é um projeto político-pedagógico? 
É um instrumento de trabalho que mostra 
o que vai ser feito, quando, de que manei-
ra, por quem, para chegar a que resultados. 
Além disso, explicita uma filosofia e harmo-
nia as diretrizes da educação nacional com 
a realidade da escola, traduzindo sua auto-
nomia e definindo seu compromisso com a 
clientela. É a valorização da identidade da 
escola e um chamamento à responsabilidade 
dos agentes com as racionalidades interna e 
externa. Esta idéia implica a necessidade de 
uma relação contratual, isto é, o projeto deve 
ser aceito por todos os envolvidos, daí a im-
portância de que seja elaborado participativa 
e democraticamente (VEIGA, 1995, p.110)

Como afirma a autora, o projeto político-pe-
dagógico é uma construção coletiva da escola 
com propostas de ações estabelecidas por to-
dos os envolvidos e, respeitando “... princípios 
de igualdade, qualidade, liberdade, gestão de-
mocrática e a valorização do magistério” (Vei-
ga,1995, p. 22). Para ser colocado em prática 
e ser compartilhado deve-se ter uma reflexão 
constante sobre as práticas assumidas, por ser 
um desafio contínuo a busca da qualidade .

O projeto político-pedagógico deve ser 
construído por todos, para que todos per-
cebam a importância de sua participação no 
alcance dos objetivos e metas estabelecidas, 
dando significado ao debate, ao diálogo, à re-
flexão coletiva para um trabalho mais dinâ-
mico. O dinamismo acontecerá naturalmente 
quando a equipe enfrentar com ousadia os ca-
minhos propostos para a realização do mesmo.
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Com a sociedade cobrando sempre mais 
da escola torna-se importante que cada 
instituição possa construir seu projeto pe-
dagógico e administrá-lo de forma a rea-
lizar as ações propostas para a solução dos 
problemas diagnosticados. É muito fácil 
montar o projeto e deixá-lo arquivado em 
uma pasta. Contudo torna-se fundamental 
a maneira como é implantado e trabalha-
do dentro da instituição, pois, uma vez em 
construção deve inspirar práticas constan-
tes com novas idéias críticas, que permitam 
ao projeto definir-se em ação e reflexão. 

A construção do projeto político-pedagógico, 
segundo Veiga (1995), baseia-se no processo de: 

1. análise de situação – anali-
sar e indicar as condições da equi-
pe pedagógica, do prédio, os materiais; 

2. definição dos objetivos – discutir me-
tas a serem colocadas em práticas, vi-
sando melhoria da realidade escolar; 

3. escolha das estratégias – apontar 
o que deve ser melhorado, pontos for-
tes e fracos, estabelecendo prioridades; 

4. estabelecer cronogramas;
 5. coordenação entre os profissionais e se-

tores envolvidos, privilegiando o pedagógico; 
6. implementação; 
7. acompanhamento e Avaliação. 

Essas etapas para a construção do projeto 
político-pedagógico devem ser desenvolvidas 
pela equipe tendo como foco a dimensão edu-
cativa do trabalho e o sucesso no processo en-
sino e aprendizagem. Esse processo, se traba-
lhado pela equipe escolar permite identificar 
o que necessita ser recuperado e construído 
dentro da instituição por meio da avaliação. 
De modo geral, funcionários, professores e co-
munidade devem se unir para fazer das ideias 
uma estrutura com prática para a autonomia 
e a melhoria da escola, visando atender aos 
alunos de forma a torná-los capazes de serem 
atuantes na sociedade da qual fazem parte.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional permite verificar 
os pontos a serem aprimorados, caminhos a 
serem traçados para um melhor resultado no 
processo educativo, os quais só fazem sen-
tido quando colocados em prática. Todas as 
informações devem ser trabalhadas em seus 
diferentes aspectos pela equipe. A avaliação 
institucional é essencial para firmar as pro-
postas do Projeto Político-Pedagógico, pois 

[...] Muito mais que olhar distante, a avalia-
ção institucional requer a postura dinâmica 
de conhecer, produzir e cimentar as relações, 
de construir a articulação e a integração dos 
diversos níveis, áreas e dimensões institucio-
nais. Ela adensa os processos comunicativos 
e as relações de trabalho, reforça, articula e 
intervém. (BALZAN; SOBRINHO 2000, p. 64)

A avaliação institucional fornece subsí-
dios e indicadores para o estabelecimento 
de objetivos e metas no processo de me-
lhoria da educação, o que por sua vez, exi-
ge a participação da equipe, tendo o di-
álogo como um fator de maior interação 
entre os membros da escola para facilitar e 
harmonizar as relações sociais de trabalho.

Avaliar consiste em saber/conhecer o 
processo de desenvolvimento, seja a ava-
liação em sala, seja dos professores e da 
instituição. Qualquer tipo de avaliação con-
siste em examinar, averiguando onde criar 
aprimoramento, onde deixar de lado cer-
tas coisas e criar visão de novos aspectos.

[...] A avaliação institucional não é um instru-
mento de medida de atividades de indivídu-
os isolados, nem de trabalhos deslocados de 
seus meios de produção; não é um mecanis-
mo para exposição pública de fragilidades ou 
ineficiência de profissionais individualizados. 
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A avaliação institucional deve ser promovida 
como um processo de caráter essencialmente 
pedagógico. Não se trata apenas de conhecer 
o estado da arte, mas também de construir. 
A avaliação há que reconhecer as formas e 
a qualidade das relações na instituição, mas 
também construir as articulações, integrar as 
ações em malhas mais amplas de sentido, rela-
cionar as estruturas internas aos sistemas alar-
gados das comunidades acadêmicas e da so-
ciedade (BALZAN & SOBRINHO, 2000, p. 61).

Nessa perspectiva avaliar tem que ser 
constante, tornando-se assim um proces-
so diário, no qual os julgamentos e resulta-
dos devem ser construídos com observações 
que visem o desenvolvimento qualitativo. 
Isso significa que dados e relatórios devem 
ser consideráveis, mas os sujeitos do pro-
cesso são importantes na observação e no 
desenvolvimento. “... Ao pensar a sua pró-
pria realidade em sua ação avaliativa interna 
e externa, ela articula a teoria e a prática e 
realimenta as dimensões científicas e peda-
gógicas...” (Balzan & Sobrinho, 2000, p. 65)

 
As instituições são diferentes umas das ou-

tras, cada qual com seu modo de vista, suas 
metas, seus projetos e compromissos. Mas 
os gestores educacionais, independente da 
instituição, devem manter sempre a meta 
de avaliar, melhorar e construir, buscando 
assim aquilo que é de melhor para a institui-
ção. “... gostaria de enfatizar que o assunto 
“avaliação” é sabidamente complexo e que 
não há, pronto para consumo, um modelo 
ideal e único para o país. Creio que é inútil 
procurá-lo. Ele precisa ser por nós construí-
dos” (BALZAN & SOBRINHO, 2000, P.51). 

Avaliar o quanto anda o desempenho de 
uma instituição vai muito mais além de sua 
realização. Deve-se pensar em resultados que 
possam privilegiar os educandos, os educa-
dores, a comunidade e outros possíveis par-
ceiros que se envolverem com a instituição, 
pois o coletivo ajuda a destacar qual o melhor 
caminho na busca de qualidade da educação. 

Quando se decide avaliar, o resultado não 
se apresenta de imediato, é necessário ter 
persistência e coragem para ir em frente. Por-
tanto, a avaliação é a saída do comodismo, 
pois permite por meio do diagnóstico, a ela-
boração de propostas de ações, do estabele-
cimento de metas e melhorias, do resultado 
a ser obtido, ancorados num planejamento 
participativo e numa gestão democrática, 
conduzida por gestores que sabem liderar.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que ser um gestor educacio-
nal vai muito além de um mero cargo ou uma 
profissão de grande responsabilidade. Ser 
gestor implica em ser autêntico, com visão, 
ser líder, pois o líder envolve a todos no tra-
balho, fazendo das suas ações um exemplo, 
tornando importante cada membro de sua 
equipe, motivando para que todos os envolvi-
dos acreditem no seu próprio valor pessoal e 
profissional para uma gestão com qualidade.

Considera-se que o gestor educacional 
pode promover uma gestão participativa e 
democrática, participar do convívio cotidia-
no, compartilhar acertos e desacertos. Va-
lores como respeito, confiança, sincerida-
de, fortalece muito a equipe pedagógica de 
uma instituição, construindo dessa maneira 
relações interpessoais saudáveis e solidá-
rias e um ambiente de formação e aprimora-
mento de conhecimentos dos profissionais. 

Com a evolução da tecnologia e o avanço 
da ciência vêm-se exigindo cada vez mais 
da instituição escolar, e esses são os novos 
desafios a serem enfrentados por todos que 
dela fazem parte. Conseqüentemente, a ma-
neira como são enfrentados os desafios tra-
zem resultados marcados pelo desempenho 
de cada um e de todos na instituição, volta-
dos por um único foco: o processo de ensi-
no e aprendizagem e o sucesso dos alunos. 

Cabe ao gestor servir e liderar, compartilhar 
acertos e insucessos, ajudar, acolher, aceitar 
críticas e opiniões, criar ambiente que envol-
va prazerosamente toda a instituição e acima 
de tudo ter amor e vontade para fazer do seu 
trabalho não uma obrigação penosa, mas uma 
realização prazerosa voltada para a educação 
dos alunos, da sua equipe e da sua comunida-
de, valorizando sempre o conhecimento e a 
realização pessoal e coletiva de todos. Espe-
ramos que novos e constantes estudos possi-
bilitem aos gestores ampliar o caminho trilha-
do com alternativas que despertem a alegria 
de realizar um trabalho bem sucedido, voltado 
para a formação plena de crianças e jovens.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo traçar a trajetória da arte-educação no Brasil, 
por meio de revisão bibliográfica, na busca de entender suas origens, bem como as principais 
tendências do ensino de artes. Para tanto também foi considerado pertinente enunciar os 
desafios e as perspectivas dessa disciplina em nosso país. Também foram pesquisadas as 
conquistas galgadas pelos arte-educadores no decorrer da história, com relação às artes na 
legislação. Discute-se a relação dos conteúdos com os Parâmetros Curriculares Nacionais e 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando, ainda, refletir sobre a formação do 
professor de arte e como essa influencia diretamente em sua práxis pedagógica.

Palavras-chave: arte; arte-educação; ensino de arte.

ARTE-EDUCAÇÃO NO BRASIL: ORIGENS, TENDÊNCIAS, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS
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INTRODUÇÃO 

Sobre o papel das artes no universo esco-
lar e seus reflexos na formação da pessoa 
humana, muito tem se discutido, entretanto 
várias lacunas ainda encontram-se abertas 
no sentido da busca de uma prática refle-
xiva do ensino de arte nas escolas regula-
res, sobre essa ótica os PCNs orientam que:

As manifestações artísticas são exemplos 
vivos da diversidade cultural dos povos e ex-
pressam a riqueza criadora dos artistas de 
todos os tempos e lugares. Em contato com 
essas produções, o estudante pode exercitar 
suas capacidades cognitivas, sensitivas, afeti-
vas e imaginativas, organizadas em torno da 
aprendizagem artística e estética. Ao mesmo 
tempo, seu corpo se movimenta, suas mãos e 
olhos adquirem habilidades, o ouvido e a pa-
lavra se aprimoram, quando desenvolve ativi-
dades em que relações interpessoais perpas-
sam o convívio social o tempo todo. Muitos 
trabalhos de arte expressam questões huma-
nas fundamentais: falam de problemas sociais 
e políticos, de relações humanas, de sonhos, 
medos, perguntas e inquietações de artistas, 
documentam fatos históricos, manifestações 
culturais particulares e assim por diante. Nes-
se sentido, podem contribuir para a contextu-
alização dos Temas Transversais, propiciando 
uma aprendizagem alicerçada pelo testemu-
nho vivo de seres humanos que transfor-
maram tais questões em produtos de arte. 

A área de Arte contribui, portanto, para 
ampliar o entendimento e a atuação dos 
alunos ante os problemas vitais que estão 
presentes na sociedade de nossos dias. Tais 
problemas referem-se às ações de todas as 
pessoas para garantir a efetivação de uma 
cidadania ativa e participante na complexa 
construção de uma sociedade democrática 
que envolve, entre outras, as práticas artís-
ticas. A arte na escola constitui uma pos-
sibilidade para os alunos exercitarem suas 
corresponsabilidades pelos destinos de uma 
vida cultural individual e coletiva mais digna, 
sem exclusão de pessoas por preconceitos de 
qualquer ordem (BRASIL, 1997 pp. 37-38).

Mais que expressão, linguagem ou diversão, 
o fazer artístico e sua apreciação são neces-
sidades que têm acompanhado o ser-humano 
desde seu surgimento no planeta Terra. Pre-
sente desde a infância – fase em que deve ser 
vivenciado também como meio de construção 
do conhecimento – até a final de seus dias.

É certo que o ensino de artes envolve inú-
meros aspectos de desenvolvimento do edu-
cando sendo eles: físico, afetivo, cognitivo 
e social. Nesse sentido é fundamental que 
a escola, pais e professores estejam com-
prometidos com a educação. As escolas de-
vem proporcionar um espaço harmonioso 
que atenda às necessidades de cada faixa 
etária, visando oportunizar a todos os alu-
nos o desenvolvimento de suas potenciali-
dades, visando seu desenvolvimento inte-
gral: social, cognitivo, psíquico e cidadão.
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Assim o ensino de arte não pode ser fei-
to de forma aleatória e despretensiosa, ao 
contrário, requer uma ação planejada e ar-
ticulada aos conteúdos e habilidades que 
se pretendem alcançar com os alunos.

Para tanto, educadores precisam ser com-
prometidos com os princípios éticos, polí-
ticos e estéticos da educação e das artes, 
para que suas aulas não sejam meramente 
ilustrativas ou decorativas no âmbito escolar.

Portanto é preciso que haja uma conscientiza-
ção dos educadores em desempenhar o impor-
tante papel de iniciar a criança numa atividade 
apreciação artística, na qual a contradição en-
tre ensino e realidade necessita ser eliminada. 

Afinal o que é arte e como conceituá-
-la? Ao longo da história moderna, muitos 
pensadores têm se esforçado para esboçar 
um conceito de arte. Todavia uma ideia tão 
abrangente, por certo, não caberia em defi-
nição única. Logo, optou-se, neste estudo, 
por apresentarem-se alguns conceitos de 
arte pertinentes à linha de pesquisa adotada.

Desse modo, buscou-se a primeira ideia bá-
sica de arte, constante do dicionário Michaelis, 
reflexo do senso comum, a qual explique que

ar.te1: sf (lat arte) 1 -  Conjunto de regras 
para dizer ou fazer com acerto alguma coisa.2 
Livro ou tratado que contém essas regras. 3 
Obra didática, que contém os princípios de 
alguma disciplina. [...] (MICHAELIS, 2016).

Diante de uma profusão de conceitos de arte, 
apresentados por tão eminentes pensadores, 
um em especial, parece vir ao encontro da ideia 
de arte- educação buscada na contempora-
neidade. Trata-se da visão de Vigotski, em sua 
Psicologia da arte, nela o autor considera que

[...] seria desolador o problema da arte na 
vida se ela não tivesse outro fim senão o 
de contagiar muitas pessoas com os senti-
mentos de uma. Seu significado e seu papel 
seriam extremamente insignificantes, por-
que em arte acabaríamos sem ter qualquer 
outra saída desses limites do sentimento 
único, exceto a ampliação quantitativa des-
se sentimento (VYGOTSKI, 2001, p.307).

De acordo com Bertello (2004) a arte para 
muitos é um conceito de difícil definição e 
entendimento, todavia não o é, uma vez que 
têm contato com a arte em seu cotidiano. 
Ser humano e arte convivem desde os pri-
mórdios numa relação intrínseca e intensa 
de criador-criatura, assim arte é, antes de 
mais nada, expressão humana por excelência.

Tentar definir o conceito de educação a 
partir de visões filosóficas e/ou pedagó-
gicas, políticas e sociais ensejaria a escri-
ta de um estudo específico sobre o tema, 
assim voltamo-nos, inicialmente, ao con-
ceito legal de educação vigente no Brasil 
para direcionar esta pesquisa bibliográfica.

Assim, dispõe o artigo 205 da Cons-
tituição Federal (BRASIL, 2007) 

A educação, direito de todos e dever do Es-
tado e da família, será promovida e incenti-
vada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 2007).
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Ainda sob o aspecto legal da educação, 
discorre Silva (2000, p. 314-315) que o ar-
tigo 205 da Constituição Federal estabe-
lece três objetivos básicos da educação: 
pleno desenvolvimento da pessoa, prepa-
ro da pessoa para o exercício da cidadania 
e qualificação da pessoa para o trabalho. 

O conceito de educação como mediação 
vem sendo construído ao longo dos séculos. 
Sócrates falava da educação como parturição 
das ideias. Podemos, por aproximação, dizer 
que o professor assistia, mediava o parto. 
Rousseau, John Dewey, Vygotsky e muitos 
outros atribuíam à natureza, ao sujeito ou 
ao grupo social o encargo da aprendizagem, 
funcionando o professor como organizador, 
estimulador, questionador, aglutinador. O 
professor mediador é tudo isso. Finalmente, 
Paulo Freire consagra na contemporaneida-
de a ideia de que ninguém aprende sozinho e 
ninguém ensina nada a ninguém: aprendemos 
uns com os outros mediatizados pelo mundo. 

Nó século XX, o conceito de educação 
como ensino passa a ser minimizado para 
dar lugar a ideias socioconstrutivistas, que 
atribuem ao professor o papel de mediar 
as relações dos aprendizes com o mun-
do que devem conquistar pela cognição. A 
arte tem enorme importância na mediação 
entre os seres humanos e o mundo, apon-
tando um papel de destaque para a arte/
educação: ser mediação entre a arte e o pú-
blico (BARBOSA; COUTINHO, 2009, p.13).

Duarte Junior problematiza em seu livro 
Por que arte-educação? A questão da analo-
gia do útil e do agradável com relação à arte. 
Tal pensamento configura o ideário de nossa 
sociedade em seu atual estágio de civilização. 
Assim, segundo o autor, a arte é vista pelo es-
pectador como atividade prazerosa, ligada ao 
agradável e não ao útil. Desse modo, aulas de 
arte na escola, ainda hoje, estão relegadas a 
um plano secundário ou terciário pelo fato de 
não serem consideradas úteis para aplicação 
em alguma futura habilidade para o trabalho.

A esse respeito, Ana Mae Barbosa faz a se-
guinte consideração: 

Como a matemática, a história e as ciências, 
a arte tem domínio, uma linguagem e uma 
história. Se constitui, portanto, num campo 
de estudos específicos e não apenas em meia 
atividade [...] A arte-educação é epistemolo-
gia da arte e, portanto, é a investigação dos 
modos como se aprende arte na escola de 1° 
grau, 2° grau, na universidade e na intimidade 
dos ateliers. Talvez seja necessário para ven-
cer o preconceito, sacrificarmos a própria ex-
pressão arte-educação que serviu para iden-
tificar uma posição e vanguarda do ensino da 
arte contra o oficialismo da educação artística 
dos anos setenta e oitenta. Eliminemos a de-
signação arte-educação e passemos a falar di-
retamente de ensino da arte e aprendizagem 
da arte sem eufemismos, ensino que tem de 
ser conceitualmente revisto na escola funda-
mental, nas universidades, nas escolas profis-
sionalizantes, nos museus, nos centros cultu-
rais a ser previsto nos projetos de politécnica 
que se anunciam (BARBOSA, 1991 pp. 6-7).
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Apreciando a história do ensino de arte no 
Brasil e o papel das aulas de arte na formação 
dos estudantes, pode-se perceber a impor-
tância dessa disciplina como alavanca para 
um olhar emancipatório. Por vezes, parece-
-nos que a suposta aversão ao ensino de ar-
tes nas escolas seja proveniente de uma ide-
ologia de elite que pretende manter os alunos 
alienados enquanto cidadãos. Assim, ensinar 
arte na escola seria “perigoso” para a manu-
tenção do sistema capitalista, uma vez que

A arte ensina justamente a desaprender os 
princípios das obviedades que são atribuídas 
aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar 
os funcionamentos dos processos de vida, 
desafiando-os, criando para novas possibili-
dades. A arte pede um olhar curioso, livre de 
“preconceitos”, mas repleto de atenção. [...] 
Mas, ao mesmo tempo em que se nutre da 
subjetividade, há outra importante parcela da 
compreensão da arte que é a constituída de 
conhecimento objetivo envolvendo a história 
da arte e da vida para que com esse material 
seja possível estabelecer um grande núme-
ro de relações (CANTON, 2009, pp. 12-13).

Na verdade, o que se pode claramente per-
ceber é que o ensino da arte - concebida como 
valor cultural, sensível e estético, ainda que 
proferido em nossas escolas, nas quais se valo-
rizam os bens de consumo imediato, configura 
um importante aliado para a formação integral 
do indivíduo, conforme observam os PCN:

Esta área também favorece ao aluno rela-
cionar-se criadoramente com as outras dis-
ciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno 
que conhece arte pode estabelecer relações 
mais amplas quando estuda um determina-
do período histórico. Um aluno que exercita 
continuamente sua imaginação estará mais 
habilitado a construir um texto, a desenvol-
ver estratégias pessoais para resolver um 
problema matemático (BRASIL,1997, p.19).

Sob essa ótica, a educação pela e 
para a arte ou arte-educação vem sen-
do buscada nas escolas brasileiras.

Ainda que se saiba que a prática de um 
professor em sala de aula raramente é fruto 
de um modelo único, notadamente o ensi-
no de arte atravessou muitas transforma-
ções ao longo da história, assim buscamos 
neste capítulo apresentar as estratégias 
metodológicas mais comuns no ensino de 
arte, distinguindo e agrupando-as por seus 
fundamentos estéticos e epistemológicos.

Partindo da premissa de que não é possível 
existir neutralidade em nenhuma postura pe-
dagógica, uma vez que essas estão invariavel-
mente comprometidas e/ou atreladas a algum 
tipo de ideologia, uma análise dos referenciais 
teóricos que permeiam o ensino de arte é es-
sencial para que se perceba a dimensão po-
lítica existente nas pedagogias adotadas nas 
escolas e nas universidades brasileiras. Bem 
como tais referenciais influem diretamente 
na performance do arte-educador em sala 
de aula como produto final dessas escolhas.
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O que se verifica muitas vezes é que ain-
da é grande quantidade de professores 
lecionando artes sem o devido conheci-
mento desse percurso histórico, os quais 
não se entendem como sujeitos históri-
cos e acabam atuando de modo alienado, 
sem ter clareza sobre o tipo de sociedade 
e cidadão estão formando para o mundo.

A arte-educação tem percorrido um ár-
duo caminho na tentativa de fomentar o 
surgimento de um olhar crítico e artísti-
co em seus alunos. Nessa seara, diversos 
são os desafios da educação em artes, no-
tadamente o viés ideológico talvez seja 
um dos maiores obstáculos a serem trans-
postos pelos arte-educadores, visto que

Diferentemente do que acontece com as 
matérias provenientes de campos discipli-
nares de reconhecida presença no currícu-
lo, as matérias artísticas necessitam sem-
pre argumentar o porquê de sua inclusão 
no currículo escolar. Entre outras razões, 
porque continuam parecendo um campo 
de conhecimento pouco útil diante de ou-
tros de garantia comprovada para confor-
mar os elementos ideológicos para os quais 
a escola contribui (HERNÁDEZ, 2000, p. 21).

Sob essa ótica, o reconhecimento da 
necessidade de se ensinar arte na es-
cola, ainda consiste num grande desa-
fio da arte-educação contemporânea.

Com o advento da Constituição Fede-
ral de 1988, a qual traz em seu artigo 205 
“A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família”, houve abertura de 
precedentes nunca antes ofertados à po-
pulação à luz da legislação para acesso e 
permanência na escola e uma valiosa de-
mocratização do ensino, no entanto essa

[...] massificação da educação trouxe um 
novo conjunto de alunos para uma esco-
la que se manteve estática na rotina e na 
relação, produzindo um descompasso en-
tre o aluno real e o aluno que se imagina 
ter. A escola não acompanhou a mudan-
ça do perfil dos alunos que agora são dis-
tintos, diversos e divergentes (CHRISPI-
NO, A.; CHRISPINO, R. S. P, p. 2, 2008).

Para atendimento a essa demanda de alu-
nos, há que se reconstruir a concepção de 
currículo para que este possa atender às 
diversidades presentes em nossas esco-
las. Assim, com relação especial ao currícu-
lo de artes, há que se atentar para a ques-
tão de que os conteúdos ensinados nestes 
primeiros anos do século XXI, em plena era 
da globalização, ainda são os mesmos es-
tabelecidos no século passado, quando

O processo de democratização políti-
ca do país acirrou o preconceito contra as 
artes na escola, não somente porque seu 
ensino é fraco, mas porque sua obrigato-
riedade nasceu de uma exigência da lei edu-
cacional imposta pela ditadura militar. Esta 
é a causa recôndita da tentativa de exclu-
são das artes da escola na nova organiza-
ção da educação brasileira. A razão explíci-
ta dada pelos educadores é que a educação 
no Brasil tem que ser direcionada no senti-
do da recuperação de conteúdos e que arte 
não tem conteúdo (BARBOSA, 2007, p.23).
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Sistematizado com base em uma visão po-
sitivista, o currículo vigente acaba como que 
reforçando e perpetuando os interesses ca-
pitalistas, ao privilegiar os caráteres racio-
nal e utilitarista das disciplinas escolares. 
Assim, verifica-se que, na grande maioria 
das escolas, o conhecimento artístico con-
tinua sendo tratado como um meio e não 
um fim em si mesmo. Assim, as artes têm, 
paulatinamente, servindo de trampolim a 
outras áreas do conhecimento, ou quan-
do muito, ensejando os temas transversais 
na intenção de criar hábitos, leia-se treinar, 
os estudantes para manterem a ordem, de-
senvolverem a atenção, a concentração ou me-
ramente ilustrar trabalhos de outras matérias.

Há quase trinta anos os arte-educado-
res têm lutado contra as nefastas propos-
tas do governo de acabar com o ensino 
de artes nas escolas regulares. Sobre esse 
tema Ana Mae Barbosa, já esclarece que

Os arte-educadores no Brasil (apenas em São 
Paulo nós tem os 18.000) estão sendo con-
frontados com um novo problema que precisa 
tanto de força política como conceitual. Uma 
nova lei federal para substituir a Lei Federal de 
1971 está sendo estudada. Já existe um proje-
to escrito que exclui as artes do currículo das 
escolas primárias e secundárias. Neste mo-
mento de democratização existe algum pre-
conceito contra as artes nas escolas, não so-
mente porque seu ensino é fraco, mas porque 
foi uma exigência de uma lei federal imposta 
pela ditadura militar (BARBOSA, 1989 p.181).

Curioso observar que, passados vinte anos, 
mesmo com o advento do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), dos PCN (Parâme-
tros Curriculares Nacionais) e da “nova” LDB 
(Lei de Diretrizes de Bases da Educação – 
9394/1996), a autora em questão ainda trata 
da luta dos professores de artes no sentido da 
manutenção da obrigatoriedade do ensino de 
sua disciplina e pela implementação da mes-
ma por meio da inclusão dos valores estéticos 
no currículo escolar das instituições de ensino 
brasileiras. Fato que demonstra claramente 
que a situação do ensino de artes no país, além 
de não ter avançado em qualidade, por força 
da legislação vigente, corre, inclusive risco de 
extinção. É o que explica Ana Mae Barbosa

Na escola a Arte está sempre enfrentando 
o perigo de extinção. Ora é a estratégia de 
burlar a Lei de Diretrizes e Bases que exige 
Arte no primeiro e segundo graus, (hoje Fun-
damental e Médio) colocando Arte no pri-
meiro ano do ensino fundamental e no pri-
meiro ano do ensino médio, dizendo que a 
lei foi cumprida, pois a Lei não explicitou a 
obrigatoriedade em “todas as séries” do pri-
meiro e segundo graus. Outras vezes para 
burlar a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção os governos fazem o que a Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo acaba de 
fazer (1), é deixar Arte para os professores 
de Língua, portanto, suponho de Literatura, 
ensinarem com a manipulativa desculpa da 
interdisciplinaridade. Sim, Literatura é Arte, 
mas não desenvolve as linguagens visuais, 
sonoras e gestuais  (BARBOSA, 2009 p.02).
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Para tratar do ensino de arte no Brasil, faz-se 
necessário entender e refletir sobre a forma-
ção acadêmica do professor de arte ou arte-e-
ducador, para tanto, novamente recorremos a 
Ana Mae Barbosa, cujo texto retrata um pou-
co do panorama da formação em artes no país:

Em 1973, foram criados os cursos de licen-
ciatura em educação artística com duração 
de dois anos (licenciatura curta) para prepa-
rar esses professores polivalentes. Após este 
curso, o professor poderia continuar seus es-
tudos em direção à licenciatura plena, com 
habilitação específica em artes plásticas, 
desenho, artes cênicas ou música. Educação 
Artística foi a nomenclatura que passou a 
designar o ensino polivalente de artes plás-
ticas, música e teatro. O Ministério de Edu-
cação, no mesmo ano (1971), organizou em 
convênio com a Escolinha de Arte do Brasil, 
um curso para preparar o pessoal das Secre-
tarias de Educação a fim de orientar a im-
plantação da nova disciplina. Deste curso fez 
parte um representante de cada secretaria 
estadual de educação, o qual ficou encarrega-
do de elaborar o guia curricular de educação 
artística do Estado (BARBOSA, 1989 p.181).

 
Por meio da explanação da autora, pode-

-se entender a fragilidade e por que não di-
zer, a deficiência da formação acadêmica 
em artes como um dos fatores responsáveis 
pela atual situação do ensino da disciplina. 

 
Entretanto, poucos Estados desenvol-

veram um trabalho de preparação de pro-
fessores para aplicar e estender as normas 
gerais e as atividades sugeridas nos guias 
curriculares. Por outro lado, a maioria dos 
guias apresenta um defeito fundamental: 
a dissociação entre objetivos e métodos 
que dificulta o fluxo de entendimento in-
trojetado na ação (BARBOSA, 1989 p.181).

 

Os próprios PNCs de arte comentam so-
bre os percalços na formação dos pro-
fessores de arte, no período pós-criação 
dos cursos de licenciatura - anos 70 e 80:

 
[...] tratou-se dessa formação de maneira 

indefinida: ... não é uma matéria, mas uma 
área bastante generosa e sem contornos fi-
xos, flutuando ao sabor das tendências e dos 
interesses . A Educação Artística de mostra-
va, em sua concepção e desenrolar, que o 
sistema educacional vigente estava enfren-
tando dificuldades de base na relação en-
tre teoria e prática (BRASIL, 1997, p. 24).

Verifica-se, então, que a formação deficitá-
ria do professor de artes é também questão 
oriunda de políticas públicas governamentais, 
as quais são reflexos do tipo de educação 
que se pretende dar aos nossos estudantes. 
Não se pode também perder de vista que a 
seleção e escolha de um currículo estão pau-
tadas numa ideologia de classes dominantes, 
a qual demonstra explicitamente a impor-
tância do ensino de artes como ferramenta 
propulsora do pensamento crítico e cida-
dão – fato notadamente indesejado e recha-
çado pela política brasileira. Haja vista que

Os professores de arte conseguem os seus 
diplomas, mas eles são incapazes de prover 
uma educação artística e estética que for-
neça informação histórica, compreensão 
de uma gramática visual e compreensão do 
fazer artístico como auto expressão. Mui-
to aprendizado seria necessário além do 
que a universidade vem dando até agora. 
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Os professores reagem contra o que não es-
tão preparados para ensinar. Além disso, é in-
teressante notar que no estado de Santa Ca-
tarina (Florianópolis), na época do Congresso 
não havia a Associação Estadual de Arte-Edu-
cação, que só foi criada durante o Congres-
so. A Associação trará um tipo de força po-
lítica que forneça mais segurança para ousar 
conceitualmente (BARBOSA, 1989 p.181).

Sobre esse descompasso entre a rea-
lidade da arte e o que se insiste em en-
sinar nas aulas, Martins, afirma que

[...] ainda é comum as aulas de arte se-
rem confundidas com laserterapia, descan-
so das aulas “sérias”, o momento para fazer 
a decoração da escola, as festas, comemo-
rar determinada data cívica, preencher de-
senhos mimeografados, fazer o presente do 
Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa e a 
árvore de Natal. Memorizam-se algumas 
“musiquinhas” para fixar conteúdos de ci-
ências, faz-se “teatrinho” para entender os 
conteúdos de história e “desenhinhos” para 
aprender a contar (MARTINS,1998, p.12).

Deixando claro que o papel do profes-
sor é de fundamental importância na es-
colha do que ensinar e das atitudes e mé-
todos a se trabalhar nas aulas de arte, não 
se pode perder de vista que a base funda-
mental de todo esse trabalho é a formação 
do professor, seja ela inicial ou continuada. 

Sob essa ótica, e com vistas à mudança 
da práxis pedagógica, Nóvoa comenta que

[...] a formação de professores deve ser con-
cebida como uma das componentes da mu-
dança, em conexão estreita com outros sec-
tores e áreas de intervenção, e não como uma 
espécie de condição prévia da mudança. A 
formação não se faz antes da mudança, faz-se 
durante, produz-se nesse esforço de inovação 
e de procura dos melhores percursos para a 
transformação da escola. É esta perspectiva 
ecológica de mudança interativa dos profis-
sionais e dos contextos que dá um novo sen-
tido às práticas de formação de professores 
centradas nas escolas (NÓVOA, 1995, p. 28).

Muito embora os conteúdos básicos de 
artes a serem ensinados em sala de aula 
devam seguir as orientações da LDB e dos 
PCN, fica claro que o professor, com sua li-
berdade de cátedra, tem papel determi-
nante nesse processo: é ele quem pode 
ousar e mudar sua práxis pedagógica, ressig-
nificando o ensino de artes em suas aulas. 

[...] agir no interior da escola é contribuir 
para transformar a própria sociedade. Cabe 
à escola difundir os conteúdos vivos, concre-
tos, indissoluvelmente ligados às realidades 
sociais. Os métodos de ensino não partem de 
um saber espontâneo, mas de uma relação di-
reta com a experiência do aluno confrontada 
com o saber trazido de fora, o professor é me-
diador da relação pedagógica - um elemento 
insubstituível. É pela presença do professor 
que se torna possível urna “ruptura” entre a 
experiência pouco elaborada e dispersa dos 
alunos, rumo aos conteúdos culturais univer-
sais, permanentemente reavaliados face às 
realidades sociais (CENAFOR, 1983, p. 30).
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Pensar e lutar por um currículo melhor 
para a disciplina de artes também é função 
do professor, que, por meio por meio de 
ações organizadas, pode exigir, propor e aju-
dar a construir um currículo que tenha con-
teúdos de acordo com a necessidade dos 
alunos frente à sociedade em que vivemos. 
Tais afirmações podem soar utópicas, mas 
como visto anteriormente, na história da ar-
te-educação no Brasil, a maioria das poucas 
conquistas tem sido julgadas pelos próprios 
professores de arte. Sobre essa necessida-
de iminente Ana Mae Barbosa comenta que

Um currículo que interliga o fazer artísti-
co, a história da arte e a análise da obra de 
arte estaria se organizando de maneira que 
a criança, suas necessidades, seus interesses 
e seu desenvolvimento estariam sendo res-
peitados e, ao mesmo tempo, estaria sendo 
respeitada a matéria a ser aprendida, seus va-
lores, sua estrutura e sua contribuição espe-
cífica para a cultura (BARBOSA, 2007, p.35).

Portal para expressão de ideias, a arte 
configura em si uma ponte entre razão e 
emoção, servindo tanto ao coletivo quan-
to ao individual, propiciando a formação da 
identidade, enquanto instrumento estra-
tégico para o desenvolvimento social. Tais 
afirmações corroboram-se pela progressi-
va busca por especializações e graduações 
em artes, bem como pelo crescente e ne-
cessário ideal de democratização da arte.

Para que as décadas futuras sejam mais pro-
missoras à arte-educação, é necessário pri-
meiro romper com o preconceito de que arte-
-educação significa apenas arte para criança 
e adolescente. Arte-educação é epistemolo-
gia da arte e, portanto, é a investigação dos 
modos como se aprende arte na escola de 
1°grau, 2° grau, na universidade e na inti-
midade dos ateliers  (BARBOSA, 2007, p.7).

Sobre as perspectivas da arte-e-
ducação contemporânea, a profes-
sora Ana Mae Barbosa explica que

Poderia dizer que o futuro da Arte-Edu-
cação no Brasil está ligado a três propostas 
complementares: uma primeira proposta se-
ria o reconhecimento da importância do es-
tudo da imagem no ensino da arte em parti-
cular e na educação em geral. A necessidade 
da capacidade de leitura de imagens poderia 
ser reforçada através de diferentes teorias da 
imagem e também da relação entre imagem e 
cognição. O Museu de Arte Contemporânea 
da Universidade de São Paulo e a experiência 
em arte-educação na XIX Bienal de São Pau-
lo são exemplos correntes desta tendência.
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[...] Outra proposta que estará presen-
te na arte-educação no Brasil do futuro é 
a ideia de reforçar a herança artística e es-
tética dos alunos, levando em consideração 
seu meio ambiente.[...] Há perigos de se en-
fatizar a falta de comunicação entre a cul-
tura de classe alta e a popular tornando im-
possível a compreensão mútua. Para o grupo 
popular isto é ainda mais perigoso porque 
eles não terão acesso ao código erudito que 
é o código dominante na nossa sociedade.

[...] Teremos no futuro a forte influência 
dos movimentos de arte comunitária na ar-
te-educação formal. Aqueles movimentos 
superam o perigo de negar a informação de 
nível mais elevado para a classe popular. Arte 
comunitária no Brasil é caracterizada pelo 
intercâmbio de classes sociais nos Festivais 
de Rua, comemorações regionais e nacio-
nais, festas religiosas, etc. Instituições como 
a FUNARTE estão desenvolvendo progra-
mas comunitários de arte (Projeto Fazendo 
Arte) numa escala de projeção nacional e a 
cada ano as Secretarias Estaduais da Cultura 
estão mais engajadas neste tipo de progra-
mas porque eles trazem votos nas eleições. 

[...] Além destas três linhas gerais que ante-
vejo no futuro da arte-educação no Brasil, ha-
verá uma outra linha centrada na orientação 
da arte-educação em direção à iniciação ao de-
sign especialmente para escolas de 2º grau. A 
consciência de que o artefato trará mais quali-
dade à vida se não tiver somente propriedades 
funcionais, mas, ao mesmo tempo, apelar para 
a imaginação, está começando a vir à tona. [...]

Estas tendências garantirão para a Arte-Edu-
cação o papel de transmissor de valores estéti-
cos e culturais no contexto de um país do Ter-
ceiro Mundo (BARBOSA, 1989 pp.181-182).

 

Previstas no final do século XX, hoje, essas 
perspectivas se tornaram realidade no ensino 
de arte no país, todavia a sociedade globa-
lizada e pós-moderna já traz novas deman-
das no ensino de artes refletidas num ensino 
pluricultural, multicultural ou intercultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo buscou refletir de que forma e 
em que circunstâncias históricas específicas o 
referido movimento, que não é endógeno ao 
ensino formal brasileiro, passou a ter impor-
tância como componente curricular obrigató-
rio, nos diversos níveis da educação básica. 

A principal dificuldade para a realiza-
ção deste trabalho foi a ausência de fon-
tes de informação, uma vez que não há 
nenhum estudo sobre a evolução do ensi-
no da Arte na escola primária e secundá-
ria no Brasil, nem sequer um estudo mais 
geral sobre ensino da Arte em nível supe-
rior no século XX. (BARBOSA, 2002, p. 13).

Analisou-se o objeto de estudo em es-
treita relação com o contexto de sua pro-
dução, focalizando a Arte-Educação e o 
ensino de arte, como práticas que não são 
diferentes de qualquer outra prática hu-
mana, uma vez que ambas são produções 
sociais de sujeitos determinados que esta-
belecem entre si relações sociais em um es-
tado específico do desenvolvimento social. 

Partindo do pressuposto de que a arte e 
a Educação não detêm uma história distin-
ta, mas constituem-se em parte integrante 
do todo social, podendo ser apreendido por 
suas determinações econômicas e políticas. 

A relevância deste estudo encontra-se 
no fato de que a apreensão do objeto em 
sua relação dinâmica com as determinações 
econômicas, políticas e educacionais funda-
mentais, em âmbito internacional e nacio-
nal, subsidia a tomada de consciência sobre 
as dificuldades e limites da concretização 
de uma prática educacional humanizadora 
e emancipadora da arte. Bem como acen-
de o debate dos educadores de modo ge-
ral para os nefastos efeitos da exclusão do 
ensino de arte de nosso currículo escolar.

Mesmo em face à desvalorização da arte 
como área de conhecimento, pelo seu caráter 
emancipatório do pensamento, bem como da 
desvalorização do professor, seguimos cren-
do na responsabilidade do poder público para 
com a educação. Todavia queremos acredi-
tar ainda no professor de arte ou arte-edu-
cador como agente de transformação social. 

Assim, a arte-educação precisa sobre-
viver a essas intempéries impetradas no 
âmbito político-legal e refletidas no edu-
cacional, para que a escola pública possa 
verdadeiramente formar cidadãos cons-
cientes por meio do ensino da arte.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

921

LILIAN JERONIMO PADERES

Graduação em Letras pela Faculdade Uniabc (2003); Especia-
lista em: Português: Língua e Literatura pela Universidade Me-
todista de São Paulo (2009); Psicopedagogia pela UNIG (2013); 
Direito Educacional pela UNIG (2014); Educação Fundamental 
pela FACON (2015); Profissão e Formação ‘ Docente pela FA-
CITEP (2018); Professora de Ensino Fundamental II e Médio 
na PMSP - Língua Portuguesa - na EMEF Alceu Amoroso Lima.

REFERÊNCIAS 

Arte. In: MICHAELIS. Disponível em<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues
/index. php?lingua=portugues-portugues&palavra=arte.> Acesso em 10 fev. 2019

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oiten-
ta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva; Porto Alegre, Fundação IOCHPE, 1991.

_________, A. M. A imagem no ensino da arte. 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
_________, A. M. Arte-educação no Brasil. Editora Perspectiva. São Paulo, 2002.
_________, A. M. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futu-

ras. Estudos Avançados, São Paulo, v. 3, n. 7, p. 170-182 , dez. 1989. ISSN 1806-
9592. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8536>. Aces-
so em: 25 nov. 2019. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40141989000300010.

_________, Ana Mae. Processo civilizatório e reconstrução social através da arte In: UEL Londrina. 
Anais do XII Simpósio Internacional Processo Civilizador: Civilização e Contemporaneidade. Recife: 
2009. p.1-5. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/ portugues/ 
sites anais/anais12/artigos/pdfs/mesas_redondas/MR_Barbosa.pdf>.Acesso em: 11 nov. 2019. 

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão (Org.). Arte/Edu-
cação como mediação cultural e social. São Paulo: UNESP, 2009.

BERTELLO. Maria Augusta. Minimanual de Pesquisa em Arte. São Paulo: Perspectiva, 2004.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 40.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

________. Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e dá outras providências. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF, 1990.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

922

________. Medida provisória 746 de 22 de setembro de 2016. Institui a Política de Fomento à Im-
plementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de 
junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv746.htm> Acesso em 12 de out. 2019.

________. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 4.024, de 
20 de dezembro de 1961. Disponível em<http://www2. camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/
lei-4024-20-dezembro-1961-353722-publicaca ooriginal-1-pl.html> Acesso em 25 de nov. 2019.

________. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 5.692, 
de 11 de agosto de 1971. Disponível em< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/
lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 27 de nov. 2019.

________. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional. Lei nº. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em< http://
www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm>Acesso em 25 de mar. 2016.

________. Ministério da Educação.  Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional. Lei nº. 11.769, de 18 de agosto de 2008. Disponível em< https://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm> Acesso em 25 de mar. 2019.

________. Ministério da Educação.  Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional. Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. Disponível em< http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm >Acesso em 25 de mar. 2019.

________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curricula-
res Nacionais - Arte. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC, 1997.

CANTON, Katia. Tempo e Memória. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.62 p. 

CENAFOR (Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal para a Formação Profissional). Reinventando a prática dos orien-
tadores educacionais e supervisores escolares. São Paulo: Cenafor, 1983. 

CHRISPINO, A.; CHRISPINO, R. S. P. Gestão do conflito escolar: da clas-
sificação dos conflitos aos modelos de mediação. Ensaio: avaliação e políti-
cas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 54, p. 11-28, jan./mar. 2008.

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, mudança educativa e projeto de tra-
balho. Trad. Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

MARTINS, M.C.; PICOSQUE, G. GUERRA, M.T.T. Didática do ensino da Arte. São Paulo: Editora FTD, 1998.

NÓVOA, António. Formação de Professores e Profissão Docente. In: NÓVOA, António (Co-
ord). Os Professores e a sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995, p.13-33

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000.

VIGOTSKI, L. S. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 377p.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

923

VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA Análise das Lei nº 
10.639/03 e Lei nº 11.645/08

RESUMO: Mesmo tendo passado mais de um século do fim da escravidão no país, nota-se 
que a condição de subserviência, e exclusão que negros e índios experimentam ainda persiste 
mesmo que de forma velada. O advento da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08 que tornaram 
obrigatório o ensino da cultura e da História da África e dos Afrodescendentes na educação 
brasileira como forma de valorizar e resgatar essa cultura e sua importância na formação 
étnico e social brasileira foi uma forma de dar a devida importância a cultura africana e de 
resgatar essas etnias a importância de sua condição. Este trabalho tem como objetivo geral 
analisar as leis nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08 e suas implicações na educação brasileira. 
Dentre seus objetivos específicos, analisar os limites da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08; 
verificar as implicações na educação a partir do adventos e promulgação da legislação; e, 
compreender a importância e a contribuição da cultura afro na formação étnica brasileira.

Palavras-chave:  História da África; Educação; Formação Étnica.
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INTRODUÇÃO 

Mesmo tendo passado mais de um século 
do fim da escravidão no país, nota-se que a 
condição de subserviência, e exclusão que 
negros e índios experimentam ainda persis-
te mesmo que de forma velada. O adven-
to da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 11.645/08 
que tornaram obrigatório o ensino da cul-
tura e da História da África e dos Afrodes-
cendentes na educação brasileira como 
forma de valorizar e resgatar essa cultura e 
sua importância na formação étnico e so-
cial brasileira foi uma forma de dar a devida 
importância a cultura africana e de resgatar 
essas etnias a importância de sua condição. 

O tema proposto remete o leitor ao fato 
de que o ensino pedagógico da cultura 
afro-brasileira no Brasil se restringia as au-
las de História enquanto assunto aborda-
do apenas no contexto da escravidão que 
persiste por um longo período da história 
brasileira. Assim, esse trabalho se justifica 
também pela necessidade de melhor conhe-
cer o teor dessa lei e realizar uma análise so-
bre suas implicações na educação brasileira.

O objetivo principal é tratar sobre a impor-
tância da contribuição do negro na formação 
da sociedade brasileira, seu trabalho e a in-
fluência cultura na formação da identidade 
popular. Dentre os objetivos específicos ana-
lisar os limites da Lei nº 10.639/03 e Lei nº 
11.645/08 buscando compreender a impor-
tância e a contribuição da cultura afro na for-
mação étnica brasileira; falar sobre a impor-
tância do negro e sua influência na formação 
da sociedade brasileira; compreender a ques-
tão do racismo e do preconceito no Brasil.

ANÁLISE LEGISLATIVA SOBRE AS 
DIRETRIZES CURRICULARES DE 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO 
BRASILEIRA

A Lei nº 10.639/03 tem como objetivo 
primordial a proposta de novas diretrizes 
curriculares voltadas especificamente para 
o estudo tanto da história quanto da cultu-
ra afro-brasileira e africana. Nesse sentido, 
será visto neste trabalho que é importante 
que o educador ressalta no âmbito da sala 
de aula a cultura afro-brasileira enquanto 
elemento formador da sociedade, onde os 
negros são compreendidos enquanto sujei-
tos históricos, buscando uma maior valori-
zação dos pensamentos, das ideias, desta-
cando o trabalho cultural e sua contribuição 
para a formação da identidade nacional.

Aspectos como a música, a culinária, a dan-
ça e as religiões de matrizes africanas têm 
sua relevância nesse contexto e a partir do 
advento dos dois ordenamentos jurídicos 
analisados nesta pesquisa passam a ganhar o 
merecido destaque ajudando no aprendiza-
do do aluno a entender como se deu o pro-
cesso de formação da sociedade brasileira.

É inegável a participação que os negros e 
os índios tiveram na construção desse país e 
na formação da sociedade brasileira tal qual 
como ela é: miscigenada, variada, diversifi-
cada e rica por consequência. A identidade 
brasileira é única e a convivência harmôni-
ca entre essas etnias deixaria de ser uma 
utopia se não existisse o preconceito vela-
do que permeia as relações na sociedade.
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Tal fato se comprova a partir do momen-
to que uma etnia que se mostra superior, no 
caso a branca desfruta das melhores oportu-
nidades de estudo, trabalho e de ascensão 
social relegando às demais uma condição 
de subserviência, segundo plano e esque-
cimento. A partir disso existe uma cobrança 
(ainda que implícita) por parte dos negros e 
índios em participar mais ativamente dos 
rumos e do desenvolvimento da socieda-
de brasileira. O tema legitima sua razão até 
mesmo pela própria condição do negro nas 
estatísticas e informações oficiais sobre sua 
condição de emprego, de vida e como ele 
é tratado pela sociedade (AGUIAR, 2015).

           
 Não se pode ser hipócrita e acreditar que 

não existe preconceito até mesmo nas filas 
de emprego quando a escolha de candidatos 
se dá pela cor da pele ou mesmo sua condi-
ção social. O negro ainda é subjugado ape-
sar de muito ter avançado em suas conquis-
tas sociais, mas ainda persiste o preconceito, 
razão esta que o amparo legal dos mesmos 
deve acontecer não apenas no âmbito social, 
mas educacional conforme o advento dos 
diplomas legais analisados nesta pesquisa.

            

As escolas devem nesse sentido, promover 
a conscientização de todos sobre a impor-
tância dos negros na sociedade e na forma-
ção de nossa sociedade – incutir nas crianças 
desde as séries iniciais que esses aspectos 
são parte da formação cultural brasileira e 
de sua identidade nacional torna mais fácil 
compreender a importância de se promover 
o combate ao preconceito, de reconhecer 
que todos somos iguais em direitos e obri-
gações e que apenas quando todos, partin-
do da comunidade escolar nos envolvermos 
no compromisso de resgate e valorização 
da cultura africana estaremos de fato pro-
movendo justiça social (SOUZA, 2012).

          

 Justiça essa que as crianças devem aprender 
desde cedo a lidar com ela e participar já que 
todos formamos um único povo: o povo bra-
sileiro. Isso porque o aluno desde cedo deve 
conhecer as mais diferentes realidades para 
que ele tenha condições de compreender que 
a experiência social do mundo é muito mais 
abrangente que a sua própria experiência lo-
cal   e que o mundo atual é formado por inú-
meras civilizações, histórias, grupos sociais 
e etnias ou raças as mais diversas possíveis.
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Importante também que desde cedo, os 
alunos contêm em sua formação com uma 
reeducação no sentido de saber lidar com 
os preconceitos, sendo que estes, mui-
tas vezes são adquiridos ainda no contex-
to familiar e também em relações sociais 
mais amplas. Para se combater o racismo 
é importante que se eduque para a promo-
ção da igualdade racial trabalhando em prol 
da construção da sociedade de amanhã.

Sobre a valorização da cultura africa-
na na formação da sociedade brasileira

O ser humano é um animal essencialmente 
social e por conta disso, trava uma comunica-
ção cultural desde os primórdios da humani-
dade baseada na troca de experiências. Essa 
convivência nem sempre ocorre de forma 
harmônica, sendo fruto de conflitos, o que de 
certo modo deveria ser saudável e até mesmo 
fundamental para a compreensão e a tolerância 
com culturas heterogêneas (AGUIAR, 2015).

Apesar do advento da globalização, a inte-
gração cultural constitui um caminho “espi-
nhoso”, mas não intransponível. A intenção 
nessa situação é atribuir o valor merecido em 
termos sociais a cultura africana e sua contri-
buição na formação étnica brasileira. Trata-se 
de incutir no pensamento social uma reflexão 
em termos históricos sobre a importância que 
a influência cultural africana tem na formação 
da base étnico-social brasileira (SOUZA, 2012).

 

Trata-se de uma prática que só teve seu re-
conhecimento bastante tardio no país, não 
apenas por conta das dimensões continen-
tais do território brasileiro, mas também por 
um sentimento de indiferença proposital so-
bre essa questão. Sobre essa questão, Perei-
ra (2007, p. 56) evidencia o posicionamento 
do Ministério da Educação, que configurou 
como uma situação a nível emergencial, prin-
cipalmente nos tópicos 8 dos PCN’s que tra-
ta sobre o tema: “Esse critério indica a pre-
ocupação de eleger como Tema Transversal 
questões graves, que se apresentam como 
obstáculos para a concretização da plenitude 
da cidadania, afrontando a dignidade das pes-
soas e deteriorando sua qualidade de vida”.

 
A questão do negro no Brasil é muito im-

portante ainda mais quando realizada uma 
comparação com outros países, uma vez que 
aqui a herança africana é onipresente, porém 
subvalorizada. Trata-se de uma desvalori-
zação cujas nuances e sintomas são visivel-
mente constatados uma vez que em um olhar 
mais detido em relação à sociedade por meio 
de lentes críticas, verifica-se discrepâncias 
em termos sociais que são assustadoras já 
que os mais carentes no país são justamen-
te os descendentes de origem africana, mos-
trando-se também os mais suscetíveis a ata-
ques racistas de toda ordem, a exemplo, da 
situação financeira, profissional, familiar, etc.
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Essa questão só reafirma a preponderân-
cia da missão que a educação tem a exercer 
de forma determinante com relação tanto a 
gravidade quanto a urgente necessidade de 
superar essa situação que, nas palavras de 
Pereira (2007, p. 15), denota-se que “nes-
se cenário, a Escola se torna, inevitavel-
mente, um lugar privilegiado que reflete, 
através de diferentes perspectivas, o rico 
e desafiador enredo das relações sociais”.

 
Com base na afirmação anterior, verifica-se 

ser a escola o ponto de partido, o seio dos 
conflitos, de um diálogo que viabiliza uma tro-
ca de experiências e conhecimentos e é nesse 
ínterim que a discussão a respeito da cultura 
africana passa a integrar o currículo escolar. 
Trata-se de uma situação que passou a ter 
previsão legal e se tornou obrigatória por lei o 
estudo e o ensino da História e Cultura Afro-
-Brasileira segundo legitima a Lei nº 10.639.

 Compreendendo a sociedade, a escola e o 
que ser feito

Nas palavras de Porto Júnior e Neves (2007, 
p. 63), denota-se que no âmbito da História 
Escolar, Oral, das Mulheres e das Crianças, 
ainda que pouco explorados, tem um volu-
me expressivo de estudos e pesquisas. Par-
ticularmente falando, com relação à História 
Escolar, enseja que sejam trabalhadas com a 
história dos excluídos no viés da historiografia 
que constitui a História do Tempo Presente.

 

Ainda segundo Porto Júnior e Neves (2007, 
p. 64), “o historiador, portanto, poderia fixar-
-se nas brechas verticais na chamada História 
da Educação, indo em busca da diferença, e 
não do padrão”. O tema é tão vasto que inúme-
ros autores tratam de questões envolvendo a 
História Escolar e a Educação, sendo os prin-
cipais a violência escolar, o papel da formação 
da escola, as relações entre sociedade e escola 
e principalmente, os que tratam da questão do 
preconceito no contexto desse espaço social. 

É por esse motivo que a compreensão da 
instituição de ensino como um espaço que 
não pode funcionar à margem da sociedade, e 
que ela se funde com a sociedade de alguma 
forma é muito importante. Nesse sentido, pre-
leciona-se em Edilberto Sastre (2009, p. 64):

Alguns [...] autores entendem a escola 
como uma parte da sociedade que reproduz 
o todo das relações sociais, inclusive suas es-
truturas perversas e suas relações de poder. 

Apesar dessa posição por parte de al-
guns autores, o próprio Sastre traz a vi-
são de outros que entendem que 
apesar das normas sociais se fazerem pre-
sente dentro da escola, elas não são decisi-
vas nas relações escolares (Idem, Ibdem: 69).
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Com base nessas afirmações nota-se que 
não é possível dividir sociedade e escola. A 
compreensão das relações entre elas é mui-
to importante para se entender os acon-
tecimentos do espaço escolar, onde, fre-
quentemente, nota-se que a escola nada 
mais é do que a reprodução dos aconte-
cimentos na sociedade a exemplo do pre-
conceito étnico-racial, que tem implicações 
fortes no contexto social, e também obser-
vado na instituição escolar no seu cotidiano.

Com isso, não é essencialmente incomum 
a existência no contexto escolar que haja a 
reprodução e a configuração de diversos es-
tereótipos, mas especificamente com relação 
aos afrodescendentes e indígenas, a cultura 
e história desses sujeitos, que frequentemen-
te se encontram numa posição de margina-
lização na sociedade e por assim dizer é tra-
tado da mesma maneira também na escola.

Como uma forma de tentativa de transfor-
mação social e cultural por conta deste ponto 
de vista de inferiorização dos povos indígenas 
e afro-brasileiros, parcelas das diferentes ca-
madas sociais e mais ainda as que se relacio-
nam as comunidades negras e aos povos in-
dígenas, inclusive tem se opondo a promoção 
da diversidade social, histórica e cultural que 
formam a sociedade brasileira (SOUZA, 2012).

 

A Lei nº 11.645/08
Diversas campanhas e movimentos na es-

fera social, na mídia e na educação são reali-
zadas para se promover o merecido reconhe-
cimento aos afrodescendentes e indígenas 
enquanto sujeitos históricos e que foram 
e são fundamentais para a construção so-
cial, econômica e também histórica do país.

Esse é o teor que se infere do artigo 26-A 
da Lei nº 11.645/08:

§ 1º O conteúdo programático a que se re-
fere este artigo incluirá diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a for-
mação da população brasileira, a partir des-
ses dois grupos étnicos, tais como o estudo 
da história da África e dos africanos, a luta 
dos negros e dos povos indígenas no Bra-
sil, a cultura negra e indígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da sociedade 
nacional, resgatando as suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, perti-
nentes à história do Brasil (BRASIL, 2008.).

O que se infere desse diploma legal é que 
se trata de uma importante conquista em re-
lação ao reconhecimento social do negro e do 
indígena. Com o advento da lei, torna-se obri-
gatório o ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Indígena em todas as instituições 
escolares brasileiras, na esfera pública e pri-
vada, indo do Ensino Fundamental ao Médio. 
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A Lei cuidou de abraçar questões funda-
mentais uma vez que não se limita a questão 
já exaustivamente debatida da escravidão e 
do preconceito, mas de forma bastante aper-
feiçoada, reproduz a importância em relação 
ao reconhecimento do negro e do índio como 
bases da formação social do Brasil, e também 
com relação a sua participação e condição 
de sujeitos históricos que lutaram incessan-
temente por seus direitos e também seus 
ideais. Nesse sentido, o Ministério da Edu-
cação e Cultura (2004, p. 11-12) afirma que:

Reconhecimento implica justiça e iguais 
direitos sociais, civis, culturais e econô-
micos, bem como valorização da diversi-
dade daquilo que distingue os negros dos 
outros grupos que compõem a população 
brasileira. E isto requer mudança nos dis-
cursos, raciocínios, lógicas, gestos, pos-
turas, modo de tratar as pessoas negras.

Requer também Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Ét-
nico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana que se co-
nheça a sua história e cultura apresentadas, 
explicadas, buscando-se especificamente 
desconstruir o mito da democracia racial na 
sociedade brasileira (MEC, 2004, p. 11-12).

Ainda que as afirmações anteriores têm 
por objetivo evidenciar a questão do ne-
gro na sociedade, o mesmo deve ser asso-
ciado com as populações indígenas que en-
frentaram e enfrentam as mesmas agruras. 

Com isso, verifica-se que a reflexão acerca 
da questão indígena incide na necessidade 
de diretrizes que norteiam e deem regula-
mentação adequada ao ensino da História e 
da Cultura Afro-Brasileira e Africana acres-
centando-se nesse rol a cultura indígena. 

Trata-se de uma importante conquista para 
milhares de alunos de origem afrodescenden-
tes e indígenas que encontram-se na fase es-
colar e frequentemente não têm nenhum reco-
nhecimento com relação a temas que lhes são 
ministrados por meio de disciplinas, mais es-
pecificamente na de história que em sua maior 
parte trata da “história branca” em detrimento 
de uma história na qual houve a participação 
de todas as culturas e povos que vieram a for-
mar a sociedade desse país (AGUIAR, 2015). 

 
Procedimentos Metodológicos
A pesquisa realizada é de bibliográfica a 

partir de uma abordagem descritiva sobre os 
principais aspectos envolvendo a análise da 
legislação educacional como forma de promo-
ção da valorização da cultura afro nas escolas. 
Este trabalho tem como aportes as teorias de  
Aguiar (2015); Souza (2009); além das diretri-
zes Curriculares Nacionais (2004), como forma 
de assegurar o devido embasamento teórico 
ao tema proposto estabelecendo informações 
precisas e condizentes com a realidade sobre 
a valorização da cultura africana e sua impor-
tância na formação da sociedade brasileira.

Além destes, foram também aferidos artigos e 
documentários de outros trabalhos científicos 
que discutem a temática, assegurando a pos-
sibilidade de uma eventual contribuição para 
melhor entendimento sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do presente trabalho conclui-se que a Lei nº 11.645/08 veio não simplesmente “obri-
gar” mas reforçar e dar a devida legitimidade ao ensino da História da África e dos Afrodescen-
dentes nas escolas uma vez que eles constituem parcela importante da sociedade brasileira, ten-
do contribuído significativamente para a nossa cultura e por esse motivo, não se justifica mais 
serem relegados a uma condição de segundo plano. Os preceitos iniciais e as recomendações do 
estudo da História da África e dos Afrodescendentes já haviam sido bem definidos na legislação 
anterior que é a Lei nº 10.639/03 incluindo-se ainda nesse rol, o grupo formado pelos indígenas.

 

Ocorre que o ensino da cultura africana e sua introdução no Brasil, apontam para 
a importância dessa lei que impôs o reconhecimento e legitimou a pluralidade da so-
ciedade brasileira que tem em sua formação inúmeras histórias e diferentes cultu-
ras – diferenças estas que se fazem presentes também no contexto do espaço escolar. 

 

Imaginar o espaço escolar como um local onde inúmeros sujeitos (dife-
rentes e diversos) atuam e interagem sistematicamente implica em refle-
tir sobre um trabalho onde o professor se coloca na posição de mediador das re-
lações ensino-aprendizagem também de relações éticas e conflitos de ideologias. 

Conclui-se também que ao professor cumpre legitimar o que preceitua a lei que a na-
ção brasileira é constituída fundamentalmente por uma essência pluriétnica e que ne-
nhum grupo ou povo é superior ao outro e por isso mesmo é importante construir jun-
to com os alunos esse conceito de heterogeneidade cultural, diferença e respeito.
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CONCEITOS SOBRE O AUTISMO E O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

RESUMO:  Esta pesquisa traz uma revisão bibliográfica com o foco voltado à Inclusão 
Escolar e ao Autismo. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer a mudança de 
paradigma no contexto de inclusão escolar, da integração do deficiente à inclusão de todos os 
alunos, relatando alguns aspectos da história da Educação Especial e analisando os conceitos 
de Integração e Inclusão Escolar. Além destes aspectos esta pesquisa busca abordar os 
principais aspectos sobre o Autismo. A inclusão escolar demanda a revisão das dinâmicas de 
funcionamento e dos paradigmas para assim favorecer a criação de ambientes inclusivos. Para 
que estas modificações ocorram é necessário romper algumas barreiras existentes no âmbito 
escolar, partindo para o princípio de igualdade, lidando e convivendo com as diferenças e 
buscando alternativas para a construção de uma escola inclusiva. O enfoque atual da inclusão 
escolar pressupõe que todos tenham as mesmas condições de acesso e permanência, não há 
espaço para a segregação, para a integração ou para a exclusão escolar.

 Palavras-chave: Autismo; Inclusão Escolar; Atendimento Educacional.
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INTRODUÇÃO

A inclusão escolar contribui significativamente para a qualidade de vida da pessoa 
com Deficiência Intelectual, permitindo o acesso aos recursos necessários para a in-
clusão na sociedade de uma maneira global, favorecendo o desenvolvimento de ma-
neira que possa exercer a sua autonomia e tornar-se um cidadão. A educação é um 
processo contínuo que se inicia no nascimento e perdura por toda a vida, todos têm di-
reito a uma educação de qualidade e condições para acesso e permanência na escola. 

O conceito de inclusão escolar surge em interrupção ao processo de integração escolar, o 
foco é modificado e o problema passa do indivíduo para a sociedade. A escola deve adap-
tar-se para atender ao aluno com deficiência, e não mais o aluno deve modificar-se para 
adequar-se à escola. A inclusão dos alunos com deficiência requer uma mudança gradati-
va, da integração à inclusão, com recursos especializados, sala de recursos e propostas de 
práticas alternativas, evitando uma mudança brusca nos sistemas de ensino, dando tem-
po para a assimilação deste novo paradigma e de uma nova concepção de aprendizagem.

Nesta nova concepção de aprendizagem, na educação inclusiva, todos os alunos são ca-
pazes de aprender juntos, participar das mesmas atividades e compartilhar o mesmo espa-
ço. As necessidades educacionais especiais e outras “diferenças” devem ser respeitadas e o 
acesso às oportunidades devem ser os mesmos, nesta visão incluem-se todas as crianças que 
possam ter alguma dificuldade de acesso e permanência à escola e não só os deficientes.

O enfoque atual da inclusão escolar pressupõe que todos tenham as mesmas condições 
de acesso e permanência, não há espaço para a segregação, para a integração ou para a 
exclusão escolar. Os conceitos da integração escolar formaram a base dos conceitos de in-
clusão escolar, a integração escolar possibilitou a verificação de que é possível ensinar a to-
dos, apesar das diferenças. O grande desafio é a garantia de uma educação inclusiva e satis-
fatória para todos os alunos com necessidades educacionais especiais, deficientes ou não.

A escola inclusiva é aquela capaz de trabalhar com as diferenças e com a diversidade, não 
basta “colocar” o aluno com deficiência na sala de aula é necessário saber como lidar e o que 
fazer com ele. Esperar que este aluno aprenda como os demais, no mesmo ritmo e as mesmas 
coisas irá causar grandes desilusões ao envolvidos neste processo, o ideal é ter em mente que 
cada aluno é diferente e consequentemente aprenderá de forma diferenciada, rompendo com 
o conceito do normal como igual e partindo para o conceito do normal como a diversidade.
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A INCLUSÃO ESCOLAR E A 
LEGISLAÇÃO 

A preocupação em garantir os direitos para 
o atendimento da pessoa com necessidades 
educacionais especiais se torna mais efetiva a 
partir da Constituição Federal (1988) quando 
promulga que o atendimento educacional es-
pecializado à estas pessoas deve ser realizado 
preferencialmente na rede regular de ensino.

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA/1990) estabelece o conjunto de direi-
tos e deveres para toda criança e adolescen-
te, portadora de deficiência ou não. A Política 
Nacional de Educação de 1994 estabelece 
objetivos gerais e específicos para atender 
as pessoas com necessidades educacionais 
e revisa os conceitos dos termos que são 
utilizados para definir a educação especial.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN/1996) caracteriza a educa-
ção especial como modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino. Quando necessário serão 
utilizados serviços de apoio especializado, 
na escola regular e o atendimento será rea-
lizado em classes especiais quando não for 
possível a integração nas classes comuns.

O Plano Nacional de Educação e a Pro-
posta da Política Inclusiva de Ensino 
(2001) concebe a educação escolar como 
um instrumento fundamental para o de-
senvolvimento econômico, social, cultu-
ral e político de um país e de seu povo. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial (2001) menciona o grande desafio 
que é imposto à educação, ou seja, os sis-
temas de ensino devem se organizar para 
dar respostas às necessidades educacio-
nais de todos os alunos, inclusive aqueles 
com necessidades educacionais especiais, 
se fundamentado nos princípios que bus-
cam a preservação da dignidade humana, 
da identidade e do exercício da cidadania.

O desafio da escola é criar espaços inclusi-
vos para que todos os alunos possam apren-
der independente de qualquer diferença, bus-
cando uma escola de qualidade para todos. 
As ações educativas devem ser pautadas no 
objetivo de proporcionar ao aluno com ne-
cessidade educacional especial o sucesso na 
aprendizagem e o direito à igualdade de opor-
tunidades de acesso e permanência na escola.

As raízes históricas e culturais se tratando 
de “deficiência” sempre foram marcadas por 
fortes rejeições, discriminação e preconceito. 
Desde a Idade Antiga, existia uma política ex-
trema de exclusão de pessoas deficientes. Na 
Grécia Antiga, crianças deficientes eram aban-
donadas nas montanhas. Em diversas obras 
aparecem relatos que sugerem a exclusão.

As atitudes sociais classificam e sepa-
ram as pessoas, fortes e fracos, competen-
tes e incompetentes, rápidos e lentes ou 
capazes e incapazes. Na história da edu-
cação as noções a respeito da deficiência 
eram ligadas ao misticismo e ao ocultismo, 
sem bases científicas que trouxessem no-
ções reais de quem eram os deficientes.
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Na Antiguidade Clássica, as pessoas com 
deficiência eram eliminadas, abandonadas ou 
confinadas. No Egito a deficiência era vincu-
lada à ideia de maus espíritos e a pecados. 
Na Grécia era considerada um castigo ou vin-
gança dos deuses e em Roma como impure-
za ou pecado do deficiente ou de seus pais.

Nos séculos XVIII e XIX, surge a institucio-
nalização da Educação Especial, oferecendo-
-lhes uma educação à parte. São indicados 
quatro estágios no desenvolvimento de for-
mas de atendimento à pessoa com deficiên-
cia ou necessidades educacionais especiais.

A fase de negligência, na era pré-cristã se 
caracteriza pela ausência total de atendimen-
to. Os deficientes eram abandonados e eli-
minados. O tratamento era concedido pelas 
concepções de caridade ou castigo. Na fase 
de institucionalização os deficientes eram 
segregados e protegidos em instituições re-
sidenciais. Na terceira fase surgem as classes 
especiais em escolas regulares visando ofe-
recer ao deficiente uma educação à parte.

No quarto estágio o movimento de inte-
gração dos indivíduos com deficiência au-
menta e tem como objetivo integrá-los 
em ambientes escolares aproximando-os 
das pessoas “normais”. O deficiente deve-
ria ser educado até o limite de sua capa-
cidade. O intuito era de se educar todas as 
crianças juntas proporcionando benefícios 
para ambas, evitando a segregação e a ex-
clusão e partindo para a integração escolar.

As primeiras instituições voltadas ao atendi-
mento dos deficientes mentais, surgiram ane-
xadas aos hospitais psiquiátricos, a primeira 
instituição apareceu em 1874 no Hospital 
Juliano Moreira, em Salvador, no estado da 
Bahia e em 1887, a Escola México, era criada 
no Rio de Janeiro oferecendo o ensino regu-
lar para deficientes mentais, visuais e físicos.

A história da educação especial no Brasil 
está intimamente ligada à história da psiquia-
tria. Em 1907, foi criada a Sociedade Brasilei-
ra de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Le-
gal. Esta psiquiatria não correspondia a uma 
prática coerente, embora houvesse esforços 
neste sentido, as ações e práticas ficavam 
por conta de pessoas leigas e/ou religiosos.

Em 1932, Helena Antipoff fundou a socie-
dade Pestalozzi, visando o amparo e educa-
ção das crianças e excepcionais. Segundo 
Mazzotta (2001) por iniciativa de Antipoff, 
foi também fundada a Sociedade Pestalo-
zzi do Estado do Rio de Janeiro, em 1948, 
destinada ao amparo de crianças e adoles-
centes deficientes mentais. Esta instituição 
foi pioneira na orientação profissionalizante 
de jovens deficientes mentais e responsável 
pela instalação das primeiras oficinas peda-
gógicas para deficientes mentais no Brasil.

Em 1954, era criada no Rio de Janeiro a 1ª 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE). Além das instituições de cará-
ter assistencial, surgiram centros de reabili-
tação e clínicas privadas, com elevado nível 
técnico para o atendimento a crianças defi-
cientes com alto poder aquisitivo e, ainda, 
escolas privadas com alta qualidade técnica 
para crianças com problemas de comporta-
mento, para deficientes mentais, deficien-
tes neuromotores graves e com distúrbios 
neuropsicomotores pouco acentuados.

A década de 1980 é conhecida por estimu-
lar a garantia dos direitos sociais das pessoas 
com deficiência e o ano de 1981 foi eleito pela 
ONU, Organização da Nações Unidas como 
a ano internacional das pessoas deficientes.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

937

O conceito de integração escolar se re-
fere às mudanças administrativas e técni-
cas que ocorreram entre as escolas comuns 
e as escolas especiais, os alunos conside-
rados “aptos” podem frequentar a escola 
comum parcialmente ou provisoriamente.

A segregação está inerente à integração es-
colar na medida em que somente os alunos 
que conseguem a adaptação aos sistemas re-
gulares de ensino, permanecem e frequentam 
as classes comuns, os demais são encaminha-
dos às classes especiais e/ou escolas especiais.

A integração no ensino regular visa in-
tegrar totalmente ou parcialmente. A in-
tegração total se refere ao encaminha-
mento do aluno para o ensino regular, em 
uma sala comum, a integração parcial en-
caminha o aluno à uma classe especial.

Na integração escolar o aluno deve estar 
preparado para conviver com os demais, as 
características são pré-estabelecidas e o alu-
no é avaliado, podendo ser aceito ou não, se 
adaptar ou não, ao grupo das “maiorias”. Aque-
le que não se enquadrar nos padrões terá um 
atendimento à parte, separado dos demais.  

O conceito de inclusão escolar surge em in-
terrupção ao processo de integração escolar, 
o foco é modificado e o problema passa do 
indivíduo para a sociedade. A escola deve se 
adaptar para atender ao aluno com necessida-
des educacionais especiais, e não mais o aluno 
deve ser modificado para se adequar à escola.

A inclusão dos alunos com necessidades edu-
cacionais especiais requer uma mudança gra-
dativa, da integração à inclusão, com recursos 
especializados, sala de recursos e propostas 
de práticas alternativas, evitando uma mudan-
ça brusca nos sistemas de ensino, dando tem-
po para a assimilação deste novo paradigma 
e de uma nova concepção de aprendizagem.

Nesta nova concepção de aprendizagem, na 
educação inclusiva, todos os alunos são capa-
zes de aprender juntos, participar das mesmas 
atividades e compartilhar o mesmo espaço. As 
necessidades educacionais especiais e outras 
“diferenças” devem ser respeitadas e o aces-
so às oportunidades devem ser os mesmas, 
nesta visão incluem todas as crianças que 
possam ter alguma dificuldade de acesso e 
permanência à escola e não só os deficientes.

O desafio que o Parecer das Diretrizes Na-
cionais traz para a educação é o de promover 
a inclusão escolar para todos os alunos, inde-
pendentemente de suas diferenças, necessi-
dades especiais ou características individuais. 
O movimento para a inclusão escolar está li-
gado a uma reforma no sistema educacional, 
prevista em legislação específica, que promo-
va uma educação de qualidade para todos.

O AUTISMO E AS SUAS DEFINIÇÕES

O Autismo é uma síndrome comportamen-
tal que possui características relacionadas ao 
déficit na interação social e na inabilidade em 
se relacionar com o outro. Em alguns casos, 
o autista pode apresentar alterações no com-
portamento e déficits na linguagem. Os sinais 
do autismo geralmente aparecem nos pri-
meiros anos de vida até os três anos de ida-
de e os casos são mais comuns em meninos. 

A causa do autismo não é conhecida. Es-
tudos de gêmeos idênticos indicam que a 
desordem pode ser em parte, genética, por-
que tende a acontecer em ambos os gême-
os se acontecer em um. Embora a maioria 
dos casos não tenha nenhuma causa óbvia, 
outras podem estar relacionadas a doen-
ças genéticas, infecções, espasmos infantis.
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PRINCIPAIS ASPECTOS 
RELACIONADOS AO TRABALHO 
PEDAGÓGICO

• Rotina Diária Estruturada: prever os 
acontecimentos, a organização do contexto se 
torna referência e aumenta a segurança do alu-
no, diminuindo os níveis de angústia, ansieda-
de, frustração e distúrbios de comportamento.

• Valorização dos Elementos da Na-
tureza: perceber o meio ambien-
te que o cerca, com a observação e 
o contato com elementos naturais.

• Abordagem Vivencial de Aprendi-
zagem: atividades programadas que 
facilitam a participação e o envol-
vimento com o objeto de trabalho, 
permitindo que um mesmo objeti-
vo seja trabalhado em vários contex-
tos funcionalizando a aprendizagem.

• Respeito à Condição Humana: pro-
grama adequado em que as possi-
bilidades de sucesso sejam maio-
res do que as de fracasso. O esforço 
é tão valorizado quanto o resultado

• Utilização da Música: escolha do 
momento para utilização e a mú-
sica deve estar relacionada a mo-
mentos de atividades específicas.

A 10ª Classificação Internacional de Do-
enças Mentais – CID 10, enquadra o au-
tismo na categoria “Transtornos Invasivos 
do Desenvolvimento”, caracterizados por 
anormalidades qualitativas na interação so-
cial recíproca e nos padrões de comunica-
ção e por repertório de interesses e ativida-
des restritas, repetitivas e estereotipadas.

Em alguns casos, os transtornos estão as-
sociados e são presumivelmente decorren-
tes de alguma condição médica, devendo, 
entretanto, ser diagnosticados com base 
nos aspectos comportamentais indepen-
dentemente dessas condições. O concei-
to do autismo é amplo e engloba um gran-
de número de patologias conhecidas que 
envolvem quadros anteriormente englo-
bados nas categorias de Psicose Infantil.

As características comportamentais do au-
tismo são representadas por distúrbios:

• De percepção: hipo ou hiperatividade 
aos estímulos; 

• De desenvolvimento: sequências moto-
ras, linguagem e social; 

• De relacionamento social: pobre conta-
to através do olhar, ausência do sorriso 
social, aparente aversão ao contato 
físico, ansiedade estranha e exagerada; 

• Da fala e da linguagem: desde mutismo 
até a ecolalia e a inversão pronominal; 

• Da motilidade: atitude estranha e bizar-
ra com estereotipias, principalmente de 
mãos e dedos. 

Não existe nenhum medicamento que possa 
ser considerado específico para o tratamento 
desta condição. Os principais medicamentos 
que podem ser utilizadas no tratamento são: 
Neurolépticos, Anfetaminas e Antipióides.
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Segundo Schwartzman, o Autismo Infantil é 
uma condição crônica, geralmente severa, que 
compromete de maneira significativa e defini-
tiva as áreas de interação interpessoal, comuni-
cação e comportamento. Os sintomas podem 
variar bastante quanto à severidade; porém, 
mesmo naqueles casos menos comprometi-
dos, não existe “a cura”, mas sim, quando mui-
to, a minimização e melhora do quadro clínico.

A indicação do tratamento adequado de-
pende inicialmente de um diagnóstico cor-
reto e precoce. O tratamento do Autismo 
Infantil deverá visar tornar o indivíduo o 
mais independente possível em todas as áre-
as de atuação. As crianças afetadas reque-
rem alguma forma específica de educação 
e algumas intervenções comportamentais. 

Nos pacientes com prejuízos cognitivos im-
portantes o tratamento deverá ser dirigido no 
sentido de se tentar aumentar a comunicação 
e interação sociais, na redução das alterações 
comportamentais (estereotipias, hiperativida-
de, etc.), na maximização do aprendizado e 
independência nas atividades de vida diária.

A terapia da comunicação trabalha as-
pectos da linguagem utilizando vá-
rias formas de terapia: linguagem fa-
lada, linguagem de sinais, cartões com 
figuras e equipamentos computadorizados.

As terapias com base nas técnicas de mo-
dificação do comportamento são empregadas 
para reforçar habilidades sociais, acadêmicas 
e relacionadas a atividades de vida diária.

O tratamento do Autismo, como de qual-
quer outra “deficiência” deve ser realizado 
por uma equipe multidisciplinar envolven-
do neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo e 
psiquiatra, além de atendimento educacio-
nal especializado realizado por profissionais 
capacitados na área de educação especial.

A educação de uma criança autista tem o 
principal foco no desenvolvimento de suas ha-
bilidades e competências, favorecendo o seu 
bem estar emocional e seu equilíbrio pessoal, 
aproximando-a do mundo de relações signi-
ficativas. Ao selecionar os objetivos a serem 
trabalhados deve-se considerar o nível de de-
senvolvimento da criança autista, é necessá-
rio que se conheça quais funções estão pre-
judicadas nesses casos em comparação com 
o desenvolvimento “normal” de uma criança.

Segundo Schwartzman na avaliação psico-
pedagógica do aluno autista, a observação 
do comportamento deve englobar: Formas 
de explorar o meio; Maneira de relacionar-se 
com as pessoas; Maneira de relacionar-se com 
os objetos; Nível de interação em situação 
não estruturada; Desenvolvimento da comu-
nicação; Alterações motoras; Rituais e Jogos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetiva inclusão no sistema escolar ocorre quando a escola é capaz de trabalhar com as dife-
renças e com a diversidade. Esperar que este aluno aprenda como os demais, no mesmo ritmo 
e as mesmas coisas irão causar grandes desilusões ao envolvidos neste processo, o ideal é ter 
em mente que cada aluno é diferente e consequentemente aprenderá de forma diferenciada. 

O enfoque atual da inclusão escolar pressupõe que todos tenham as mesmas condições de aces-
so e permanência, não há espaço para a segregação, para a integração ou para a exclusão escolar. 

A garantia de acesso ao sistema educacional a todos os alunos, independentemente de 
suas necessidades educacionais especiais ou deficiência, é uma das propostas da educa-
ção inclusiva e a legislação pertinente garante esta inclusão por meio de suas deliberações.

Inserir o aluno deficiente nas classes comuns, não garante a efetiva inclusão, é ne-
cessário planejamento, oportunidades, respeito às diferenças e a criação de prá-
ticas sociais e educacionais que contribuam com o processo de inclusão escolar.

O conceito de integração escolar se refere às mudanças administrativas e técnicas que 
ocorreram entre as escolas comuns e as escolas especiais, os alunos considerados “aptos” 
podem frequentar a escola comum parcialmente ou provisoriamente. O conceito de inclusão 
escolar todos os alunos são capazes de aprender juntos, participar das mesmas atividades e 
compartilhar o mesmo espaço. As deficiências e outras “diferenças” devem ser respeitadas e 
o acesso às oportunidades devem ser os mesmos, nesta visão incluem todas as crianças que 
possam ter alguma dificuldade de acesso e permanência à escola e não só os deficientes. 

No processo de ensino-aprendizagem a relação professor-aluno é extremamente im-
portante para que os resultados sejam satisfatórios, qualquer que seja a programa-
ção estabelecida, esta só ganhará dimensão educativa dentro dessa interação. O apren-
dizado tem que ser significativo para a criança e quanto melhor for a relação com o 
professor maiores serão as chances de este aluno promover novas aprendizagens.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS PARA ALUNOS COM 
DISCALCULIA

RESUMO: Este trabalho trata sobre o tema da discalculia e a aplicação de práticas pedagógicas 
diferenciadas para o aprendizado de alunos com discalculia. Nesse aspecto diversos contextos 
e manifestações da discalculia são aqui tratadas garantindo uma visão abrangente do tema 
e dos problemas de aprendizado relacionados com a discalculia. Este trabalho tem como 
objetivo primordial falar sobre a prática pedagógica para alunos com discalculia. Dentre 
os objetivos específicos, conhecer a discalculia e suas modalidades; compreender como a 
discalculia prejudica o aprendizado matemático do aluno; falar sobre a prática pedagógica 
diferenciada na aprendizagem matemática do aluno com discalculia. A importância do tema 
proposto atua no âmbito de que problemas de aprendizagem muitas vezes não podem ser 
diagnosticado em um primeiro momento e para que o professor de matemática consiga 
ensinar o aluno com discalculia de modo satisfatório, é importante que ele planeje suas ações 
e sua abordagem visando atender as necessidades do aluno com discalculia mas sempre 
observando as especificidades que ele apresenta.

Palavras-chave: Discalculia; Práticas Pedagógicas; Matemática; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como temática central 
a Discalculia onde inúmeros estudiosos es-
tão procurando formas de melhor entendê-
-la para poder indicar uma intervenção pe-
dagógica adequada para conseguir superar 
esse importante déficit de aprendizagem.

Nesse contexto verifica-se que desde 
os primórdios da civilização a matemática 
constitui um importante instrumento para o 
homem e sua evolução, uma vez que a pre-
mente necessidade de lidar com números, 
realizando cálculos por mais simples que 
sejam encontra-se indiscutivelmente, pre-
sente no cotidiano de todas as sociedades.

Este trabalho tem como objetivo primordial 
falar sobre a prática pedagógica para alunos 
com discalculia. Dentre os objetivos específi-
cos, conhecer a discalculia e suas modalidades; 
compreender como a discalculia prejudica o 
aprendizado matemático do aluno; falar sobre 
a prática pedagógica diferenciada na aprendi-
zagem matemática do aluno com discalculia. 

A importância do tema proposto atua no 
âmbito de que problemas de aprendizagem 
muitas vezes não podem ser diagnosticado 
em um primeiro momento e para que o pro-
fessor de matemática consiga ensinar o aluno 
com discalculia de modo satisfatório, é impor-
tante que ele planeje suas ações e sua abor-
dagem visando atender as necessidades do 
aluno com discalculia mas sempre observan-
do as especificidades que ele apresenta. Tem-
-se como importância relacionada ao tema 
proposto realizar a contribuição com profes-
sores de matemática e demais profissionais 
que atuam no âmbito educacional para que 
tenham esclarecimentos sobre a forma como 
devem tratar com seus alunos, ajudando-os 
na fomentação de estratégias de ensino que 
lhes possibilitem um aprendizado satisfatório.

Este trabalho é de natureza bibliográfica 
com consulta a obras, artigos, publicações dos 
mais renomados autores assegurando o devi-
do embasamento teórico ao tema proposto.

COMPREENDENDO A DISCALCULIA

A palavra discalculia é utilizada com grande 
frequência para tratar de modo específico so-
bre a inabilidade na execução de operações 
matemáticas ou aritméticas. Trata-se de um 
distúrbio neuropsicológico, que tem como 
característica primordial a dificuldade no pro-
cesso de aprendizagem do cálculo que pode 
ser averiguado, comumente em pessoas que 
apresentam um quadro normal de inteligência, 
mas associado a inabilidade para a realização de 
operações matemáticas e com algumas falhas 
evidentes no raciocínio lógico-matemático.

Sendo compreendido como uma espécie 
de transtorno, é importante destacar na opi-
nião de Ferreira (2000) que, a significação 
para transtorno consiste em “desorganizar, 
atrapalhar, ou ainda, desarranjo e desordem”.

Na opinião de Johnson e Myklebust (1983, p. 
44), verifica-se que “Este transtorno não é cau-
sado por deficiência mental, nem por déficits 
visuais ou auditivos, nem por má escolarização”.

Ainda na opinião dos autores supramencio-
nados, a criança com discalculia tende a apre-
sentar erros variados na solução de problemas 
verbais, em habilidades de contagem, com-
putacionais e ao compreender os números.
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Os processos a nível cognitivo que atuam 
no âmbito da discalculia são a dificuldade de 
memória de trabalho, em tarefas não-verbais; 
dificuldades na soletração de não-palavras 
(tarefa de escrita); ausência de problemas 
fonológicos; em habilidades visuo-espaciais 
e em habilidades psicomotora táteis; esses 
constituem alguns dos sintomas mais eviden-
tes  da discalculia que o aluno apresenta o 
que lhe causa uma série de problemas e di-
ficuldades em seu aprendizado matemático.

Segundo se infere  do Manual de Diagnós-
tico e Estatística de Distúrbios Mentais – 
DSM0IV(1994) o transtorno nas operações 
Matemáticas apresenta como característica 
precípua a incapacidade para a realização e 
processamento de operações aritméticas, cál-
culo e raciocínio inferior à média que se espe-
ra para a faixa etária cronológica, capacidade 
intelectual e nível de escolaridade da criança 
além das dificuldades que provocam uma sé-
rie de prejuízos importantes na realização de 
atividades cotidianas que demandam ou mes-
mo fazem com que a criança demonstre algum 
tipo de déficit sensorial, com destaque para 
as dificuldades matemáticas associadas as 
demais que já foram descritas anteriormente.

Inúmeras são as habilidades que podem ser 
comprometidas por esse transtorno, a exem-
plo de habilidades linguísticas (que abrangem 
a compreensão e nomeação de termos, ope-
rações ou conceitos matemáticos além da 
transposição de problemas escritos em sím-
bolos matemáticos universalmente aceitos); 
perceptuais (que consiste no reconhecimen-
to de símbolos numéricos ou aritméticos, ou 
ainda, o agrupamento de objetos em conjun-
tos); de atenção (a realização do trabalho de 
cópia de números ou cifras e a observação 
em sinais de operação); e, por fim, matemáti-
cas (realizar sequências em etapas matemáti-
cas, contagem e aprendizado de objetos e ta-
buadas multiplicadoras) - (CAETANO, 2017).

Existem especialistas como John-
son e Myblebust (1983) que embasa-
ram suas pesquisas estabelecendo uma 
classificação de seis modalidades de dis-
calculia definindo, da seguinte forma:

a. Discalculia verbal que consis-
te na dificuldade para realizar a nome-
ação de quantidades matemáticas, nú-
meros, termos, símbolos e relações.

b. Discalculia practognóstica que impli-
ca na dificuldade para realizar enumerações, 
comparações e promover a manipulação e ob-
jetos reais ou imagens de modo matemático;

c. Discalculia léxica é quando o indivíduo 
apresenta dificuldade na leitura de símbolos 
matemáticos;

d. Discalculia gráfica quando esta 
dificuldade incide em redigir símbolos 
matemáticos;

e. Discalculia ideognóstica que implica 
na dificuldade em realizar operações 
mentais e entender os diversos conceitos 
matemáticos; e, finalmente, 

f. Discalculia operacional que consiste 
na dificuldade em executar operações e 
cálculos numéricos.
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AS CAUSAS DA DISCALCULIA

Já é comprovado que não há uma úni-
ca causa que legitime as dificuldades com a 
linguagem matemática, podendo acontecer 
principalmente pela ausência de habilidade 
que trabalhe na determinação de razão ma-
temática ou mesmo as dificuldades em rela-
ção a elaboração de cálculo matemático. Tais 
dificuldades têm associação com aspectos 
variados, sendo que podem possuir vincula-
ção com problemas em relação ao domínio de 
leitura e/ou escrita, em um entendimento a 
nível global do teor de um texto assim como 
no âmbito do processamento linguístico.

Inúmeras pesquisas determinam que a 
discalculia tem como causa determinada 
diversos aspectos que envolvem determi-
nadas áreas de estudo, tais como a neu-
rologia, a linguística, a psicológica e a ge-
nética e a pedagógica (GRANDO, 2014). 

Em relação ao aspecto neurológico, ve-
rifica-se que a questão da maturação im-
plica em uma conjuntura somada de pecu-
liaridades em relação ao amadurecimento 
neurológico que a maior parte das pessoas 
evidenciam no decorrer do processo de de-
senvolvimento, ensejando a utilização de 
capacidades inatas e expressas por conta 
de sua postura (LEMOS; ALVAREZ, 2017).

O desenvolvimento neurológico se des-
dobra em um processo de amadurecimen-
to progressivo por meio de transformações 
que acontecem no sistema nervoso tendo 
como característica primordial, variadas fun-
ções que se estabelecem de forma ordenada, 
progressiva e porque não dizer cronologica-
mente. Ocorre que cada nível etário de ma-
turação traz a possibilidade de se prover o 
desenvolvimento e a formação de novas ha-
bilidades e funções, a exemplo de habilidades 
como percepção, espaço temporal, laterali-

dade e ritmo, por meio de experiências que 
irão resultar no aprimoramento de uma série 
de habilidades que contribuem para o apren-
dizado do aluno (LEMOS; ALVAREZ, 2017).

No âmbito linguístico, preleciona-se em 
Cazenave (1972 citado por Dias (2007) que 
a compreensão matemática só pode ser via-
bilizada a partir da promoção da integração 
da linguagem. Nesse sentido, discalcúlico 
demonstra deficiente quando da formação 
do pensamento por conta dos problemas 
em relação ao processo de interiorização 
linguística. Esse autor acredita que a lin-
guagem tem um papel importante na evo-
lução e no amadurecimento intelectual.

Ela realiza uma substituição da ação como 
forma de promovera habilitação do raciocí-
nio âmbito perceptivo remetendo-se até uma 
perspectiva essencialmente mais abstrata.

Dessa forma, é importante que a criança 
consiga promover o desenvolvimento a ní-
vel linguístico para que ele consiga ter do-
mínio matemático. A criança que apresenta 
problemas na compreensão de relações as-
sim como suas reversibilidades não tem con-
dições de generalizá-las (GRANDO, 2014).

Nesse sentido, o simbolismo numérico 
aparece a partir do momento que uma cor-
respondência estabelecida entre número-
-quantidade, implica no desenvolvimento de 
forma satisfatória da função simbólica. Com 
relação ao aspecto linguístico alunos que 
apresentam déficit nessa área não tem cor-
respondência em relação ao símbolo oral, 
quantidade assim como representação grá-
fica matemática. Para solucionar o problema 
é importante que se envolve diversos aspec-
tos em relação à linguagem e não apenas 
ao trabalho do conhecimento matemático.
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Nesse sentido, Cazenave (1972) citado 
por Dias (2007) recorda que é de suma im-
portância que se compreenda os problemas 
envolvendo aspectos linguístico para so-
lucionar os problemas no âmbito matemá-
tico. Em outras palavras é importante que 
o aluno compreenda as palavras e consi-
ga aplicá-las em uma conotação aritmética. 

Isso porque se não for possível compreen-
der o que está sendo lido, o aluno não terá 
nenhuma condição de solucionar o problema. 
A matemática nesse sentido, só se torna viá-
vel quando é associada a habilidades sólidas 
de linguagem, uma vez que não é possível 
promover o desenvolvimento de uma área 
específica de modo isolado (LOPES, 2005). 

No âmbito psicológico, as pessoas que 
apresentam qualquer tipo de alteração a ní-
vel psíquico têm uma propensão maior para 
manifestar quadros de transtornos de apren-
dizagem, uma vez que o aspecto emocional 
influencia e provoca interferências no contro-
le de certas funções tais como a memória, a 
atenção e também a percepção (LIMA, 2012) 

A nível genético, não existe nenhuma com-
provação efetiva em relação a determinação 
de algum “gene” que seja responsável pela 
transmissão da problemas como transtornos 
de cálculo. Existem alguns registros de inci-
dência a nível familiar que apresentam proble-
mas em relação a matemática. Porém, esse as-
pecto carece de maiores pesquisas e estudos 
mais específicos para que se comprove tais 
questões (LORENZATO; FIORENTINI, 2016).

Por fim, a nível pedagógico implica em uma 
causa determinante que se relaciona direta-
mente com manifestações que vão ocorrendo 
sucessivamente no processo de aprendizagem.

IDENTIFICANDO A DISCALCULIA

Ao se tratar sobre a origem da dificuldade 
de aprendizagem no âmbito da matemáti-
ca inúmeras dúvidas vão sendo produzidas 
e a maioria dessas não apresenta uma cau-
sa singular especificamente, mas toda uma 
série de motivos que podem se mostrar 
presentes na criança tanto em se tratando 
de fatores internos, quanto externos, princi-
palmente em relação a forma de se realizar 
o ensino de matemática (MOURA, 2016).

Na opinião de Smith e Strick (2001) citados 
por Almeida; Gontijo (2007), sem e tratando 
de questões relacionadas ao aluno, os princi-
pais aspectos levados em consideração são “a 
memória, a atenção, a atividade perceptivo—
motora, a organização espacial, habilidades 
verbais, ausência de consciência e falhas es-
tratégicas” da mesma forma que aspectos que 
são responsáveis por diferenciações quan-
do da execução de atividades matemáticas.

Tem-se como umas das principais razões 
a dificuldade em operações matemáticas de 
forma mais simples a exemplo da soma ou 
mesmo a multiplicação. Quando o profissional 
de educação está frente a uma criança com 
déficit de aprendizado, é importante que ele 
faça um trabalho que possa dispensar maior 
atenção de modo a identificar e reconhecer 
tanto as dificuldades quanto as necessidades 
que essa criança apresenta (PAROLIN, 2012).

Em se tratando especificamente da mate-
mática, não é muito simples afirmar que se tra-
ta de um déficit ou de um distúrbio ao passo 
que matemática é vista como uma disciplina 
bastante estigmatizada e que apresenta con-
siderável grau de dificuldade de compreen-
são por parte dos alunos de uma forma geral.
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Uma evidência bastante simples que de-
monstra as dificuldades do aluno em relação 
aos números consiste basicamente na falta 
de habilidade em realizar uma contagem para 
trás, de dois em dois números ou mesmo de 
três em três números, destacando que alu-
nos com discalculia apresentam grandes difi-
culdades para entender a ordem de uma de-
terminada estrutura numérica (REIS, 2006).

Outro aspecto muito importante é a lacu-
na no entendimento de valores de posição 
em um determinado sistema numérico. O 
aluno fica confuso nessa área de forma fre-
quente, mas de maneira discreta nos anos 
iniciais, uma vez que as crianças só apren-
dem como funcionam as regras de forma 
apropriada para realizar operações de soma 
ou subtração e posteriormente aplica-las 
quando a colocação é modificada, ou ain-
da, se for necessário realizar algum procedi-
mento que requeira o conhecimento de nú-
meros – isso porque demanda flexibilidade 
por parte da pessoa no uso de seu conheci-
mento de outra forma, o que evidencia a di-
ficuldade na compreensão (RIBEIRO, 2005).

A partir daí, a realização de tarefas a 
exemplo de agrupamento ou reagrupa-
mento de números, recordar qual número 
vem antes ou depois e até mesmo a repe-
tição de algarismos torna-se um problema 
para o aluno por conta da falta de atenção.

Outro aspecto muito curioso que é possí-
vel perceber é que as dificuldades seguem 
uma ordem simultânea desdobrando-se em 
problemas a exemplo da coordenação mo-
tora fina (pintar, desenhar, amarrar etc.) 
além da coordenação motora grossa (inabi-
lidade para a prática desportiva e descuidos 
frequentes, como queda de objetos, etc.).

Vendo essas limitações, a criança tende a 
adotar um comportamento reticente na reali-
zação de atividades tais como leitura e escri-
ta, evidenciando os problemas que o discalcú-
lico apresenta em relação a sua alfabetização.

Normalmente, é um tipo de aluno que es-
creve muito pouco e as respostas são bastan-
te resumidas a “sim” ou “não” por conta de seu 
receio em cometer erros. Apresenta um sen-
timento fortíssimo de menos-valia que ocor-
re pelo sentimento de atuação em relação 
aos seus colegas de classe (SALMON, 2017).

AJUDANDO O ALUNO 
DISCALCÚLICO

O pedagogo pode ajudar o aluno discalcú-
lico de diversas maneiras e a prática pedagó-
gica utilizada pode se mostrar como valioso 
instrumento para promover o aprendizado de 
forma satisfatória desses alunos. É perfeita-
mente possível através de propostas satisfa-
tórias realizar a assimilação de conteúdos e 
a compreensão da linguagem matemática re-
duzindo eventuais problemas que podem sur-
gir em relação ao seu transtorno matemático.

NA OPINIÃO DE BECKER E FRANCO 
(2002, P. 22), VERIFICA-SE QUE:

[...] para Piaget, o homem se faz mate-
mático na medida em que constrói mate-
mática – como conteúdo, mas, sobretudo, 
como estrutura. [...] ser humano implica ser 
matemático; tornar-se humano é tornar-
-se matemático, ou melhor, lógico matemá-
tico [...] (BECKER E FRANCO (2002, P. 22).
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Infere-se das palavras de Piaget uma pre-
mente preocupação em relação a consequ-
ências prejudiciais para o aprendizado do 
aluno discalcúlico no sentido que as princi-
pais orientações que o professor pode ado-
tar para os alunos que, de alguma forma 
evidenciam dificuldades em aprender ma-
temática, tais como a possibilidade de per-
mitir que ele utilize calculadora assim como 
uma pequena tabela contendo a tabuada. 

Outra atividade que se mostra bastante efi-
ciente é a adoção de um caderno quadricula-
do e em relação as avaliações, é importante 
que o professor tenha o cuidado de elaborar 
questões claras e objetivas, diminuindo ao 
máximo o número de questões, sem delimi-
tação temporal e aplicando de forma que o 
aluno com problema possa ser assistido so-
mente por um tutor para que seja possível 
averiguar que ele de fato compreendeu o 
enunciado das questões (SALOMON, 2017).

É importante também que o profissio-
nal de ensino seja criterioso no estabele-
cimento de critérios que, eventualmente, 
o aluno possa vir a ser submetido a pro-
va oral, buscando estimular o desenvol-
vimento de expressões mentais, realizan-
do um ditado para que outrem transcreva.

Uma regra geral para alunos com discalcu-
lia é que para estes, nada é tão óbvio como 
para os demais alunos que não apresentam 
esse tipo de problema e por isso, é impor-
tante que o professor aplique especifica-
mente para eles um volume moderado de 
tarefas para casa, procurando passar ativi-
dades que sejam repetitivas e cumulativas.

Ainda, deve-se buscar continuamente a vi-
sualização do problema por meio de desenhos 
e posteriormente sua internação prestando 
sempre atenção no tipo de processo que a 
criança faz uso, averiguando que modalidade 
de pensamento ela utiliza para realizar o de-
senvolvimento de um problema (SILVA, 2004).

São recomendações elaboradas por es-
pecialistas e que tem grande importân-
cia para o ensino do aluno com quadro 
de discalculia – associado a estas peque-
nas regras é bastante pertinente se o tra-
balho do professor tiver o acompanha-
mento de uma equipe multidisciplinar.

Trata-se de medida pedagógica que pode 
ajudar significativamente, principalmen-
te se for possível trabalhar com o apoio de 
um psicopedagogo que irá atuar em ques-
tões emocionais do aluno, a exemplo de sua 
autoestima, buscando valorizar as ativida-
des que ele desenvolver, procurando “des-
cobrir” como funciona o seu processo de 
aprendizagem e dessa forma, tornando vi-
ável determinar qual instrumento pedagó-
gico se mostra mais apropriado de ser uti-
lizado em seu aprendizado (SILVA, 2004).

Em relação a essa questão é importante que 
seja observado que os jogos podem ser uma al-
ternativa interessante para auxiliar na visuali-
zação de seriação, classificação, trabalho com 
habilidades psicomotoras, habilidades psico-
motoras e habilidades espaciais e de contagem.

Na escola moderna, é recomendável tam-
bém a utilização de computadores que 
constitui um equipamento que atrai muito 
a atenção e a curiosidade das crianças nos 
dias de hoje. Dessa forma, constitui impor-
tante instrumento pedagógico e que pode 
ser bastante proveitoso no aprendizado do 
aluno com discalculia, principalmente por-
que na internet existem milhares de sites 
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especializados e que disponibilizam jogos 
pedagógicos que poderão ser de grande va-
lia em reforçar o entendimento de matemá-
tica por parte das crianças com discalculia.

Quanto ao profissional de educação, sua 
postura deve ser trabalhada em prol de um 
ensino produtivo, evitando atitudes e palavras 
que evidenciem ainda mais as dificuldades 
que o aluno tem, buscando não o distinguia 
dos demais e mostrando-se solícito e pacien-
te a todo momento com a criança, até mesmo 
quando ela manifestar confusão de raciocínio. 

É importante que o professor evite fazer cor-
reções diariamente na turma, pois uma linha 
de conduta tão rígida por terminar por expor o 
aluno com discalculia a situações desagradá-
veis e humilhantes perante seus colegas, ain-
da que não deva ser ignorado nem mesmo os 
problemas que ele apresente (SILVA, 2004).

Quando se verifica que existe mesmo al-
gum aluno com problemas de discalculia, 
aconselha-se não “forçá-lo” a cumprir as ta-
refas determinadas principalmente quan-
do ele se encontrar angustiado ou nervoso 
por conta de algum fracasso anterior. É im-
portante que o professor lhe explique de 
forma paciente sobre suas dificuldades e 
demonstrando que o profissional está ali 
para ajudá-lo a resolver essas questões de 
modo que ele poderá confiar no mesmo.

É importante que o professor se conscien-
tize que os jogos são muito receptivos e prin-
cipalmente para que haja o envolvimento 
de conteúdo da disciplina de matemática a 
todo momento, além de um reforço criativo 
objetivando trabalhar situações concretas 
que tenham correlação com o contexto so-
cial do aluno. Nesse sentido, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-
mental (PCNEF) evidenciam uma importante 
reflexão sobre o ensino de Matemática, le-

vando-se em conta ser crucial que o profes-
sor tenha conhecimento entre tantos outros 
aspectos “[...] a história de vida dos alunos, 
seus conhecimentos informais sobre um dado 
assunto, suas condições sociológicas, psico-
lógicas e culturais”. (BRASIL, 1998, p. 36). 

OS RECURSOS UTILIZADOS PARA 
INTERVENÇÃO NAS SITUAÇÕES DE 
DISCALCULIA

Um dos meios pedagógicos mais interes-
santes em se trabalhar com alunos que apre-
sentem quadro de discalculia é o uso de jogos 
e de brincadeiras que constituem mecanis-
mos psicológicos e pedagógicos que podem 
trazer importante contribuição em dois âm-
bitos que são no desenvolvimento mental 
assim como no aprendizado da linguagem.

Além do mais, enseja uma busca pe-
los métodos exploratórios, ainda que de 
forma desordenada, influenciando na 
atuação de construir o conhecimento.

Conforme se infere dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, (PCN), no que 
diz respeito ao uso de jogos no ensi-
no de Matemática, estes descrevem que:

[...] constituem uma forma interessante de 
propor problemas, pois permitem que estes 
sejam apresentados de modo atrativo e favo-
recem a criatividade na elaboração de estra-
tégias de resolução de problemas e busca de 
soluções. Propiciam a simulação de situações-
-problema que exigem soluções vivas e imedia-
tas, o que estimula o planejamento das ações 
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[...] podem contribuir para um trabalho 
de formação de atitudes – enfrentar de-
safios, lançar-se à busca de soluções, de-
senvolvimento da crítica, da intuição, da 
criação de estratégias e da possibilidade 
de alterá-las quando o resultado não é sa-
tisfatório –  necessárias para aprendizagem 
da Matemática (BRASIL, 1998, p. 46-47). 

Infere-se da afirmação anterior que os jo-
gos constituem um tipo de atividade me-
recedora de muito valor  atenção porque 
desde a mais tenra idade, a criança assimila 
a forma de se movimentar, falar e desenvol-
ver estratégias como forma de resolver seus 
principais problemas e os desafios que ela vai 
enfrentar pela frente ao longo de sua vida.

Por meio dessa estreita conexão estabele-
cida entre jogos, brincadeiras e a matemática, 
é possível que o professor elabore uma série 
de estratégias para impulsionando seus alu-
nos a uma condição de aprendizagem e de 
familiarização com o linguajar matemático, 
criando ligações cognitivas entre a lingua-
gem materna, concepções sobre a vida real 
e a linguagem matemática formal, ensejando 
oportunidades para que os alunos consigam 
escrever e falar fluentemente o vocabulário 
matemático, além de estimular o desenvolvi-
mento de habilidades formuladoras e solução 
de problemas, à medida que vão desenvolvi-
mento conhecimento e adquirindo o domí-
nio de conceitos matemáticos (SILVA, 2004).

A utilização do se concebe por “situações-
-problemas” também é um recurso importan-
te para trabalhar o desenvolvimento do racio-
cínio, a interpretação de informações assim 
como a elaboração de estratégias parar re-
solvê-las, atingindo uma solução adequada a 
partir das perguntas previamente elaboradas.

A resolução de problemas não consiste 
tão somente em entender o que veio a ser 
proposto em uma atividade e automatica-
mente lhe atribuir uma resposta por meio 
da aplicação padronizada de procedimen-
tos de forma correta (VEDELAGO, 2016).

É importante, que se desenvolva habi-
lidades que possibilitem ao aluno experi-
mentar os resultados, testar os efeitos e 
realizar comparações entre os mais varia-
dos caminhos de modo a se encontrar uma 
solução para a tarefa que lhe é proposta.

Verifica-se na afirmação de Lima (2000,p. 
1010) que “a iniciação matemática não se 
trata, como se vê, de ensinar cálculo (con-
tar, somar, dividir etc.), mas de construir 
estruturas de classificação, seriação, parti-
ção, correspondência, redes, grupos etc.”.

As intervenções pedagógicas utilizando-se 
de jogos e brincadeiras nas aulas de mate-
mática podem ser feitas, conforme Grando 
(2004) em sete fases diferentes: a primei-
ra constituída por uma familiarização com o 
jogo proposto; a seguir, com o reconhecimen-
to das regras do jogo; logo depois praticar o 
jogo como forma de assegurar as regras; pos-
teriormente realiza-se a intervenção peda-
gógica verbal; para prosseguir ao registro do 
jogo; realizando-se uma intervenção escrita; 
e, por fim, realiza-se o jogo com competência.

No instante em que ocorre a familiarização 
com o material do jogo, os alunos mantêm 
um contato direto com ele, configurando-o, 
experimentando-o através de uma série de 
simulações de eventuais jogadas. É bastante 
corriqueiro que sejam estabelecidas compara-
ções com jogos que as crianças já conheçam.
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O reconhecimento das regras do jogo pode 
se suceder através de explanações realiza-
das pelo professor, pela leitura ou identifi-
cação baseadas nas jogadas realizadas entre 
professor e alguns de seus alunos, que te-
nham aprendido previamente como se joga.

A partir daí, os demais alunos irão ten-
tar reconhecer as peculiaridades do jogo e 
assim reconhecer e identificar suas regras.

O jogo como forma de assegurará regras 
consiste no que se entende por “momento do 
‘jogo pelo jogo’, o que significa o momento do 
jogo é algo não-espontâneo e onde se sucedem 
atitudes exploratórias de noções matemáti-
cas que ali se encontram (VEDELAGO, 2016).

De modo concomitante, é perfeitamente 
possível que o professor realize intervenções 
verbais nas jogadas através de questiona-
mentos e observações que ele vai elaborando 
a medida que o processo de jogar vai acon-
tecendo, com o objetivo de promover uma 
provocação pelo interesse do aluno na aná-
lise de suas jogadas, estimulando o conheci-
mento e o raciocínio estratégico. Isso impli-
ca no tratamento aos procedimentos para 
solucionar eventuais problemas de jogo por 
parte dos educandos, estabelecendo uma 
relação de formalização a nível matemático.

Pode acontecer também o registro do jogo 
em consonância com seus objetivos precípu-
os e sua natureza inicial de modo que o re-
gistro de pontos, de procedimentos foram 
feitos ou mesmo das modalidades de cálculos 
produzidos levando-se em conta um modo de 
sistematização e formalização através de uma 
linguagem própria que nada mais é do que 
a linguagem matemática (RIBEIRO, 2005).

É crucial que o professor consiga elabo-
rar intervenções que produzam a demanda 
por um registro escrito pelo jogo, existindo 
dessa forma, um sentido para este registro 
e não somente a mínima e mera exigência 
para isso. No instante em que acontece a 
intervenção escrita, professor e seus alunos 
irão elaborar uma série de situações-pro-
blema a respeito do jogo para que eles pró-
prios (os alunos) resolvam essas questões.

Quando a criança resolve problemas atra-
vés dos jogos, enseja-se uma análise mais 
bem detalhada e bem mais especificada 
a respeito deste onde os problemas irão 
abranger inúmeros aspectos que podem 
ter acontecido na realização das partidas. 
O registro do jogo também se mostra atu-
ante nesse instante (VEDELAGO, 2016).

Finalmente, como último aspecto a ser 
mencionado a respeito das práticas peda-
gógicas por meio do jogo para se trabalhar 
o problema da discalculia, é importante afir-
mar que o jogo com sua competência con-
siste no regresso à situação real de jogo. É 
importante utilizar os jogos como forma de 
ensinar ao aluno estratégias previamente 
definidas e analisadas no decorrer da solu-
ção dos problemas que vão sendo propostos.
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 PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
 
Trata-se de uma pesquisa de base bi-

bliográfica que tem assume uma aborda-
gem descritiva no sentido de tratar so-
bre as principais publicações e teorias 
encontradas para embasar o tema proposto.

 
Em relação a seu aporte teórico metodo-

lógico, tem-se dentre os principais autores 
consultados para a elaboração desta pes-
quisa Rosana Tósi da Costa (1995) que em 
sua obra trata da concepção da prática pe-
dagógica à luz da teoria do conhecimento 
onde suas impressões e metodologias apli-
cadas ao ensino de matemática remetem 
o leitor a uma outra dimensão sobre a pro-
posta pedagógica e a forma de atuação do 
profissional de educação em sala de aula.

 
Luiz Roberto Dante (1995), por sua vez, 

cuida da didática da resolução de proble-
mas prelecionando sugestões de trabalho 
a ser realizados na resolução de problemas 
mais condizente com a atualidade e com 
uma geração que vive conectada e gosta 
de assimilar o conhecimento em um ritmo 
muito mais ágil que algumas décadas atrás. 

 
Finalmente, no trabalho de Fernanda Dias, 

consultado diretamente no site de publi-
cação, é possível traçar um perfil do aluno 
com discalculia e os principais desafios de 
aprendizado que essa dificuldade apresen-
ta para o professor e para o próprio aluno 
no cotidiano do aprendizado de matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando o presente artigo verifica-
-se que o problema da discalculia é muito 
mais complexo do que se imagina. Aten-
dendo aos objetivos desta pesquisa, traçou-
-se um panorama sobre esse distúrbio que 
provoca dificuldades no aprendizado do 
conteúdo e do conhecimento matemático.

É importante que seja diagnosticado o mais 
breve possível de modo que o educador tenha 
condições de realizar um planejamento sobre 
que tipo de abordagem se mostra a mais ade-
quada para ensinar ao aluno com discalculia.

Por meio de práticas pedagógicas diferen-
ciadas, com conteúdo trabalhado de forma 
específica sempre em observância às de-
mandas e necessidades do aluno com dis-
calculia é possível chegar a um resultado 
satisfatório em termos de aprendizagem.

O professor deve estabelecer uma relação de 
confiança, pesquisar por alternativas e opções 
pedagógicas que se mostrem eficientes para 
promover o ensino do aluno com discalculia.

O conhecimento para o aluno discalcú-
lico é algo muitas vezes intransponível e 
por esse motivo ele precisa do auxílio de 
um professor que tenha condições de di-
recionar seus estudos em um linguajar sim-
ples, direto e objetivo de modo a viabilizar 
o aprendizado de conceitos matemáticos.
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O CONSELHO ESCOLAR COMO DIREITO E GARANTIA DE UMA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

RESUMO: Este trabalho se pautou na pesquisa e discussão do planejamento e implantação 
dos conselhos escolares com vistas a “Gestão Democrática”, se pautando primeiramente na 
literatura que versa acerca da legislação que estabelece e prevê a consolidação dos conselhos 
de escola. Como base nas informações obtidas pode – se pensar em maneiras efetivas e 
de atuação do Conselho escolar frente as demandas da escola onde está instalado. Por fim, 
autores(as) estudiosos(as) do tema são embasam as ideias discutidas e apresentadas no 
decorrer das pesquisas bibliográficas, a fim de propor a discussão e a problematização do 
tema abordado. 

Palavras-chave:  Conselho escolar; Gestão democrática; Direito Educacional.
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INTRODUÇÃO 

“A escola é feita de gente”, como diria o saudoso Paulo Freire em seu poema “A es-
cola”. É inegável que a participação de todos(as) representantes da comunidade es-
colar se faz necessária para se atingir tudo aquilo que rege a legislação educacio-
nal de nosso país, tais como: Constituição Federal, Leis de Diretrizes e Bases da 
educação, mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular e porque não tratar-
mos dos princípios e ideias apontados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Dessa forma, tendo em vista este momento histórico de profundo individualismo, onde o 
“lucro” está acima de tudo e de todos, inclusive acima de nossas relações, direitos e deveres 
enquanto cidadãos, O que fazer? Como possibilitar mudanças de paradigmas historicamente 
impostos e que até hoje nos afrontam e nos emerge numa sociedade cada vez mais egoísta e de 
baixo engajamento social e político. Não seria a vez da escola fazer sua parte, possibilitar a discus-
são de problemas pertinentes a ela e consequentemente a comunidade na qual está localizada?

Dentre estes e outros questionamentos que possam surgir, na composição e posterior apre-
ciação deste trabalho, tomando como ponto de partida o apontamento de vários estudos 
apontam para ideologias e pressupostos que visam a desarticulação comunitária, para que a 
hegemonia cultural seja assim instalada e estabeleça as regras. Portanto, sendo tema deste 
trabalho “O Conselho Escolar como direito e garantia de uma gestão democrática”, o ponto 
central é abrir a discussão e alertar para questões de interesse de toda a comunidade esco-
lar, tendo em vista: professores(as), gestores(as), responsáveis, alunos(as) e funcionários(as).
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CONSELHO ESCOLAR E 
LEGISLAÇÃO: Breve história dos 
conselhos

Tendo em vista uma melhor compreen-
são e entendimento sobre Conselho Esco-
lar, as linhas a seguir trata o tema com base 
em componentes presentes na legislação 
específica ou relacionada, além é claro de 
estudos e documentos formulados por ins-
tituições e estudiosos preocupados pela di-
vulgação, discussão, ampliação e demais 
direcionamentos ligados ao estabelecimen-
to dos Conselhos Escolares nas escolas.

Com base em um contexto histórico em 
torno do tema, MEC (2004) aponta que a 
origem e a natureza dos conselhos tran-
sitam pela construção histórica e so-
cial da política e da democracia, tornan-
do possível a institucionalização da vida 
humana coletiva, desde seus primórdios.

Cury (1989) tem como conceito de con-
selho a sua origem etimológica, no caso do 
latim “Consilium”, que significa tanto ouvir 
alguém, quanto submeter algo a uma de-
liberação de alguém, ou seja, uma via de 
mão dupla, tal como, ouvir e ser ouvido, as-
sim sendo um Conselho participa dos des-
tinos de uma sociedade ou parte desta.

Em pesquisas como a de Morgan (apud En-
gels 2002), atribuem a presença de conse-
lhos, inclusive na pré-história, pautando-se 
na palavra latina “gens”, para designar grupos 
consanguíneos, da mesma forma a palavra 
grega “genos” de mesmo significado, em am-
bos os casos estes grupos são constituídos de 
uma descendência comum “do pai comum da 
tribo”, no presente caso, estando unido por 
determinadas instituições sociais e religio-
sas, formando uma comunidade particular.

Remetendo a Esparta e Atenas, apesar de 
se Esparta, por exemplo, operam na época 
funções administrativas, legislativas ou judi-
ciárias, sendo tais funções exercidas por di-
versos órgãos representativos, como a Geru-
sia, ou conselho dos anciãos. (COTRIM,1988)  

Gohn (2001) relata em sua obra que Por-
tugal no período entre os séculos XII e XV, 
se pautava nos “conselhos” municipais como 
forma político – administrativa do país pe-
rante suas colônias, tais como o Brasil, que 
por sua vez pautado neste sistema de gestão 
cria suas Câmaras Municipais e Prefeituras.

De acordo com Leher (2004), discur-
sar sobre conselhos significa falar em uma 
luta histórica que ganhou força no século 
XIX, quando os trabalhadores começaram 
a se organizar justamente para ter uma po-
lítica de educação pública, universal, laica e 
gratuita, direitos trabalhistas respeitados e 
dignidade, a exemplo da Comuna de Paris.

A abrangência dos Conselhos Escolares ga-
nhou força a partir da Constituição Federal de 
1988, através dos princípios educacionais es-
tabelecidos, e que posteriormente foram im-
plementados em outros documentos legais, 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Vale ressaltar que os Conselhos no perío-
do de ditadura militar eram limitados, pois 
não se pautavam na discussão efetiva na 
política educacional, tendo em vista que se 
deram de maneira a dar importância para os 
problemas educacionais de forma superficial, 
ou seja, tais conselhos tinham como seus le-
gítimos integrantes apenas especialistas e 
técnicos ligados ao governo. (LEHER,2004)
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CONSELHO ESCOLAR 
RESPONSABILIDADE DE TODOS(AS)

Coelho (2000) sugere que:
As políticas públicas educacionais, desde as 

três últimas décadas do século XX, vêm sendo 
formuladas como resposta às transformações 
ocorridas nas esferas econômicas, social e cul-
tural relacionadas ao processo de globalização 
econômica e às políticas correlatas no país; à 
transformação tecnológica e à sua repercus-
são sobre os processos produtivos; à nova 
organização do trabalho; ao papel regulador 
atribuído ao Estado e à ampliação da cobertu-
ra dos sistemas educativos (COELHO, 2000).

Fica claro que a discussão da democratiza-
ção da gestão escolar, é fundamental, porém se 
valendo do amparo e embasamento em textos 
legais, entre eles a Constituição Federal, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Pla-
no Nacional de Educação, entre outros, tor-
nando possível a implementação de processo 
de gestão nos sistemas de ensino e, particu-
larmente, nas unidades escolares, condizen-
tes com uma política de transformação social.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu 
princípios para a educação brasileira, dentre 
eles:  a obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, 
igualdade e gestão democrática, sendo esses re-
gulamentados através de leis complementares.

Com base na Constituição Federal a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
estabelece e regulamenta as diretrizes ge-
rais para a educação e seus respectivos sis-
temas de ensino. Em cumprimento ao art. 
214 da Constituição Federal, dispõe sobre 
o Plano Nacional de Educação – PNE (art. 
9), resguardando os princípios constitucio-
nais e, inclusive, de gestão democrática.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação 
trata da questão da educação, ao determi-
nar os princípios que devem reger o ensino, 
indica que um deles é a gestão democráti-
ca. Em seu art. 14, define que os sistemas 
de ensino devem estabelecer normas para 
o desenvolvimento da gestão democrática 
nas escolas públicas de educação básica e 
que essas normas devem, primeiro, estar de 
acordo com as peculiaridades de cada siste-
ma e, segundo, garantir a “participação dos 
profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola”, além da “par-
ticipação das comunidades escolar e local 
em conselhos escolares ou equivalentes”.

De acordo com Genuíno Bordignon in (MEC, 
2005), um dos elementos de extrema impor-
tância para a gestão democrática na educa-
ção é a participação, no sentido de se traduzir 
como exercício de poder, princípio este instala-
do desde as primeiras comunidades humanas.

Gracindo (2005) aponta que a ideia de de-
mocratização da educação é exigência da 
sociedade, no qual não se limita apenas ao 
acesso à escola, como também a delimita-
ção de espaços para o exercício democrático. 

Neste sentido a escola necessita incor-
porar em sua estrutura a educação para a 
participação cidadã, por meio da instalação 
de diversos espaços de participação, como 
os colegiados que venham a abranger to-
das as esferas e segmentos da escola e co-
munidade local, podendo estes ter diver-
sas denominações, tais como: Colegiado 
Escolar, Colegiado da escola, entre outros.
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Paro (2005) chama a atenção para o fato 
da escola por mais colegiada que seja no 
caso de não incluir a comunidade, corre o 
risco de se atrelar apenas a mais um arran-
jo entre funcionários do Estado para aten-
der interesses que provavelmente não serão 
os mesmos que os da população usuária.

Gadotti (1993) amplia tal condição justifi-
cando que existem pelo menos duas razões 
construídas historicamente na implantação 
de um processo de gestão democrática na 
escola pública, primeiramente, expondo que 
a escola deve formar para a cidadania e para 
isso ela deve dar o exemplo, como também 
pautada em uma gestão democrática da esco-
la é um passo importante no aprendizado da 
democracia, ou seja, a escola não tem um fim 
em si mesma, pois está a serviço da comuni-
dade. Ou seja, o autor indica que participação 
na gestão da escola proporcionará um me-
lhor conhecimento do funcionamento da es-
cola e todos representantes da comunidade.

É possível encontrar na literatura, a preo-
cupação de vários estudiosos ligados à Edu-
cação, independentemente da ligação direta 
ou indireta com os Conselhos de Escola. De 
acordo com Perrenoud (2001) vivemos uma 
sociedade na qual valores individualistas são 
supervalorizados, levando a educação a ser 
considerada ou entendida como produto de 
consumo ou investimento da pessoa a serviço 
de seu próprio sucesso, felicidade, equilíbrio. 

Questões historicamente construídas e mais 
reverenciadas e enfatizadas no período pós – 
revolução industrial, reflete o que conhece-
mos hoje como “mundo globalizado”. Santos 
(2000) ao tratar de globalização, suscita di-
versas faces que tal termo pode ser apresen-
tado, dentre as diversas faces, o mesmo relata 
assim como demais autores sobre a dimensão 
da globalização como perversidade, que reve-
la um sistema de interações humanas extre-
mamente competitivo e individualista, capaz 
de homogeneizar o planeta, no qual o Estado 
é levado a atender interesses econômicos e 
financeiros em detrimento dos cuidados com 
as populações, ou seja, para o autor estamos 
no que ele chama de uma “ideologização ma-
ciça para a realização do mundo atual. Enfim, 
mais uma vez nos deparamos com a perda de 
identidade, e pouca organização social dos 
pequenos grupos que compõem o todo social.

Ao levarmos em conta a relevância e im-
portância do Conselho Escolar na escola, 
tendo em vista sua legalidade e legitimida-
de, podemos vislumbrar diversas contribui-
ções apontadas por estudiosos sobre este 
tema e suas ramificações, concepções, fun-
ções e competências. Alguns autores em 
suas obras nos trazem o entendimento do 
Conselho Escolar, tendo em vista desse sua 
instalação e possíveis desdobramentos.

Paz (2004) nos leva a reflexão sobre Conse-
lho Escolar, levando em conta três pontos que 
considera de extrema importância: democra-
cia, cidadania e participação. De acordo com a 
autora devemos pensar a cidadania não como 
direitos individuais, mas como representativi-
dade coletiva, garantindo o direito da popu-
lação de lutar pelos seus direitos. Democra-
cia articulada com a ideia de participação nas 
esferas públicas, sendo assim possível a par-
ticipação de forma efetiva nestes conselhos.
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 CONSELHO ESCOLAR EM AÇÃO

Sheinvar; Algebale (2004) concluem que:
Uma das grandes conquistas foi o enfren-

tamento da centralização e ao autoritarismo 
na gestão pública. Fruto da mobilização do 
movimento social, os conselhos foram pro-
postos como forma de gestão democrática do 
espaço público. Em diversas áreas, tais como, 
saúde, educação, criança e adolescente, orça-
mento, etc., os conselhos se propõem como 
uma forma de garantir um espaço orgânico 
para que a sociedade civil organizada faça 
parte, tanto no âmbito da formulação, como 
na execução e da fiscalização de bens e servi-
ços públicos  (SHEINVAR; ALGEBALE, 2004).

 
Os Conselhos Escolares pensados dentro de 

uma estrutura democrática séria e de acordo 
como os princípios educacionais vigentes na 
Carta Magna de 1988, podem ser pensados 
por muitos como autoridade máxima dentro 
de uma instituição escolar, para Bordignon 
(2001) o conselho seria a voz e o voto dos di-
ferentes atores da escola, levando em conta 
os diversos pontos de vista e opiniões, assim 
tornando possível a deliberação sobre a cons-
trução e gestão de seu projeto político peda-
gógico. O autor acrescenta que o Conselho 
Escolar dentre suas diversas atribuições, tem 
a tarefa de dizer aos dirigentes o que a co-
munidade quer da escola, além de pensar em 
possíveis melhorias para tais demandas, en-
fim, os conselhos não falam pelos dirigentes 
e sim aos dirigentes em nome da sociedade.

Navarro (2004) descreve que o Conselho 
Escolar no interior de uma escola autônoma, 
tem dentre outras atribuições de tal colegia-
do, deliberar sobre o trabalho na organização 
da escola, sobre seu funcionamento, bem 
como sobre a forma de escola de sua direção.

O autor supracitado atribui quatro prin-
cipais funções ao Conselho Escolar: Função 
Deliberativa: tendo em vista a lei que atri-
bui a tal órgão a competência de decidir, ou 
seja, cabe ao conselho deliberar ao Executivo 
que execute determinada ação por meio de 
ato administrativo. Já a Função Consultiva: 
é exercida através de pareceres, devidamen-
te aprovados pelo colegiado, respondendo 
consultas do governo e sociedade, a fim de 
interpretar a legislação e/ou propor medidas 
e normas para o aperfeiçoamento do ensi-
no, ficando a critério do executivo de apro-
var tal parecer do consel. Função Fiscal: está 
diretamente ligada a fiscalização de ações, 
aprovando ou determinando suas possíveis 
alterações, para tal função é necessário que 
o poder deliberativo do conselho seja am-
parado pelo “poder de polícia”, embora seja 
raro em instituições públicas e em progra-
mas governamentais. Por fim, a Função Mo-
bilizadora: trata-se da ação efetiva do con-
selho entre o governo e sociedade, a fim de 
promover a participação e o compromisso 
de todos em prol da qualidade de educação. 

Gadotti (1993) conclui que, no caso da cria-
ção de conselhos escolares como medidas 
isoladas e de cunho burocrático, tendem ao 
fracasso, pois só são eficazes, como vimos an-
teriormente, a partir de medidas políticas que 
visem à participação e à democratização das 
decisões, supondo autonomia dos movimen-
tos sociais e de suas organizações em relação 
a administração pública, garantindo a abertu-
ra de canais de participação das informações. 
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Antunes (2005) numa visão mais funcional 
em relação aos Conselhos Escolares e sua ins-
tituição no meio escolar, expõem algumas in-
formações úteis e de fácil compreensão, ten-
do em vista o apanhado de informações até 
aqui exposto. Em relação as atribuições dos 
Conselhos Escolares a autora destaca as se-
guintes: elaboração de seu regimento inter-
no, elaboração, acompanhamento e avaliação 
do projeto político pedagógico, criação e ga-
rantia de mecanismos de participação efetiva 
e democrática da comunidade escolar e local, 
constituir comissões especiais para o estudo 
de assuntos relacionados aos aspectos ad-
ministrativos, pedagógicos e financeiros da 
escola, participação nos Conselhos Regio-
nais, municipal e estadual da estrutura edu-
cacional para a definição, acompanhamen-
to e fiscalização de políticas educacionais.

Em relação as normas de funcionamento do 
Conselho Escolar Antunes (2005) ampara-se 
na reunião periódica, seja por meio de reuni-
ões mensais ou bimestrais, conforme a neces-
sidade da escola, a fim de encaminhar e dar 
continuidade aos trabalhos a que se propôs, 
além de deixar claro que o membro do con-
selho não será remunerado(a), esclarece que 
são deliberadas as ações do conselho, através 
de votação, tendo como regra a metade mais 
1 de todos os presentes à reunião. A autora 
chama a atenção para a garantia de represen-
tatividade de todos os segmentos existentes 
na escola, assegurando-se na paridade e pro-
porcionalidade para pais e alunos e 50% para 
membros do magistério e servidores. A com-
posição dos membros do Conselho Escolar po-
derá ser exercida por qualquer membro desde 
que esteja em pleno gozo de sua civilidade, 
cujo mandato perdura pelo prazo de 1 ano.

Fica claro, que a participação só será efeti-
va se todos os representantes que compõem 
a comunidade escolar conhecerem as leis, as 
políticas governamentais propostas para a 
educação, as concepções que norteiam tais 
políticas e, principalmente, se estiverem to-
dos(as) os(as) envolvidos(as) na defesa de 
uma escola democrática que tenha entre 
seus objetivos a construção de um projeto 
de transformação social bem como do sis-
tema autoritário historicamente construído.

Nesse sentido, a gestão democrática neces-
sita mais do que simples mudanças nas estrutu-
ras organizacionais, ou seja, requer mudanças 
de paradigmas que fundamentam a constru-
ção de uma proposta educacional e o desen-
volvimento de uma gestão que se desvencilhar 
dos padrões vigentes, comumente desen-
volvidos pelas organizações burocráticas. 

Desta forma, a comunidade escolar pode-
rá participar de forma mais efetiva e abran-
gente das discussões e rumos que a escola 
deve tomar diante de toda a complexidade 
inerente a discussão de caminhos possíveis 
de uma educação de qualidade, mais hu-
mana e claro mais democrática para todos.
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Tendo em vista buscar na literatura res-
postas acerca do tema de estudo deste tra-
balho, do qual foi embasado em autores(as) 
e estudiosos, que tratam das diversas for-
mas de organizações, conselhos, seja na es-
cola ou em qualquer outra instituição, en-
tende-se por pesquisa bibliográfica, o fato 
de adotar a revisão da literatura sobre as 
principais teorias que norteiam o trabalho 
científico. Tal revisão chamamos de levanta-
mento bibliográfico ou revisão bibliográfica.

Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica bus-
ca a resolução de um problema por meio de 
referenciais teóricos publicados, analisando e 
discutindo as várias contribuições científicas. 
A pesquisa subsidia o conhecimento sobre 
o que foi pesquisado na literatura científica. 

A revisão de literatura tem vários objetivos, 
entre os quais citamos: a) proporcionar um 
aprendizado sobre uma determinada área do 
conhecimento; b) facilitar a identificação e se-
leção dos métodos e técnicas a serem utilizados 
pelo pesquisador; c) oferecer subsídios para a 
redação da introdução e revisão da literatura 
e redação da discussão do trabalho científico. 

Sendo a pesquisa bibliográfica um trabalho 
investigativo em busca do conhecimento, a 
proposta de trabalho justifica-se, primeira-
mente, por considerar todo arcabouço legal 
inerente a discussão dos Conselhos Escolares, 
bem como introduzir na discussão diversos 
autores(as) que tratem do tema, consideran-
do sua relevância social e política, seja dentro 
ou fora da escola. Tendo em vista, alcançar 
diversos profissionais ou até mesmo respon-
sáveis de alunos(as), enfim, toda a comunida-
de escolar para que minimamente embasados 
possam discutir este tema tão importante 
para a escola e suas demandas e prioridades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica claro que este trabalho não tem como 
intenção resumir nem mesmo declarar como 
encerrado este tema que se traduz como item 
da mais alta relevância para uma sociedade 
mais justa, na sua forma mais ampla. Portanto, 
todos(as) autores(as) até aqui expostos, suas 
ideias, intervenções, discussões, entre outras 
demandas ofertadas nas linhas deste trabalho, 
tem como objetivo informar o leitor, possível 
gestor educacional, professor(a), responsável 
de alunos(as), enfim, qualquer cidadão que 
vislumbre uma sociedade mais justa e iguali-
tária, tornando possível a disseminação da in-
formação que dê conta de dispor ao cidadão, 
meios e apoios para a defesa de seu ponto de 
vista, sua intervenção nos processos adminis-
trativos de determinado segmento, que neste 
caso, demos ênfase aos Conselhos Escolares.

         
 Portanto, a necessidade de se aprofun-

dar tal estudo é elementar, a fim de apor-
tar, mais discussões e alternativas de se 
estabelecer medidas sensatas e pruden-
tes em meio ao convívio social entre esco-
la e comunidade como partes que se com-
pletam ou ainda que são a mesma coisa.
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A GESTÃO ESCOLAR E A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA

RESUMO: O afastamento das famílias do ambiente escolar vem tornando-se um problema, 
já que é notório que sua participação e interesse favoreçam significantemente o bom 
desenvolvimento escolar das crianças. O objetivo deste artigo é refletir sobre a  convivência 
família-escola nos trabalhos que são desenvolvidos no espaço escolar. Para isso, faz-se 
necessário desenvolver uma prática de apoio às famílias favorecendo sua aproximação ao 
trabalho pedagógico na instituição, promovendo uma relação familiar efetiva e de qualidade.

Palavras-chave: Família; Participação; Escola;  Professor;  Educação.
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INTRODUÇÃO

Durante muitos anos a educação pública 
passou por diversas transformações, seguin-
do as transformações políticas que ocorriam 
no país. Se considerarmos a educação desde 
o Brasil colônia inicialmente, os curumins (fi-
lhos dos índios) e órfãos portugueses. Mais 
tarde, os filhos dos proprietários das fazendas 
de gado e dos engenhos de cana-de-açúcar 
e também dos escravos. Em todos os casos, 
apenas meninos. Esses foram os primeiros alu-
nos da Educação formal (e letrada) brasileira. 
E os padres jesuítas, os primeiros professores. 
De 1549, quando o padre Manuel da Nóbre-
ga (1517-1570) chegou ao nosso território na 
caravela do governador-geral Tomé de Sou-
sa (1503-1579), até 1759, quando Sebastião 
José de Carvalho e Melo (1699-1782), o mar-
quês de Pombal, expulsou a Companhia de Je-
sus, a catequização e o ensino se misturaram.

Os jesuítas lideraram as primeiras experi-
ências de ensino no Brasil entre os séculos 
16 e 18, mas foram expulsos de Portugal e 
da colônia em 1759. Responsável por essa 
determinação, Sebastião José de Carvalho 
e Melo (1699-1782), o marquês de Pombal, 
iniciou uma reforma da Educação com o ob-
jetivo de modernizar o reino de dom José I 
(1714-1777). Para substituir os padres, ele 
criou as aulas régias, mas os efeitos concre-
tos só foram sentidos alguns anos depois.

As orientações de Pombal valeram até 
a morte de dom José I, em 1777. Quando 
dona Maria I (1734-1816) assumiu o trono, 
demitiu o marquês. Apesar da mudança po-
lítica, no início não houve uma ruptura no 
sistema de ensino. As aulas deixaram de ser 
denominadas régias e passaram a ser cha-
madas de públicas, mas só o nome mudou.

Dona Maria I reinou até 1792, quando seu 
filho dom João VI (1767-1826) assumiu o po-
der. A vinda da família real para o Brasil, em 
1808, impulsionou o desenvolvimento cultu-
ral. Logo surgiram a Imprensa Régia e alguns 
jornais impressos, o Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro e o Museu Real. Enquanto isso, as 
ideias que levariam à independência já se alas-
traram pelo país e ela se tornou real em 1822.

A Constituição de 1824 estabeleceu que a 
Educação deveria ser gratuita para todos os 
cidadãos. Para cumprir essa determinação, 
deputados e senadores aprovaram uma lei em 
15 de outubro de 1827 que marcou o Dia do 
Professor e indicou que fossem criadas escolas 
de primeiras letras em todas as cidades e vilas. 
Na prática, o ensino permaneceu sem mudan-
ças estruturais até 1834. Nessa data, um ato 
adicional alterou a Constituição e deu poder 
para cada província, entre outros aspectos, de-
finir as regras educacionais em seu território. 
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Com a Proclamação da República, o Bra-
sil adotou o federalismo e o poder, até en-
tão centralizado no imperador, foi dividido 
entre o presidente e os governos estaduais. 
O período foi marcado pelo desenvolvimen-
to da indústria, pela reestruturação da força 
de trabalho -  não mais escrava. A ideia do 
ensino como direito público se fortaleceu 
e surgiram modelos que se perpetuaram.

A defesa da Educação pública, gratuita e lai-
ca ganhou força no país e em 1932, com o 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
Com a ditadura militar as propostas de uma 
educação mais democrática foram abandona-
das. Paulo Freire (1921 – 1997) foi exilado no 
Chile e a Escola Nova deixou ser considera-
da para as políticas públicas. O novo governo 
manteve a preocupação com a industrializa-
ção crescente e o foco em formar um povo 
capaz de executar tarefas, mas não necessa-
riamente pensar sobre elas. Na educação de 
adultos, as ideias de Freire deram lugar a um 
modelo assistencialista por meio do Movi-
mento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). 
A leitura passou a ser tratada como uma ha-
bilidade instrumental, sem contextualização. 
Os alunos aprendiam palavras acompanha-
das de imagens, faziam a divisão silábica, e 
por último trabalhavam com frases e textos. 

Percebemos, portanto, através deste bre-
ve histórico da educação nacional que a es-
cola sempre se mostrou  detentora do co-
nhecimento e dos métodos pedagógicos, 
e sua aplicação era feita em detrimento 
da participação dos pais e da comunidade. 

A participação dos pais na escola não era 
comum, pois, afinal, a escola era a institui-
ção que possuía o saber, e esse saber era 
centralizado apenas na escola, não se dava 
abertura para a família participar e se intei-
rar da vida escolar de seus filhos. Havia uma 
separação de tarefas, a escola cuidava da 
instrução, da transmissão dos conhecimen-
tos e a família se dedicava à educação in-
formal voltada a valores, atitudes e hábitos.

Desde os primórdios das sociedades huma-
nas, a família sempre foi a unidade central da 
organização social, assumindo funções sociais 
essenciais para a existência da vida coletiva.

Designa-se por família o conjunto de pes-
soas que possuem grau de parentesco entre 
si, estabelecido por vínculo biológico ou não, 
como é o caso da adoção, e vivem na mes-
ma casa formando um lar. A família é consi-
derada uma instituição responsável por pro-
mover a educação dos filhos e influenciar o 
comportamento dos mesmos no meio so-
cial. O papel da família no desenvolvimento 
de cada indivíduo é de fundamental impor-
tância. É no seio familiar que são transmiti-
dos os valores morais e sociais que servirão 
de base para o processo de socialização da 
criança, bem como as tradições e os cos-
tumes perpetuados através de gerações.
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O ambiente familiar é um local onde deve 
existir harmonia, afetos, proteção e todo o 
tipo de apoio necessário na resolução de con-
flitos ou problemas de algum dos membros. 
As relações de confiança, segurança, conforto 
e bem-estar proporcionam a unidade familiar.

A família é o lugar indispensável para a ga-
rantia da sobrevivência e da proteção integral 
dos filhos e demais membros, independente-
mente do arranjo familiar ou da forma como 
vêm se estruturando. É a família que propi-
cia os aportes afetivos e, sobretudo materiais 
necessários ao desenvolvimento e bem-es-
tar dos seus componentes. Ela desempenha 
um papel decisivo na educação formal e in-
formal, é em seu espaço que são absorvidos 
os valores éticos e humanitários, e onde se 
aprofundam os laços de solidariedade. É tam-
bém em seu interior que se constroem as 
marcas entre as gerações e são observados 
valores culturais. (KALOUSTIAN,1988, p.22).

No mundo moderno, a educação passa 
também a ser objeto de atenção das famí-
lias, que, apesar de ser preocuparem com 
a qualidade do ensino, transferem à esco-
la competências que deveriam ser suas tão 
somente. Não veem a escola como segunda 
etapa da educação, mas criam nela toda a 
expectativa de que será responsável, a vida 
toda, pela educação de seus filhos. E, em mui-
tas vezes, esquecem-se de fazer sua parte.

Tanto a escola como as famílias têm sofrido 
modificações constantes, embora as mudan-
ças ocorridas na família aconteçam de forma 
muito mais rápida, como comenta Bencini 
(2003, p.38) ao afirmar que as “mudanças 
que antes ocorriam em 100 anos agora acon-
tecem em dez e está muito difícil acompa-
nhar as novas exigências sociais e culturais”. 

Desse modo, cabe à escola atuar com a 
iniciativa da interação, lançando propostas 
e facilitando o acesso dessa família ao am-
biente escolar, respeitando sempre acei-
tando as mudanças que a família passou 
durante o seu processo histórico. A implan-
tação de um mecanismo de representati-
vidade dos professores junto aos alunos e 
comunidade escolar é uma forma de inter-
mediar o diálogo e aproximar uns dos outros.
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A LEI COMO FACILITADORA DA 
INTERAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

O Estado por muito tempo foi o único res-
ponsável pelas decisões políticas educacio-
nais, pois detinha competência técnica espe-
cializada para tomar decisões certas. Porém, 
esse direcionamento ganhou outra projeção 
com a Constituição de 1988, especialmen-
te, no que diz respeito à gestão democrática 
que recomenda a participação da sociedade 
civil em suas decisões. As legislações comple-
mentares, elaboradas e promulgadas após a 
Constituição, colocaram essa orientação ain-
da mais em relevo, como a Lei de Diretrizes 
e Bases (BRASIL, 1996) e outras diretrizes 
normativas da área da educação, nas quais 
transparecem as intenções para a promoção 
da gestão participativa na rede de ensino.

A participação da comunidade na gestão da 
escola pública é apontada em muitos trechos 
da LDB, a referência cita que os estabeleci-
mentos de ensino terão a incumbência de 
“articular-se com as famílias e a comunidade, 
criando processos de integração da socieda-
de com a escola”, que é tarefa dos professores 
“colaborar com as atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade”, e que 
deve haver a “participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equi-
valentes”. (BRASIL, 1996). A LDB, em seus ar-
tigos 14 e 15, apresentam as seguintes deter-
minações, no tocante à gestão democrática:

Art. 14 – Os sistemas de ensi-
no definirão as normas da ges-
tão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas pecu-
liaridades 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 
de direito financeiro público. (BRASIL, 1996)

Os artigos citados dispõem que a gestão de-
mocrática do ensino público na educação bá-
sica aos sistemas de ensino oferece ampla au-
tonomia às unidades federadas para definirem 
em sintonia com suas especificidades formas 
de operacionalização da gestão, com a parti-
cipação dos profissionais da educação envol-
vidos e de toda a comunidade escolar e local.
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Encontra-se inclusive a obrigatoriedade do en-
volvimento das famílias e da comunidade na ges-
tão da escola e nas políticas da educação citada 
no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001). 
No item referente aos objetivos está registrado 
que um deles é a democratização da gestão do 
ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da 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. (BRASIL, 2001b).

O Estatuto da Criança e do Adolescen-
te (BRASIL, 1990), lei que dispõe sobre, as 
proteções integrais à criança e ao adoles-
cente, no que se refere à escolaridade e es-
pecificamente ao tema em questão diz: “É 
direito dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico, bem como partici-
par da definição das propostas educacionais”.

Também o Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação (PDE), lançado em 24 de abril de 2007 
pela Presidência da República, pelo decreto nº 
6.094, traz entre seus programas o Plano de 
Desenvolvimento da Escola (PDE/Escola), con-
siderado, pelo MEC, ferramenta gerencial para o 
processo de planejamento estratégico da escola.

Entre as diretrizes do Plano de Desenvolvi-
mento da Escola (BRASIL, 2007a), fica evidente 
a direção para o envolvimento e parceria entre 
escola e comunidade, como no trecho abaixo: O 
PDE/Escola é uma ação de melhoria da gestão 
escolar fundamentada centralmente na partici-
pação da comunidade. No PDE/Escola, a comu-
nidade escolar é diretamente envolvida em um 
plano de autoavaliação que diagnostica os pon-
tos frágeis da escola e, com base nesse diagnós-
tico, traça um plano estratégico orientado em 
quatro dimensões: gestão, relação com a co-
munidade, projeto pedagógico e infraestrutura. 

Constitucionalmente, como direito de to-
dos e dever do Estado e da família, é preciso 
que se considere responsabilidade, sobretu-
do da classe política, e a mobilização da so-
ciedade como dimensões indispensáveis de 
um plano de desenvolvimento da educação.

O tema em questão é atualmente muito 
discutido e tem sido bastante divulgado in-
clusive nas mídias através de propagandas. 
Tal situação demanda investimento e preparo 
dos agentes formativos que os capacite em 
práticas de atendimento, em uma lógica de 
afirmação dos direitos sociais da comunida-
de. Essas práticas, portanto, deveriam se pau-
tar pelas orientações das políticas públicas 
que estipulam a corresponsabilidade dessas 
instâncias na democratização do ensino, vis-
ta além do acesso à escola e compatível com 
a participação da população na sua gestão.
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Dentro dessa perspectiva de envolvi-
mento e de coparticipação entre a esco-
la e a comunidade, a família se constitui, 
talvez, numa das principais protagonistas. 

A família ganha um lugar de destaque na 
política pública. Sua inclusão num cená-
rio de partilha de responsabilidades entre 
o Estado, sociedade civil, aliada a proces-
sos de descentralização e fortalecimento 
de gestão local (municipal), desenham as 
novas tendências na condução da po-
lítica social (CARVALHO, 2002, p. 21.). 

Combinando responsabilidades da escola e 
da família, Carvalho (2002, p.21) ainda com-
plementa:

Espera-se da família uma maior parce-
ria – participando com a escola no projeto 
educacional destinado a seus filhos. Fala-se 
hoje, igualmente, em comunidade presen-
te na escola [...]. E nessa direção a diretriz é 
envolver o quanto for possível família e co-
munidade nos projetos e serviços públicos, 
tais como a escola, a unidade básica de saú-
de, hospitais, abrigos etc. É introduzir pactos 
com a família para que esta seja parceira e 
partícipe das ações e projetos movidos por 
esses serviços (CARVALHO, 2002, p. 21.).

O principal argumento para tornar a famí-
lia participativa na educação e na escola de 
seus filhos, refere-se ao exercício de uma ci-
dadania que seja ativa e de responsabilidades 
compartilhada, isso pode contribuir com a de-
mocratização do poder público e, consequen-
temente, melhorar a qualidade das ações edu-
cativas, “na medida em que aqueles que mais 
se beneficiarão de uma democratização da es-
cola puderem participar ativamente das deci-
sões que dizem respeito a seus objetivos e às 
formas de alcançá-los”. (PARO, 1998, p.228).

No entanto, para conseguir o empreendi-
mento de ações na direção da gestão demo-
crática, é preciso compreender as escolas em 
toda a sua complexidade (NÓVOA, 1995). 
Dessa compreensão poderão surgir iniciati-
vas mais promissoras para a efetivação da-
quilo que as políticas públicas anunciam. A 
condição determinante para que ocorra uma 
participação de sucesso e significativa vem 
por parte do empenho da instituição esco-
lar em criar formas de envolvimento e de 
aceitação para tal. É importante que a esco-
la tenha claro saber o que ela deseja da fa-
mília em relação à escola e qual seria o pa-
pel dessa família na construção da gestão 
democrática da escola e da política pública. 
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A família e a escola formam uma equipe, 
é preciso que ambas tenham um objetivo 
comum em relação à educação que se quer 
oferecer à criança e quais objetivos que-
rem atingir. Claro que cada um deverá fazer 
sua parte, pois a cada um compete aspec-
to diferente da educação e as responsabili-
dades devem ser corretamente delegadas.

A relação entre a família e a escola é tão 
necessária quanto importante e deve ser for-
talecida a todo instante, isso pode ocorrer 
diariamente, chamando a família para fazer 
parte do cotidiano escolar e não somente 
em eventos isolados. A escola precisa saber 
que o aluno não pode ser considerado como 
uma parte, dividido em aluno na escola e pes-
soa em casa, não há como analisar o desem-
penho do aluno sem levar em consideração 
que seu perfil vai além dos portões da escola.

É necessário compreender que a criança é 
fruto de um processo histórico, social e fami-
liar. Boas ou más condutas são sim, um refle-
xo do que ela vivencia dentro do seio familiar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão central deste artigo é a con-
tribuição da participação da família na 
gestão democrática da escola pública na 
construção da cidadania, tornando-a propul-
sora da melhoria da qualidade da educação.

Durante a elaboração deste artigo pro-
curei explanar um grande leque de op-
ções que a família pode ter para fazer par-
te ativamente da educação dos filhos.

A escola era a instituição que possuía o sa-
ber, e por isso não havia abertura para a par-
ticipação da família e da comunidade dentro 
do âmbito escolar. O saber era centralizado 
apenas na escola, e se inteirar da vida es-
colar dos filhos não era comum. Havia uma 
separação de tarefas, a escola, cuidava da 
instrução, da transmissão dos conhecimen-
tos e a família se dedicava à educação in-
formal voltado a valores, atitudes e hábitos. 

Desmistificar a escola como detento-
ra do saber, e valorizar o conhecimen-
to que a criança e a própria família traz 
é um facilitador para ter a presença des-
sa parte tão importante na educação.
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CURRÍCULO E TECNOLOGIA

RESUMO:  A pesquisa de caráter bibliográfico tem como objetivo principal refletir sobre 
a importância do Currículo estar presente com as diversas Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC’s no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos no século 
XXI. A análise de práticas curriculares tem sido uma atividade cada vez mais presente nas 
produções científicas no campo do currículo, sobretudo porque nelas se coadunam as relações 
estabelecidas entre o conhecimento, o currículo prescrito e sua concretização no cotidiano 
educacional. A análise possibilitou perceber como o ensino em saúde pode se beneficiar 
de uma organização curricular integrada, que oferta diversificação e diálogo entre saberes 
distintos, relevantes na investigação e resolução de problemas no processo de ensino-
aprendizagem, bem como a construção de conhecimentos teórico-práticos pertinentes a uma 
formação humanista, crítica e reflexiva e criativa no mundo globalizado em que vivemos. 
Sabemos que o campo do currículo é vasto e múltiplo, ao contrário do que comumente se 
entende, o currículo não é um objeto estático materializado em um documento que indica 
uma sequência de conteúdos organizados em disciplinas, mas, sim, uma práxis – prática 
e expressão da função socializadora e cultural que determinada instituição tem e que se 
expressa em comportamentos diversos.

Palavras-Chave: Tecnologia; Currículo, Tecnologias de Informação;  Comunicação;  TIC’s; 
Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente Artigo tem como objetivo 

discutir como organizar a equipe de pro-
fessores para refletir sobre modos e for-
mas mais eficientes, eficazes e atrativas 
de incluir as tecnologias na sala de aula.

  
A pesquisa busca refletir como integrar o 

currículo e esses recursos digitais que es-
tão presentes em nosso dia-a-dia e o nos-
so papel como produtor de conhecimento e 
um olhar crítico na seleção dos conteúdos 
que estarão disponíveis aos nossos alunos.

Em um mundo cada vez mais globalizado, 
utilizar as novas tecnologias de forma in-
tegrada ao projeto pedagógico é uma ma-
neira de se aproximar da geração que está 
nos bancos escolares. A tecnologia não 
é um enfeite e o professor precisa com-
preender em quais situações ela efetiva-
mente ajuda no aprendizado dos alunos.

O currículo da sala de aula não é apenas o 
prescrito. Ele se desenvolve do que emerge 
das experiências de alunos e professores, do 
diálogo entre eles. Nesse sentido, o uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação – 
TIC’s pode auxiliar muito porque, quando é 
desenvolvido um currículo mediatizado, é fei-
to o registro dos processos e com essa base é 
possível identificar qual foi o avanço do alu-
no, as suas dificuldades e como intervir para 
ajudá-lo em seu processo de aprendizagem.

O professor reconhece que a tecnologia é 
importante e ele quer utilizá-la. Mas não é 
apenas porque tem pouco domínio que não 
a emprega. Para integrar as tecnologias, é 
preciso deter tanto o domínio instrumental 
como o conteúdo que deve ser trabalhado, 
as próprias concepções de currículo e as es-
tratégias de aprendizagem. Tudo isso precisa 
ser integrado numa formação que alguns es-
pecialistas já chamam de “nova pedagogia”. 

É preciso integrar o conteúdo à tecnolo-
gia, às estratégias de aprendizagem e às de 
ensino. Tudo isso precisa ser relacionado e 
analisado pelo professor. Mas é preciso cui-
dar da gestão desses programas de formação 
e principalmente da mediação pedagógica 
que ocorre nessa formação. O importante é 
que o professor tenha oportunidade de re-
conhecer as potencialidades pedagógicas 
das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação – TIC’s e incorporá-las à sua prática.

INTEGRAÇÃO ENTRE CURRÍCULO E 
TECNOLOGIA

Ao mesmo tempo em que se abrem novas 
possibilidades para a aprendizagem ativa, 
com o uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC’S surgem novos desafios 
para o professor assumir o desenvolvimen-
to de currículos contextualizados que supe-
rem o enfoque centrado nas prescrições das 
listas de conteúdos especificados a priori e 
incorporem os conhecimentos do cotidiano 
trazidos pelos alunos para a sala de aula, as 
experiências de professores e alunos, os pro-
cedimentos, atitudes e valores mobilizados na 
prática social (ALMEIDA; VALENTE, 2011).

 
Trabalhar com as tecnologias na Escola tem 

duas finalidades básicas:
Instrumento para se pensar com ele para se 

aprender por meio dele sobre as diferentes 
áreas de conhecimento, sobre o cotidiano, 
sobre o que acontece no mundo e no próprio 
contexto onde a aprendizagem se concretiza.

Outro papel importante desta tecnologia e 
do uso dela, sobretudo na escola, o uso com 
sentido para as crianças e para os estudantes 
de uma maneira geral está voltado com um 
trabalho para as linguagens digitais, as lingua-
gens que já fazem parte do cotidiano das pes-
soas que já estão inseridas na sociedade atual. 
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Não se pode olhar a tecnologia separada da 
sociedade, não, tecnologia é um produto da 
sociedade, ela é criada pelo homem, é trans-
formada pelo homem e o homem ao fazer uso 
dessas tecnologias também se transforma.

As novas Tecnologias de Informação e Comu-
nicação – TIC’s estão entre nós, uma transfor-
mação que mudou nossos hábitos e práticas 
sociais, que provocou grandes reflexões no ato 
de ensinar, mas não é porque estão disponíveis 
que todos podem ter acesso de igual forma.

Não podemos deixar os alunos que fre-
quentam as Escolas Públicas à parte des-
te mundo digital que está aí sob pena de 
criarmos uma geração de excluídos digi-
tais, e, a inclusão digital hoje ela é uma 
das exigências para a inclusão social.

Para que os professores possam apoiar 
os processos de aprendizagem de seus alu-
nos com a utilização das TIC e, sobretudo, 
criar situações de aprendizagem que impul-
sionam seu desenvolvimento, eles precisam 
desenvolver competências para ensinar com 
essas tecnologias (PERRENOUD, 2000). 

Porém, tais competências se desenvolvem 
em um processo complexo de apropriação 
das TIC, que se configura em espiral, criando 
um movimento ascendente com a mediação 
do computador, dos pares e professores, que 
ocorre em níveis com base no nível emocio-
nal (BORGES, 2009). A este processo, anali-
sado por Borges em relação à apropriação 
tecnológica, se integra o desenvolvimento 
de competências pedagógicas de uso das 
TIC em situações de ensino e aprendizagem.

A internet de democratizou, de meros con-
sumidores de informação passamos a publi-
cadores de conteúdos em que os recursos 
podem estar ao alcance de todos. Como apro-
veitar tantas possibilidades em sala de aula? 

Hoje com os recursos de mais fácil uso, os 
recursos da Web 2.0, as plataformas digi-
tais com seus conteúdos isto facilita muito o 
acesso, a manipulação e traz elementos es-
senciais para os processos de aprendizagem. 
Quando nos referimos a essas plataformas 
digitais que temos hoje disponíveis elas tra-
tam o conteúdo de maneira bastante rica. 
Podemos exemplificar o trabalho com as dife-
rentes linguagens midiáticas em plataformas 
que tem diferente objetos em que se pode 
trabalhar com simulações, com animações e 
que ajudam muito os processos de aprendiza-
gem e são materiais de apoio excelentes para 
os professores em suas práticas pedagógicas.

O professor deve ter uma postura de aber-
tura e flexibilidade para explorar as poten-
cialidades propiciadas pela presença das TIC 
para uso no momento em que surge uma 
necessidade de aprendizagem. A incorpo-
ração das características inerentes a essas 
tecnologias e respectivas funcionalidades 
potencializa o exercício da autoria do aluno 
e da produção colaborativa de conhecimen-
to em atividades significativas que atendam 
“seus interesses pessoais, assim como os 
múltiplos propósitos nos quais seus conheci-
mentos serão inseridos no futuro” (COLLINS 
et al. apud WARSCHAUER, 2006, p. 171).

TECNOLOGIA E CURRÍCULO
 
A tecnologia pode estar presente de várias 

formas na Escola. Ela pode ser o meio para en-
sinar algo como quando em vídeos e infográ-
ficos que explicam algum conteúdo ou pro-
cesso são usados, ou ainda, quando a internet 
é usada para localizar fontes de pesquisa. 
Mas as tecnologias digitais de comunicação 
e informação também podem ter uma pre-
sença mais marcante que preveja a integra-
ção com o currículo de diferentes formas. Um 
exemplo dessa integração mais forte é o que 
os pesquisadores chamam de Web Currículo.
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 Uma coisa é se trabalhar com um cur-
rículo fechado que está contido num livro 
texto que o professor segue página a página, 
outra coisa é se trabalhar com um currículo 
aberto com materiais que estão disponíveis 
que pode ser acessado de maneira não li-
near em que os alunos e os professores po-
dem criar a partir deles em que se tem uma 
riqueza deste desenvolvimento do currículo 
que nos proporcionar uma dimensão de um 
currículo diferenciado, ou seja, de um novo 
currículo, por isso o termo Web Currículo.

 
A construção de um novo currículo deve 

contar com a participação de toda equipe es-
colar, mas é fundamental que integre o uso da 
tecnologia em todas as suas instâncias e não 
somente na hora de buscar recursos didáti-
cos para ensinar algo previamente definido.

 
Se a Escola quer trabalhar efetivamente 

com as tecnologias digitais de modo que elas 
tragam contribuições aos processos de ensi-
nar e aprender é necessário que estas pro-
postas de integração de tecnologias e currí-
culos façam parte das intenções da escola e 
aí se começa a criar condições para o desen-
volvimento para a cultura digital na escola.

A unidade entre teoria e prática é condição 
para compreender o currículo como um ins-
trumento que não se limita a uma atividade 
teórica irrealizável, ou a uma atividade prática 
sem conexão com a atividade teórica. Nesse 
sentido, Sacristán (2000), pondera que o va-
lor de um currículo se comprova pela realida-
de na qual se realiza e em como se concreti-
za em situações reais, isto é, no currículo em 
ação, pois é na prática que os projetos, ideias 
e intenções se manifestam e adquirem signifi-
cação e valor. Como afirmam Felício & Possa-
ni (2013), esta dimensão prática do currículo 
nos ajuda a entendê-lo como um processo his-
toricamente situado, resultante de uma série 
de influências convergentes e sucessivas, co-

erentes ou contraditórias, geradoras de uma 
ação pedagógica que integra a teoria e a prá-
tica, com certo grau de flexibilidade, enquan-
to campo legitimado de intervenção dos pro-
fessores (FELÍCIO & POSANI, 2013 p.131).

Segundo Sacristán (2000), essa prática é 
fluida e fugaz, difícil de ser apreendida em 
coordenadas simples, além de ser complexa 
pela expressão de múltiplos determinantes, 
ideias, valores e usos pedagógicos. Assim, se 
o currículo é a ponte entre teoria e prática, in-
tenções ou projetos e realidade, é necessário 
analisar a estrutura em que essa prática se en-
contra. Enquanto objeto social, o currículo se 
configura em determinado contexto, é deter-
minado pelas condições nas quais se desen-
volve e pelos protagonistas que intervêm no 
processo e, portanto, não pode ser compre-
endido longe de suas condições reais de cons-
trução e ação (FELÍCIO & POSAMI, 2013).

 
A partir dessas diretrizes é que os pro-

fessores detalham seus projetos pe-
dagógicos como autores de seus pro-
jetos de trabalho, mas este plano de 
trabalho é também um guia do que o profes-
sor faz aberto ao que emerge na sala de aula.  

Neste sentido, a tecnologia não é neu-
tra. A tecnologia digital como instrumento 
de representação do pensamento, inter-
fere no nosso modo de pensar, interfere 
na forma como representamos o conheci-
mento, como navegamos entre as informa-
ções, entre os objetos de aprendizagem e, 
consequentemente interfere no currículo.
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Portanto, a concepção do currículo como 
projeto ajuda a compreender sua dinamicida-
de, uma vez que pode ser adaptado e flexibi-
lizado de acordo com o contexto sócio-histó-
rico-econômico-cultural em que a instituição 
está inserida e de acordo com as necessi-
dades de aprendizagens dos estudantes, de 
modo que essa aprendizagem seja mais coe-
rente e significativa. Ao entender o currículo 
como projeto, percebemos a possibilidade e 
a autoridade que o professor tem de flexibi-
lizar esse currículo em função das necessida-
des de seus educandos (PACHECO, 2001).

 
CURRÍCULO, TECNOLOGIA E 
PRÁTICA DOCENTE
 
É de fundamental importância conhecer as 

novas tecnologias. Não é necessário ser es-
pecialista, mas precisamos saber até que pon-
to as tecnologias podem nos ajudar em sala 
de aula? Quando o professor se apropria dos 
recursos e consegue refletir sobre as práticas 
que tem lugar sobre a cultura digital consegue 
planejar dinâmicas integradas à tecnologia.

 
O professor precisa ter um olhar crítico, 

de qualidade sobre a tecnologia, ou seja, 
ele tem que ter um domínio sobre ela para 
entender o que ela pode oferecer de con-
tribuição para o trabalho pedagógico e não 
apenas usando a tecnologia de uma manei-
ra superficial ou como algo tangencial, isto 
é, quem quiser faz ou busque tal coisa, tal 
informação, vamos ver o que vocês trazem. 
Não, é importantíssimo que se saiba criticar 
essas informações, inclusive na medida que 
se tem acesso a um conjunto muito gran-
de de informação se não souber criticá-las, 
se não souber selecioná-las adequadamen-
te o conteúdo trabalho ficará comprometi-
do e será prejudicado e aí os alunos come-
çam a ter informações muito inadequadas.

Se o currículo é a ponte entre teoria e ação, 
ele só pode ser analisado sob o prisma da prá-
tica, realidade viva do currículo em ação. No 
presente trabalho, o termo “prática” adquire 
uma dupla conotação, dois sentidos que dialo-
gam e se relacionam: aqui, ele se refere à ação 
curricular e também ao formato da disciplina.

A compreensão da prática na perspectiva 
teórico-prática implica reconhecer que “o co-
nhecimento é um instrumento dinâmico que 
indivíduos e grupos podem usar para abordar 
questões nas suas vidas” (BEANE, 2003, p. 97), 
de forma que uma disciplina organizada em 
direção à integração curricular não deve con-
ceber a teoria de forma fragmentada, como 
recortes do saber limitados a suas fronteiras 
e, por isso, diminuídos e isolados da realidade.

Segundo Beane (2003), “quando se perspec-
tiva o conhecimento de uma forma integrada, 
torna-se possível definir os problemas de um 
modo tão amplo tal como existem na vida real, 
utilizando um corpo abrangente de conheci-
mento para os abordar” (BEANE, 2003, p. 97). 
Assim, o conhecimento passa a ser significati-
vo, uma vez que ele assume a contextualiza-
ção enquanto essência do seu próprio desen-
volvimento. Dessa forma, essas práticas são 
articuladas em torno de problemas, para que 
seus conteúdos sejam entendidos a partir das 
questões suscitadas na prática, no contexto 
da atividade profissional do futuro médico. 

Segundo Alonso, um Currículo Integra-
do articula “problemas, questões ou temas 
pessoal e socialmente relevantes para os 
participantes, que funcionam como núcle-
os ou eixos globalizadores em torno dos 
quais se articula e sequencializa o proces-
so curricular” (ALONSO, 2002, p. 72). Para 
tanto, observamos o emprego de uma me-
todologia problematizadora para a cons-
trução do conhecimento teórico-prático
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Surgem novas responsabilidades. Como 
ajudar os nossos alunos a lidar com a vida 
online? E em cima disso tem outra questão 
fundamental para se trabalhar que é a ques-
tão da ética quando se faz o uso dessas tec-
nologias. O que significa utilizar essa tecno-
logia com ética, o respeito ao outro o que 
significa tornar público qualquer informação.

 
Entender as transformações implica ter 

consciência de nosso papel como profes-
sor – aquele que é o mediador de processos 
– que está aberto ao que emerge na sala de 
aula e que não é mais o dono da verdade.

 
Portanto, não é um processo simples para 

o professor fazer isso. Primeiro lugar o pro-
fessor precisa saber que é o professor e que 
não é simples trabalhar de forma colaborati-
va e cooperativa. É muito mais fácil chegar 
com tudo pronto na sala de aula e desen-
cadear tudo aquilo que foi preparado sem 
se preocupar se o aluno aprendeu ou não.

 
Trabalhar na perspectiva de Web Currícu-

lo significa dizer que o professor precisa ter 
planejamento sim, mas tem que estar aberto 
àquilo que emerge do aluno, ou seja, ele pre-
cisa trabalhar junto com aluno e precisa ter a 
humildade de reconhecer que não sabe tudo 
porque muitas vezes o aluno traz questões 
que não foram pensadas por nós professores 
e nós temos que ir junto com aluno em busca 
dessas informações. Esse registro, esse projeto 
que o professor faz é fundamental que exista 
e não estamos nos referindo de forma alguma 
em se perder o conhecimento sistematizado, 
o conhecimento considerado válido pelas ci-
ências políticas curriculares que são de extre-
ma importância, entretanto, o trabalho peda-
gógico que acontece em sala de aula vai além 
deste currículo planejado, destas propostas 
curriculares existentes. Isto é uma grandeza 
muito importante para educação na atualida-
de, é uma valorização da educação, uma valo-

rização do professor, sobretudo, em seu papel 
fundamental como gestor de todos estes re-
cursos que podem e devem estar disponíveis.

 
Aprendemos todos os dias. Temos desafios 

constantes em nossa vida. Quando começa-
mos a dar aula pensamos que é uma coisa e, ao 
chegar em sala de aula, percebemos que é ou-
tra coisa e aí está o desafio da prática educati-
va de se reinventar diariamente, para encarar 
a educação hoje não é fácil e a criatividade é 
fundamental para seguir em frente sem desis-
tir, mas resistir, criar e se colocar diante dos pa-
radigmas que a própria tecnologia nos coloca.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
 
A tecnologia já mudou a forma como o ser 

humano faz muitas coisas na vida. Como 
o ser humano produz, consome, intera-
ge, até mesmo como exerce sua cidadania.

É importante a compreensão de que a cul-
tura digital propõe uma nova maneira de 
pensar e agir pedagogicamente. A tecno-
logia precisa estar presente na escola, po-
rém por si só não basta. Ela necessita estar 
atrelada ao projeto pedagógico da mesma.

Deve ser o elemento potencializador do 
trabalho que está sendo desenvolvido. 
Como afirma Almeida: “Não basta à tec-
nologia. A tecnologia é o potencializador”. 
(ALMEIDA, 2007, p. 84). Portanto, “Não 
se trata de pensar em ensino de informá-
tica, mas, sim, o uso da informática no e 
para o ensino” (ALMEIDA, 2005, p. 24).

Desta forma, o uso do computador na educa-
ção deve estar vinculado a uma aprendizagem 
por exploração e descoberta. Neste processo, o 
aluno deverá ter papel ativo, o de construtor de 
sua própria aprendizagem. (VALENTE, 1993).
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A internet pode ser ferramenta útil ao 
processo de aprendizagem, porque pro-
porciona o acesso a uma ampla quanti-
dade de informações, e, além disso, sus-
tenta a construção de um conhecimento 
significativo ao possibilitar respostas às ne-
cessidades de informação dos discentes.

A presença das Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC’s na escola deve ter como 
foco promover o acesso às informações, au-
xiliar na construção de conhecimentos, de-
senvolver novas habilidades como o uso de 
diferentes mídias, facilitar o processo de cria-
ção de redes colaborativas de aprendizagem, 
propiciar melhor interação entre a comunida-
de escolar (alunos, professores, pais e outros).

Para Prado (2001):
[...] pode viabilizar ao aluno um modo de 

aprender baseado na integração entre con-
teúdos das várias áreas do conhecimen-
to, bem como entre diversas mídias (com-
putador, televisão, livros) disponíveis no 
contexto da escola. (PRADO, 2001, p. 56).

Para Almeida e Valente (2009), no processo 
de apropriação tecnológica o professor enfren-
ta inúmeros conflitos, de ordem profissional e 
de suas crenças pessoais sobre a educação.

Gouvêa (2001), afirma que:
O professor será mais importante do que 

nunca, pois ele precisa se apropriar dessa 
tecnologia e introduzi-la na sala de aula, no 
seu dia-a-dia de forma pessoal e profissional, 
da mesma forma que um professor, que um 
dia, introduziu o primeiro livro numa escola 
e teve de começar a lidar de modo diferente 
com o conhecimento – sem deixar as outras 
tecnologias de comunicação de lado. Conti-
nuaremos a ensinar e a aprender pela palavra, 
pelo gesto, pela emoção, pela afetividade, 
pelos textos lidos e escritos, pela televisão, 
mas agora também pelo computador, pela 

informação em tempo real, pela tela em ca-
madas, em janelas que vão se aprofundando 
às nossas vistas [...] (GOUVÊA, 2001, p. 139).

É de fundamental importância considerar 
que a formação do professor deverá pro-
mover a integração dos recursos tecnológi-
cos disponíveis ao desenvolvimento de suas 
aulas. O professor deve compreender que 
se as tecnologias forem bem utilizadas tra-
rão benefícios à aprendizagem dos alunos.

Conforme Imbernón (2000):
A formação é tanto mais efetiva quanto 

mais se aproxima do contexto organizacional 
do trabalho (formação na escola) [...] os pro-
fessores só mudam suas crenças e atitudes 
de maneira significativa quando percebem 
que o novo programa ou a prática que lhes 
são oferecidos repercutirão na aprendizagem 
de seus alunos (IMBERNÓN, 2000, p. 76).

 
Agora é a vez da tecnologia mudar a forma 

como se aprende e ensina. Se antes educamos 
os alunos para utilizar a tecnologia, hoje se 
utiliza a tecnologia para se ensinar os alunos 
e assim se consegue avançar na superação de 
três grandes desafios da educação brasileira:

Equidade – Com a tecnologia conseguimos 
ampliar o acesso dos alunos não importa se es-
tão em regiões vulneráveis ou até geografica-
mente dispersas para que possam ter acesso 
de recursos de qualidade, a vídeo aula, a games, 
a plataformas. Com a tecnologia conseguimos 
personalizar melhor a educação fazendo com 
que cada possa encontrar a sua melhor ma-
neira de aprender. Algumas plataformas con-
seguem avaliar o que cada aluno aprendeu e 
o que não aprendeu e quais às suas necessi-
dades e com que recursos eles aprendem me-
lhor, assim, é possível garantir que cada aluno 
siga no seu ritmo a partir dos seus interes-
ses, conforme o seu perfil de aprendizagem.
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Qualidade – Oferecer os recursos digi-
tais cada vez mais diversificados, intera-
tivos, dinâmicos que realmente ajudam o 
aluno a entender e aplicar o conhecimento. 
Apoiam o professor oferendo a ele opor-
tunidade de criar novas estratégias peda-
gógicas e fazem com que a educação este-
ja disponível a toda hora, em todo o lugar 
com cada vez mais autonomia para o aluno.

Contemporaneidade – As tecnologias 
aproximam a educação do universo dos 
alunos do século XXI preparando-os para 
a vida presente e futura cada vez mais 
mediadas pelos recursos tecnológicos. 

É preciso cuidado porque a tecnologia não 
vai resolver todos os problemas é preciso mes-
clar atividades online com atividades offline o 
que se convencionou chamar de ensino híbri-
do. O professor vai criando estratégias peda-
gógicas em que alguns alunos estão utilizando 
games, plataformas, outros em experimento 
em projetos fazendo trabalhos de grupos, ou-
tros em mentoria, essa mistura que vai garan-
tir a qualidade e a efetividade da educação.

É preciso termos o cuidado para não di-
gitalizamos os processos de educação sim-
plesmente substituindo a lousa pela lousa 
digital, o livro pelo livro digital ou mesmo 
a aula convencional por um vídeo aula.

Por outro lado, é preciso a consciência de 
que a tecnologia não substitui o professor, ao 
contrário empodera os educadores. Algumas 
atividades mecânicas e repetitivas como cor-
reção de exercícios ou transmissão de conteú-
dos podem ser feitos pelas máquinas, enquan-
to o professor tem mais tempo para planejar a 
sua aula, ser um mediador da aprendizagem, 
um provocador, um colaborador, um curador 
de conteúdos, um designer da aprendizagem.

É preciso evitar o uso prejudicial do uso das 
tecnologias na educação como a dispersão 
e até o aumento da desigualdade se a gen-
te garantir o acesso desses recursos apenas 
a uma parcela dos estudantes brasileiros.

Para que isso aconteça é preciso garan-
tir algumas condições imprescindíveis:

Conectividade – Uma internet ve-
loz é fundamental para que alunos e 
professores tenham acesso a plata-
formas e recursos mais sofisticados

Wi-Fi – É preciso garantir a rede lógica den-
tro da escola, quanto mais wi-fi mas é possível 
utilizar a tecnologia de diferentes maneiras.

Equipamentos Móveis – É urgente que se-
jam equipamentos mais móveis que possam 
circular pela Escola e pelas salas de aulas e 
pelos pátios e garantir que esse uso seja 
transparente que não seja perceptível o uso 
da tecnologia como não percebemos que es-
tamos utilizando um caderno ou uma caneta.

Formação Docente – É imprescindível que 
o professor seja capacitado com o uso desses 
recursos para se familiarizar e entender as pos-
sibilidades com acesso a referências de como 
utilizar esses recursos na sua prática a ferra-
mentas qualificadas para realmente fazer um 
bom uso com possibilidade de comunidades 
de trocas onde será possível intercâmbio en-
tre outros educadores que já fazem uso des-
sas tecnologias em suas práticas pedagógicas.

Sandholtz et al (1997) pontua que os do-
centes passam por diversas fases até al-
cançarem o estágio da inovação no uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
– TIC’s em sua prática pedagógica. São elas:
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Exposição - Os professores são apresenta-
dos a uma tecnologia nova e passam muito 
tempo tentando estabelecer ordem em am-
bientes físicos radicalmente transformados.

Adoção - Os professores já mostram mais 
preocupação sobre como a tecnologia po-
deria ser integrada nos planos instrucionais 
cotidianos, incorporam atividades baseadas 
no computador, cujo principal objetivo é en-
sinar as crianças a utilizarem a tecnologia.

Adaptação - Algumas habilidades são 
potencializadas, novas estratégias para 
a instrução, realimentação e avaliação. 
Mudança na qualidade da participação 
dos alunos nas tarefas em sala de aula.

Apropriação - o professor substitui antigos 
hábitos e seus novos valores gradualmente 
tornam-se crenças; este marco constitui uma 
etapa necessária e fundamental antes que se 
possa passar para usos mais imaginativos da 
tecnologia para o ensino e a aprendizagem.

Inovação - P professor passa a ter como 
objetivo que o aluno tenha motivação para 
resolver problemas que lhe são importan-
tes. Professores refletem sobre o ensino, 
questionam antigos padrões e especulam 
sobre as causas subjacentes às mudanças 
que veem em seus alunos, mudanças no am-
biente de aprendizagem com consequentes 
benefícios para novas habilidades e compe-
tências. (SANDHOLTZ et al., 1997, p. 49).

Identificar o estágio, em que o grupo de 
professor está, fornece importantes indicado-
res para o processo de formação do docente, 
pois propicia o levantamento de parâmetros 
que devem nortear a organização desta for-
mação. Neste processo, os professores devem 
ter a oportunidade de relacionar a teoria com 
a prática. Este tema, portanto, deve ser inse-
rido na formação continuada do professor.

Por fim, é importante a mobilização da 
sociedade brasileira para a utilização des-
ses recursos tecnológicos com propósitos 
e da melhor forma possível no sentido de 
garantir uma educação de qualidade para 
todos os brasileiros que os preparem para 
vida e garantam que eles possam aprender 
ao longo de toda sua existência. Ainda te-
mos muitos desafios para efetiva integração 
das tecnologias às nossas práticas pedagó-
gicas de maneira efetiva e democrática com 
o acesso e a inclusão de todos em aprendi-
zagem dinâmica, colaborativa e em rede.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda e qualquer implementação de novas 
práticas, seja com as TIC ou não, necessita de 
ação, reflexão e ação, ou seja, “a inovação re-
quer que o professor viva em um processo di-
nâmico de avaliação contínua” (HERNÁNDEZ, 
2000, p. 166). Em outras palavras, “é preciso 
criar oportunidades e possibilidades para que 
as inovações possam ser vividas com inten-
sidade, refletidas em profundidade e ava-
liadas com rigor” (CARBONEL, 2002, p.33).

Se por um lado, vemos ações e tentativas 
de sobreposição da tecnologia ao currículo, 
ou seja, de justaposição, sem enraizamento e 
profundidade, como algo acrescido à escola de 
forma sincrônica, recortada, pontual e discipli-
nar, vê-se aqui um movimento de integração 
das TIC, trazendo-as como parte do contexto 
educacional, nas diferentes esferas, levando 
à ação participante dos atores envolvidos, de 
co-responsabilidade e de verossímil inclusão.
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O Currículo e Tecnologia assume o compro-
misso com a ampliação da experiência prática, 
a flexibilização da teoria e a construção cola-
borativa da práxis curricular. Sua organização 
aponta uma prática coerente com os objeti-
vos, em um formato participativo, colabora-
tivo e contextualizado que propõe modos de 
aprendizagem significativa, reflexiva e crítica. 

Essas qualidades vão ao encontro do pa-
radigma da integração curricular, uma 
vez que a disciplina organiza seu currícu-
lo com coerência teórico- -prática, com 
base num desenho progressivo e aberto, 
de forma sistêmica e colaborativa, enrai-
zada no meio, articulada em torno de pro-
blemas e com competências transversais.

No entanto, ao abordarem os temas de 
inovação e mudança curricular, deparam-se 
com os desafios da construção de um mo-
delo integrado, haja vista que uma propos-
ta dessa natureza solicita de seus atores a 
descompartimentalização de saberes, flexi-
bilização das prescrições, rompimento com 
as fronteiras das especialidades, supera-
ção do tradicionalismo no ensino, diálogo e 
participação colaborativa na construção do 
currículo, destituição de certo, abertura ao 
real e inesperado, e movimentação em bus-
ca de novas soluções, entre outras qualida-
des ainda desafiadoras para as instituições.

Este trabalho aponta caminhos em direção 
à inovação na educação, apresentando uma 
prática curricular que, embora atinente a uma 
disciplina, revela o quão funcional é um en-
sino baseado na integração curricular, per-
mitindo que o ensino em medicina seja um 
processo vivo, eficaz em seu propósito e ca-
paz de sensibilizar os educandos para a per-
manente reflexão sobre o processo humano 
de fazer o uso de maneira que a aprendiza-
gem possa abrir um leque de possibilidades, 
enriquecendo assim o processo de ensino 
aprendizagem em que o objetivo final será 
cidadãos críticos, conectados em rede com 
condições de possibilidade de fazer o uso do 
conhecimento para melhor a vida de todos.

LIDYANE RAFAELA ALMEIDA SANTOS

Graduação em Pedagogia com habilitação 
em Administração pela FICS – Faculdades In-
tegradas Campos Salles, 2006; Professora de 
Ensino Fundamental na EMEF Júlio de Oliveira.
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O PRIMITIVISMO IMPOSTO AO ORIENTE E SUA DIFUSÃO PELA 
LITERATURA DE RUDYARD KIPILING

RESUMO: O século XIX foi marcado pela corrida imperial e consequentemente a expansão 
territorial e o crescimento econômico. Entre 1880-1914 a maior parte do mundo com exceção 
da Europa e as Américas foi dividida em territórios sob governo direto ou sob dominação 
política de um outro Estado. Esses se auto afirmavam como sendo Impérios, dentre eles, 
destaca-se a Grã-Bretanha e a França como sendo os dois maiores impérios do período, pois, 
subjugando outros povos, foram os que mais estenderam seu território e aumentaram sua 
economia. Contudo, a corrida imperial não foi apenas um fenômeno econômico e político, 
mas também cultural, esteve constantemente representada em diversos gêneros da literatura: 
romances, contos, poesias, folhetins etc. No Império Britânico, autores como Joseph Conrad, T. 
E. Lawrence, Jane Austen, Gertrude Bell e Rudyard Kipling, souberam com maestria, alicerçar 
as justificativas para imposição dessa dominação nas obras que produziram. Destes, destaca-
se Rudyard Kipling, considerado por alguns críticos como o “poeta do imperialismo”, que 
apoiava declaradamente a dominação e expansão do Império Britânico no Oriente, sobretudo 
na Índia. Até onde Kipling impõe primitivismo aos orientais e ao Oriente como um todo através 
de sua obra? Essa imposição limita-se à Índia, seu local de nascimento, ou se estende a outros 
países? Objeto de análise desta pesquisa, o livro O Homem que Queria ser e Outras Histórias, 
reúne os trabalhos mais importantes do autor, que retrata não apenas romances e contos 
inocentes e infantis, mas revela-nos a ideologia de um homem, que por sua vez defende os 
interesses de uma sociedade que apoia a dominação e a expansão imperialista. É através dele 
que responderemos as questões acima.

Palavras-chave: Primitivismo; Rudyard Kipling;  História e Literatura;  Imperialismo;  
Império-Britânico.
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INTRODUÇÃO

A proposta do presente trabalho é analisar, como indica o título, o Primitivismo Impos-
to ao Oriente, especificamente à Índia, em um dos clássicos do escritor Rudyard Kipling, 
“The Jungle Book”. No Brasil a obra foi traduzida e ganhou o título de “O Livro da Selva”. 
É importante ressaltar que a inspiração para analisar esse tema do “primitivismo impos-
to ao Oriente” surgiu após a leitura da obra “Orientalismo”, do autor Edward W. Said, por-
tanto, “Orientalismo” será também a principal bibliografia de apoio para este trabalho.  

Em uma primeira leitura, o conto se mostra inocente e belo aos olhos de um leitor desatento, 
porém, como veremos durante a análise do conto, não se trata apenas de uma mera ficção in-
fantil, ela vai além, revelando-nos a ideologia de um homem, que por sua vez defende os inte-
resses de uma sociedade que apoia a dominação e a expansão imperialista. Talvez não seja justo 
classificar os leitores da obra de Kipling como desatentos, já que sua forma de narrar é envol-
vente; seria plausível afirmar que o autor consegue influenciá-los implicitamente, alcançando 
o subjetivo de cada leitor, que por sua vez reflete essa influência na sociedade em que vive.

Daí, entre outras, a importância do estudo da literatura como fonte de pesquisa históri-
ca. O contexto em que a obra é produzida condiciona fortemente o pensamento do autor 
que a concebe e, muitas vezes da sociedade que a recebe, fazendo parte da cultura de cada 
época como registro dos acontecimentos sociais. Assim, antes de entrarmos na análise do 
conto propriamente dito, discutiremos um pouco a respeito da relação entre autor e leitor 
através da narrativa literária, e da contribuição da literatura para a investigação histórica.
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AUTOR E LEITOR A UMA DIST NCIA 
BEM PRÓXIMA

Todo romance é composto por uma trama 
que, por sua vez, necessita de personagens, 
cenários e conflitos. Dos conflitos se erguem 
os heróis, rebaixam-se os vilões, nascem e 
morrem as lendas e mitos, com os quais nos 
identificamos, na maioria das vezes, com he-
róis e repudiamos severamente os vilões. 
Ao ler a ficção, entramos nesse mundo que 
“se” apresenta e podemos dizer que o vive-
mos em nossa imaginação enquanto dura a 
leitura, sempre nos colocando no lugar dos 
personagens, amando quando e o que eles 
amam, desejando os ideais que eles dese-
jam, odiando o que eles odeiam. Walter Ben-
jamim classifica assim o leitor do romance: 

Mais solitário que qualquer outro leitor 
(pois mesmo quem lê um poema está dis-
posto a declamá-lo em voz alta a um ouvinte 
ocasional). Nessa solidão, o leitor do romance 
se apodera ciosamente de sua leitura. Quer 
transformá-la em coisa sua, devorá-la, de cer-
to modo. Sim, ele destrói, devora a substância 
lida, como o fogo devora a lenha na lareira. 
A tensão que atravessa o romance se asse-
melha muito à corrente de ar que alimenta e 
reanima a chama (BENJAMIM, 1985, p. 213).

Desta forma, o leitor toma posse de toda 
história que se passa no romance e, por di-
versas vezes, se não na maioria, a vontade de 
ser como a personagem ultrapassa o limite do 
imaginário e se manifesta na realidade, sen-
do aplicada em seu cotidiano através de suas 
práticas. Isso porque durante a leitura aque-
le que lê busca personagens que o inspirem, 
e nele se espelha. Como afirma Benjamim 
(1985, p. 214) o “leitor do romance procura 
realmente homens que nos quais possa ler 
‘o sentindo da vida’”. Assim podemos atestar 
que ler um romance não é algo que se ini-
cia e encerra somente no plano das ideias. 
Como bem esclarece Roger Chartier (1991, p. 
181.) ler “é por em jogo o corpo, é inscrição 
num espaço, relação consigo e com o outro”. 

  

Como já citado, muitas vezes colocamos 
em prática no cotidiano os ideais que as 
personagens nos apresentam, porém é sa-
bido que o romance não produz a si, logo, 
as personagens, os ambientes e os confli-
tos são produzidos por um autor que as-
sim como o leitor, vive, pensa, têm valo-
res, prefere certas coisas, rejeita outras, já 
vivenciou diferentes experiências e afins. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

991

Ou seja, trata-se de um agente históri-
co que vive a sociedade e observa sempre 
atentamente a vida de seus leitores, tornan-
do-os, também, tema de suas obras. Então 
o que se estabelece durante a leitura, além 
de outros, é o diálogo entre autor e leitor. E 
essa conversa proposta no romance é mui-
to mais direcionada ao leitor do que muitos 
acreditam ser, é através das personagens e do 
narrador que o autor manifesta o que pensa 
para o leitor, como aponta Ligia Chiappini: 

(...) é a presença discreta de um narrador 
que, por meio do contar e do mostrar equi-
librados, possa dar a impressão ao leitor de 
que a história se conta a si própria de prefe-
rência alojando-se na mente de uma perso-
nagem que faça o papel de refletor de suas 
ideias. Uma espécie de centro organizador da 
percepção, que tenha uma rica sensibilidade, 
uma inteligência penetrante, para a expres-
são da qual têm de ser trabalhados coeren-
temente os outros elementos da narrativa: a 
linguagem ao ambiente em que se movimen-
tam as personagens  (CHIAPINI, 1997, p.13)

Portanto, a narrativa transmitida no roman-
ce está, de fato, impregnada pelas experiên-
cias, ideologias e valores de seu escritor, se-
gundo Benjamim (1985, p. 213) “O narrador 
reitera da experiência o que ele conta: sua 
própria experiência ou a relatada pelos ou-
tros. E incorpora as coisas narradas à experi-
ência de seus ouvintes”. Em diversas ocasiões 
o leitor não se dá conta disso, sobretudo, por-
que estrategicamente a voz do autor se po-
siciona nas entrelinhas dos diversos diálogos 
que compõe o enredo da história da ficção. 
Nesse contexto, Wayne Booth pontua que:

[...] o autor não desaparece, mas se mascara 
constantemente, através de uma personagem 
ou de uma voz narrativa que o representa. A 
ele devemos a categoria do autor implícito, 
extremamente útil para dar conta do eter-
no recuo do narrador e do jogo de másca-
ras que se trava entre os níveis da narração  
(BOOTH, 1980 apud CHIAPINI, 1997, p.18).

Dessa maneira, podemos inferir que a litera-
tura pode ser caracterizada como uma repre-
sentação criada pelo autor, que partilha das 
angústias e ansiedades do meio em que vive. 
Esta representação carrega consigo relações 
de poder e interesses, que geram no imaginá-
rio reflexões e percepções críticas do status 
quo, denunciado as injustiças e as mazelas 
sociais. Mas ela pode ser utilizada também 
para manutenção de poder e para justificar as 
ações de uma sociedade sobre a outra. E foi o 
que alguns autores, principalmente ingleses e 
franceses, fizeram durante o imperialismo eu-
ropeu do século XIX, utilizaram largamente a 
narrativa literária para difundir os argumentos 
que davam “razão” à dominação do Oriente. 
Eles apresentavam em suas obras um Oriente 
exótico, atrasado, inferior, sem cultura, subal-
terno, dependente, primitivo e que necessita-
va da civilidade do homem branco europeu. 
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No império britânico, autores como Joseph 
Conrad, T. E. Lawrence, Gertrude Bell e Ru-
dyard Kipling, souberam com maestria, alicer-
çar as justificativas para imposição dessa do-
minação nas obras que produziram. Destes, 
destaca-se Rudyard Kipling, considerado por 
alguns críticos como o “poeta do imperialismo”, 
pois apoiava declaradamente a dominação e 
expansão do império britânico no Oriente, 
principalmente na Índia. Dentro da vasta obra 
de Kipling, as mais famosas são Kim, O ho-
mem que queria ser rei, e o Livro da Selva (ou 
Mowgli o Menino-Lobo). Depois de vermos a 
vida do autor, analisaremos o conto Mowgli, o 
Menino-Lobo.  Nossa hipótese é a de que nele 
existe um primitivismo imposto à Índia, o qual 
buscaremos evidenciar durante nossa análise.

ANTES E DURANTE RUDYARD 
KIPLING 

Joseph Rudyard Kipling nasceu em Bom-
baim, na Índia, em 30 de dezembro de 1865. 
Seus pais Jonh Lockwood Kipling e Alice Ki-
pling eram ingleses e haviam chegado há pou-
co tempo na Índia. Seu pai era professor de 
Artes e Ofícios na Escola de Artes em Bom-
baim. Kipling nasceu oito anos depois de um 
importante evento ocorrido na Índia, o gran-
de levante de 1857-1858 no norte da planí-
cie indiana, referenciado na tradição histórica 
da Inglaterra como o “Motim Indiano”. Hobs-
bawm (1977, p.138) aponta que esse levante 
“seria crucial na história da administração bri-
tânica, pois tem sido apontado retrospectiva-
mente como um prelúdio ao movimento na-
cional indiano”. Ainda segundo o autor, esses 
homens haviam se rebelado contra aquilo que 
eles acreditavam ser uma destruição rápida e 
rude de sua forma de vida por uma sociedade 
estrangeira. O propulsor do levante foi a ane-
xação de territórios indianos dependentes, 
associada ao regime do vice-rei Lord Dalhou-
sie (1847-56), o confronto explodiu quan-
do em 1856 houve a anexação do Reino de 

Oudh, último território do Império Mughal. O 
levante havia começado como um motim do 
exército bengalês, mas transformou-se numa 
insurreição popular de grande importância na 
planície do norte, liderado pelos nobres e prín-
cipes tradicionais, na tentativa de restaurar o 
império Mughal. Contudo, fora reprimido se-
veramente e daí em diante os ingleses seriam 
mais cuidadosos na sua forma de administrar. 

Nesse contexto, a política de anexação ces-
sou, continuando apenas na fronteira ociden-
tal e oriental do subcontinente. As áreas da 
Índia não ocupadas pela administração dire-
ta foram deixadas para a administração de 
príncipes locais controlados pelos ingleses 
e acabaram se tornando – nos pilares do re-
gime que lhes garantia riqueza – poder local 
e status. Dessa forma, desenvolveu-se uma 
tendência acentuada para buscar apoio nos 
elementos mais conservadores deste país: os 
proprietários de terras e especialmente a po-
derosa minoria mulçumana, seguindo a anti-
ga ordem “Divide e Impera”. Mais tarde, essa 
mudança de política tornou-se um contrape-
so ao lento desenvolvimento da resistência 
da nova elite indiana classe média, estes, pro-
duto da sociedade colonial, em alguns casos 
seus servidores. Já que por mais que novas 
políticas fossem aplicadas no império india-
no, sua realidade econômica e política con-
tinuava a enfraquecer e a quebrar as forças 
da tradição e reforçar as forças da inovação, 
intensificando o conflito entre essa classe 
média indiana e os ingleses. Assim, no final 
da década de 1880, o Congresso Nacional 
Indiano, o principal veículo do nacionalismo 
indiano e partido dirigente da Índia inde-
pendente, já existia. (HOBSBAWM, p. 139). 
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Kipling – que havia retornado da Inglaterra 
três anos antes da criação do Congresso Na-
cional (1885), onde seus pais o enviaram para 
estudar no United Service College, uma esco-
la pública criada para oficiais ingleses que vi-
viam na Índia – começou a trabalhar no jornal 
The Civil and Military Gazette, que ficava na 
cidade de Lahore, capital da província de Pun-
jab. Lá, além das reportagens, publicou vários 
poemas e contos, e em 1889 deixou a Índia 
e nunca mais retornou. Kipling morou duran-
te um período nos Estados Unidos (casou-se 
com uma americana) e na África do Sul, porém 
fixou residência na Inglaterra em 1900, onde 
produziu suas principais obras: Kim e The Jun-
gle Book. Ganhou fama e reconhecimento e 
em 1907 recebeu o Prêmio Nobel de Literatu-
ra, perdeu um filho durante a Primeira Guerra 
Mundial e faleceu em 1936. (SAID, 2011, p.27)

MOWGLI E A REPRESENTAÇÃO DE UM 
ORIENTE PRIMITIVO

Ao analisar o conto Mowgli, devemos, an-
tes de tudo, ter em mente que mesmo tendo 
nascido na índia, Kipling não se considerava 
indiano, e muito influenciou para isso o pe-
ríodo que passou na Inglaterra para estudar. 
Nesse contexto, Kipling ao apresentar a Ín-
dia em sua obra o faz como um europeu, e 
conforme Said isso “(...) significa estar cons-
ciente, ainda que obscuramente, de perten-
cer a uma potência com interesses definidos 
no Oriente e, mais importante, pertencer a 
uma parte da terra com uma história defini-
da de envolvimento no Oriente quase desde 
os tempos de Homero”. (SAID, 2011, p.14).

 Partindo da premissa proposta por Said, ob-
servamos que todo o conto é norteado pela 
dialética civilizado x selvagem, de imediato, 
observa-se uma autoridade civilizada e civi-
lizatória na figura de Gisborne, “um homem 
a serviço do Governo, com uma pensão” (p. 
103). Este honrado homem vive – ou sobre-
vive - em meio a um ambiente hostil: “Apenas 
ouviam-se então mais gritos e rugidos na es-
curidão das noites calmas; o tumulto de uma 
luta cerrada entre tigres, o berro de algum cer-
vo arrogante, ou o estalar da madeira produ-
zida por um velho javali afiando sua presa em 
um tronco de árvore”. (p. 74). “Seus emprega-
dos lutavam corpo a corpo com tempestades 
de areia e dunas errantes” (p.72).  É revelada 
uma Índia exótica e primitiva, que remete, a 
nós ocidentais, às clássicas imagens do cine-
ma: faquires deitados em camas de pregos, 
cobras sendo hipnotizadas em praças públi-
cas, etc. O primitivismo é difundido até mes-
mo em uma das cenas mais lindas do conto:

No centro, sobre um tronco caído, de cos-
tas para os observadores e com o braço 
em volta do pescoço da filha de Abdul Ga-
fur, estava Mowgli, coroado de flores no-
vas, tocando uma flauta rústica de bambu, 
a cuja música quatro enormes lobos dança-
vam solenes sobre as patas traseiras. (p. 99)

Como colocamos anteriormente, é impor-
tante ressaltar o tipo de narrador, sua presen-
ça é discreta e, a princípio, imparcial, mas à luz 
da análise, mostra-se portador da ideologia 
ocidental imperialista. Ora, já pautamos an-
tes o tacanho discurso colonialista europeu: 
o restante do mundo – selvagem, inferior e 
incapaz de qualquer progresso – necessita de 
auxílio. Conforme Said, esse é o “(...) princi-
pal componente da cultura europeia, precisa-
mente o que tornou hegemônica essa cultura, 
dentro e fora da Europa: a ideia de uma iden-
tidade europeia superior a todos os povos e 
culturas não europeus”. (SAID, 2012, p.34). 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

994

Essa superioridade é impressa sutilmen-
te no conto, como no seguinte trecho: “Ele 
costumava, para preservar sua dignidade no 
isolamento, vestir-se para o jantar de todas 
as noites”. (p. 81), pode ser vista também 
no momento em que Mowgli visita a casa 
de Gisborne e este ao soltar a cortina, dei-
xa o menino assustado achando que é uma 
armadilha, ele ri e diz: “Homens brancos não 
prendem outros homens em armadilhas. Sem 
dúvidas pertence à selva”. Na sequência, ob-
servamos que Gisborne leva consigo a “civili-
zação” ocidental: “Vejo – disse Mowgli – que 
não prende nem cai. Eu... eu nunca presenciei 
tais coisas até o dia de hoje” (p.78-79). Há su-
perioridade mesmo no tom paternalista im-
presso à fala de Gisborne, quando da perso-
nalidade de Mowgli: “Gostava dele: gostava 
de sua força, ligeireza, os passos silenciosos 
e seu constante sorriso aberto; sua ignorân-
cia de todas as formas de saudações”. (p. 84). 
Mowgli, o menino selvagem, ainda não foi to-
talmente contaminado pela cultura ocidental. 

A dita superioridade também é sugerida 
quando comparada com a figura de seu cria-
do “maometano de barbas brancas”, Abdul 
Gafur. Um indivíduo inferior, violento, de vi-
são estreita, preconceituoso e insensível; a 
antítese perfeita do homem-símbolo Gisbor-
ne: branco, inteligente, zeloso, ocidental. É 
importante destacar que existe um confron-
to entre Abdul Gafur e Mowgli, pois aquele 
desde o primeiro encontro confidência a seu 
Sahib: “(...) que estranhos vindos de Deus sa-
be-onde eram com toda certeza ladrões pro-
fissionais, e que pessoalmente não aprovava 
esses páreas nus que não sabiam a maneira 
adequada de se dirigir às pessoas brancas” (p. 
84). Este conflito se dá durante quase todo 
o conto e é mediado por Gisborne, pois este 
constantemente exorta, hora um, hora ou-
tro. Como podemos constatar na seguinte 
passagem, ele repreende Abdul Gafur após 
ele caluniar Mowgli: “Cala-te, então – disse 

Gisborne. – Admito que continues com teu 
serviço se não fizeres muito ruído, pois co-
nheço teus usos e costumes. Os meus, tu 
não o conheces” (p.84). Nesse outro trecho 
ocorre o contrário, após Mowgli guiar a égua 
de Abdul Gafur que estava longe para perto 
de Gisborne, ele o exorta: “Não há motivo 
para riso – disse Gisborne com severidade. 
– O Homem parece à morte, Mowgli”. (p.87).

O auge desse confronto se dá quando Mow-
gli foge com a filha de Abdul Gafur, este empu-
nha o rifle nas mãos de Gisborne, os dois vão 
atrás de Mowgli e presenciam a cena já citada 
anteriormente em que Mowgli está com a fi-
lha de Abdul Gafur a tocar flauta. Nesse mo-
mento, Abdul Gafur pede para Gisborne atirar 
em Mowgli, mas ele não o faz e ainda resolve, 
uma vez mais, o problema convencendo Abdul 
Gafur a casar sua filha com Mowgli. (p.104).

Ao que nos parece, além do primitivismo 
imposto ao Oriente que norteia todo o con-
to como tentamos mostrar, o confronto que 
ocorre entre Abdul Gafur e Mowgli e mediado 
por Gisborne, é reflexo do momento político 
pelo qual passava a Índia em meados de 1900, 
pois como vimos, em 1885 foi criado o Con-
gresso Nacional Indiano que já aspirava uma 
Índia livre dos grilhões britânicos. Nesse sen-
tindo, acreditamos que o que Kipling quer re-
presentar com esse conflito é: a perpetuação 
da condição submissa de uma Índia constan-
temente “dependente” da Inglaterra para civi-
lizar, conter e mediar (representado por Gis-
borne) as diferentes culturas (representadas 
por Mowgli e Abdul Gafur) que compõem o 
país, sugerindo a Europa como um eixo essen-
cial à organização e sobrevivência do Oriente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho vemos e evidenciamos o Primitivismo Imposto ao Oriente na lite-
ratura de Kipling, constatamos aquilo que Said (SAID, 2012, p.49) propõe como o in-
tercâmbio que se dá entre os diferentes tipos de poderes que compõem o Orientalismo. 
Poderes que aqui se mostraram latentes na relação entre a narrativa de Kipling (no cam-
po da cultura) e ao momento de resistência política, pelo qual passava a Índia quando sua 
obra foi publicada. Sendo assim, acreditamos poder afirmar, agora com maior proprie-
dade, que a narrativa se apresenta, de fato, impregnada pelas ideologias de seus autores. 

Nesse sentido, o imperialismo não foi um fator que se deu apenas no campo econômi-
co ou político, mas que também esteve fortemente presente no campo cultural, repre-
sentado aqui, pela literatura. Sabemos que o poder imperialista não se mantém, apenas, 
através da força, da violência e dos dispositivos de coerção. É essencial à manutenção 
da ordem, a difusão de um pensamento condizente com a lógica da colonização, nes-
te caso, a crença na superioridade europeia, e a ideia de um Oriente inferior e primitivo.

Assim, indo muito além de um desinteressado conto inocente e infantil, podemos ob-
servar em Mowgli, o Menino Lobo, que o autor tenta convencer seu leitor a apoiar 
a manutenção da colonização britânica na Índia, exaltando e enaltecendo o “neces-
sário” poder civilizador europeu sobre um Oriente passivo, eternamente em confli-
to. Que, no entanto, fora dos artifícios literários, já no domínio da realidade, mostra-
-se um Oriente organizado e pronto a resistir – seja no campo político, econômico ou 
cultural – às tiranias impostas pelo colonialismo europeu e a lutar por sua liberdade.
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O BEHAVIORISMO E O CONTRAPONTO ENTRE LIMITES E RESTRIÇÕES 
EM EDUCAÇÃO

RESUMO: A Autora propõe a aplicação dos “princípios comportamentalistas” desenvolvidos 
por Skinner e outros, desde os fundamentos de Pavlov, de modo a maximizar a eficiência 
das práticas educacionais no Brasil. A defasagem evolutiva entre a cultura quotidiana e as 
práticas educacionais correntes, atua de modo a converter a escola num conjunto de vivências 
aversivas, a professores e alunos, enquanto, opostamente, práticas de reforçamento positivo, 
prazeroso e motivador vêm sendo relegadas ao descaso. Por outro lado, enfatiza o significado 
de “limites” e não restrições, como um conceito educacional de alta significância, e assim os 
diferencia de valores restritivos ou punitivos, então propondo seja esta uma meta central 
do sistema educacional. O Brasil, vive particular momento social de mercados câmbios de 
valores e referenciais morais, de convívio e cidadania, rápidos e nem sempre positivos. Tal 
ênfase, pelos profissionais de educação, resulta fundamental para um futuro sustentável.

Palavras chave: Condicionamento; Estímulo; Reforço; Limites; Educação.
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INTRODUÇÃO

A Autora postula que a educação brasi-
leira guarda uma defasagem evolutiva em 
face das encadeadas mudanças na socieda-
de, sua cultura, seus valores, seus conflitos 
e buscas por um modelo de organização. Tal 
dissintonia fez gerar, no interior das escolas 
um ambiente de crescente conflagração tra-
zendo como ônus o rebaixamento do nível 
educacional e, na contrapartida, a ascensão 
de valores e condutas antissociais entre os 
alunos. Por certo é função maior da escola, 
acima do ensino das ciências exatas, huma-
nas e biológicas, o binômio “ensinar a pensar 
e ensinar a viver em sociedade”. Quanto me-
lhor se adeque, o indivíduo a esse binômio, 
tanto melhor sucedido em sua inserção so-
cial, e melhor a sociedade em que se inserirá.

É objetivo do presente texto, propor recur-
sos simples que permitam uma abordagem 
emergencial em face do desastre iminente. 
Tem-se, ao menos em parte da Federação 
Brasileira, instalado no sistema educacional 
uma filosofia falsamente embasada na psi-
cologia, à qual, humoradamente poderíamos 
chamar “Guns and Roses”, porquanto, na prá-
tica, premia com carinho ou indulgência, aos 
atos delinquenciais e antissociais, por parte 
de alunos, inviabilizando o ambiente de ensi-
no. Some-se ainda o papel dos pais, a cada dia 
mais omissos. Não há tempo para reciclagem 
de gestores e professores, tampouco câmbios 
na formação do magistério. Compreenda-
mos a necessidade de constituir um sistema 
de “educação”, não só “ensino”, resumido em 
três palavras, “civilidade”, “aprendizado” e “ci-
dadania”, o que implica incorporar valores de 
“compromisso” e “ônus” à dinâmica com que 
cada qual se relacionam com a sociedade que 
lhe é imediata, a começar pela escola. Por cer-
to a dinâmica sócio-psico-econômico-familiar 
geradora desses padrões de comportamento 
não pode ser renegada em favor da punição,  

 
 
mas tampouco, pode servir de justificativa 
para o sentido de leniência, irresponsabili-
dade e descompromisso, sob pena de gerar 
uma sociedade de inadequados. O idealizado, 
porém, irrefletido, resultará em vê-los, àque-
les alunos, e à sociedade, punidos no futuro.

Compreendido por “Limite” o preço que se 
paga por cada ato praticado, seja no sentido 
positivo ou negativo, enquanto pais ou edu-
cadores, aqueles que mal lidam com seus pró-
prios limites, igualmente mal ensinam tal signi-
ficado ou mal conseguem lidar com os limites 
alheios, em questão, seus alunos ou filhos. A 
própria ideologização de certos atores, parece 
tentar escamotear sua incompetência. Con-
vertem-na em liberalidade inconsequente.

A Autora embasa sua proposta nos con-
ceitos de “Limite”, e não “Restrição”, a sa-
ber, o preço que se paga por cada ato pra-
ticado, e naqueles conceitos oriundos dos 
ensinamentos de Skinner e seus colaterais, 
enraizados em Pavlov, o “Behaviorismo”, re-
sultando condicionar certas práticas e ex-
tinguir outras tantas, fazendo voltar a sa-
tisfação e eficácia em ensinar e aprender. 
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HISTÓRICO DE UM PROBLEMA

Desde a descoberta do Brasil, a presença 
religiosa vê-se presente, cabendo aos Jesuí-
tas, o nascer da educação no Brasil, com uma 
forte presença do Pensamento Escolástico, 
isto é, da influência prática da Filosofia Es-
colástica, deixando fortes marcas ainda hoje 
presentes no Sistema Educacional Brasileiro. 
Essa corrente filosófica, vinda da Idade Mé-
dia, dominou o pensamento cristão dos sécu-
los XI ao XIV. Foi sobretudo o pensamento de 
São Tomás de Aquino, relendo a filosofia pre-
gressa numa ótica cristã, a buscar conciliar ra-
zão e fé porquanto verdades do mesmo Deus. 
Com sua máxima “crer para poder entender 
e entender para crer”, São Tomás de Aquino 
abre dois domínios de conhecimento, aque-
le decorrente da fé e aquele da luz da razão 
filosófico-científica. Apenas no século XVII 
a Filosofia Moderna com seus pensadores e 
cientistas viria a tomar-lhe o posto. Na prá-
tica, todavia, o Escolástico se enraizaram na 
cultura do ensinador, dura no ensinar, aver-
sa ao livre pensar, refratária à contestação e 
afeita ao castigo. Ainda hoje persiste no ensi-
no brasileiro um triste reliqua, na negação da 
função básica de reforçar e instrumentalizar 
o pensar, na competência em desenvolver e 
organizar a capacidade pensante banhada em 
motivação e prazer. Nos resquícios daquele 
pensamento que, a nós educadores, nos deu 
origem, muitos se acobertam, em sua acomo-
dação ou incompetência, fazendo gerar um 
sistema de ensino que já não atende a suas 
funções e se torna, no mínimo, enfadonho ao 
aluno, não fora anacrônico, desfocado de me-
tas e fora de época. Chega-se ao retrato da 
atualidade em nossas escolas, perderam-se 
os parâmetros de civilidade, agridem-se pro-
fessores, depredam-se mobiliários, libera-se 
a selvageria, a inconsequência e a negação 
absoluta da hierarquia no ambiente escolar.

 
 
A má remuneração e as dificuldades por que 
se passa, fazem acontecer um processo rever-
so ao da Seleção Natural, a selecionar profes-
sores e gestores educacionais de qualidade 
crescentemente inferior, enquanto ideologi-
zação da universidade, que os forma, levou 
a uma gradual lassidão e descompromisso de 
parte dos partícipes do processo gerencial do 
Estado e dos atores do Sistema Educacional. 
Traçam-se políticas e metas sem o respaldo 
da razão, e esta, sem aquele da realidade.

Marilena Chauí, controversa socióloga e 
ideóloga, advoga que, “inexiste violência ur-
bana no Brasil”, senão “a violência do cam-
po, dos expropriados, expressa nas cidades”. 
Noutras palavras, as massas urbanas não ti-
veram a oportunidade de assimilar e digerir 
o impacto cultural pós êxodo rural. Pretende 
que, por direito de “rés divina”, cabe a cada 
criatura seu quinhão no reino da criação, e 
a ruptura de valores que se nota na socie-
dade brasileira seria fruto, pelos desterra-
dos, da busca inconsciente por esse quinhão. 
Uma sociedade urbana desajustada, pois.

A esta Autora descabe o questionamento 
acerca de tal visão, senão que cabe à escola, a 
ação intensiva no sentido de resgatar o cami-
nho da edificação de uma sociedade melhor.
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PAVLOV E AS BASES DO 
BEHAVIORISMO

Abundaram na segunda metade do século 
XX, filmes em que compareciam em simbio-
se o homem e seu animal, como os elefantes 
Bimbo e Corki, Maia e Hadji, os cães Rin-Tin-
-Tin e Rusty, Lassie e Joey, e tantos outros. 
Numa singela imagem, a lagarta Curley dan-
çava quando seu amigo humano, tocava a 
gaita “Yes sir, that’s my baby”. Talvez, ao mos-
trar o vínculo afetivo, nos tenham vencido a 
resistência para dizer que, ou somos menos 
racionais do que pensamos, ou são eles, os 
animais, mais racionais do que pretendemos. 
Nossas mentes têm elos em comum com as 
daqueles, o que valida o Pensamento Beha-
viorista e sua base experimental. Aos que 
de longe observam numa primeira visão do 
Behaviorismo, este, falha no não destaque 
ao racional e sentimental, posto que aparen-
temente mecanicista. Ledo engano. Ao freu-
dianamente abordar, os papéis de Id, Ego e 
Superego, mesclando ambas as visões, faz-se 
gerar uma amálgama perfeita da qual resulta 
a compreensão do mecanismo de “Limites”. 
Óbvio que, tal mescla causa irados arrepios 
aos que se filiam a cada uma destas corren-
tes, mas não aos que militamos em educação.

O homem, racional, tem uma resposta ce-
rebral, censura, preconceitos, conflitos, ca-
pacidade analítica, simpatia e antipatia, gos-
tos pessoais, carga cultural, religião, anseios, 
ansiedades, angústias. Eis que, curiosamen-
te, este também tem um similar padrão ao 
do simpático cão cinematográfico Rin-Tin-
-Tin, que fazia suas heróicas tarefas para 
receber um afago e um “boa Rin-tin” de seu 
Cabo Rusty. Some-se que um simples Para-
mecium vivax, protozoário, pode ser condi-
cionado por reforços positivos e estímulos 
aversivos de natureza química, cromática 
ou elétrica. Um unicelular não tem cadeia 
nervosa ou arco reflexo! Como explicar?

O Comportamentalismo sistematizado 
por Burrhus Frederic Skinner ou Behavioris-
mo se desenvolve, a partir das conclusões 
de Pavlov, com ideias como “Estímulos”, 
“Respostas”, “Reforços”, “Condicionamen-
to”, “Intermitência”, “Extinção” etc., mas, tra-
zendo-os do campo dos animais de experi-
mentação ao comportamento do ser humano.

Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), con-
ceituou a possibilidade de se condicionarem 
reflexos, a Teoria dos Reflexos Condiciona-
dos. Seu experimento inicial constituiu em 
cateterizar o Duto de Stensen (duto salivar), 
então oferecendo pó de carne (estímulo in-
condicionado) e medindo a salivação conse-
quente (resposta incondicionada), portanto, 
num reflexo incondicionado, e introduzindo 
variáveis como a diferença na intensidade de 
resposta em face de parâmetros da repetição 
de estímulo, da intensidade do estímulo, da 
proximidade entre os eventos. À frente asso-
cia a sons à oferta do pó de carne até obter o 
condicionamento em que a salivação ocorre 
reflexamente ao som (estímulo condiciona-
do), na ausência da carne. Ao final vê extinguir 
o condicionamento pela ausência do estímulo 
incondicionado (carne). Posteriormente inter-
rompia cirurgicamente as neurovias que co-
nectam os centros nervosos superiores (En-
céfalo) à periferia somática. Submetia então 
o corpo periférico a estímulos como imergir a 
perna de uma rã em ácido ou pingar sabores 
na língua de um cão, e obtinha resposta de-
fensiva da primeira ou salivação do segundo. 
Conceituou, assim, atribuir ao “Arco Reflexo” 
pelo qual a “aferência” (influxo nervoso a par-
tir do ponto de estímulo) é conectada por um 
“neurônio de conjugação” diretamente à “re-
ferência” (efluxo nervoso até o local da rea-
ção). Mais elaboradamente, somou entender 
as funções inibidora e facilitadora, pelas quais 
as estruturas nervosas superiores, quando e 
se não desconectadas, interagem facilitando 
ou inibindo tais arcos ou respostas reflexas.

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1002

ELEMENTOS DO BEHAVIORISMO

Dentre os conceitos behavioristas, a seguir, 
referimos e encadeamos aqueles pertinen-
tes ao raciocínio objeto do presente. Muitos 
se apresentam sem a respectiva explicação, 
tanto quanto se ordenam, intencionalmente, 
de sorte a induzir, por “aproximações sucessi-
vas” a que o leitor os introduza na sequência 
de raciocínio, porquanto, autoexplicativos.

Skinner Box - Visualizamos um ambiente 
isolado em que se introduz um animal, ideal-
mente privado de água ou alimento. Irá bulir 
à sua volta, se agitar, até acionar um pedal ou 
botão. Segue-se um ruído, e o equipamento 
lhe oferece um pequeno bocado da água ou 
alimento que lhe faltava. Poucas vezes que 
o fato se repita, e passará a insistentemente 
cumprir essa tarefa, em troca da recompensa. 
Diremos que emitia operantes e gradualmen-
te foi condicionado. Gradualmente outras 
variáveis como luzes coloridas, choque elétri-
co e outras poderão ser introduzidas. Analo-
gia humana, se trabalhar, ganhar dinheiro, se 
roubar, leva cadeia (reforçamentos positivo 
e negativo). Chamemos a esse equipamen-
to, Skinner Box, em que se podem controlar 
quantos, quais e todos os parâmetros en-
volvidos no desenvolvimento e sistematiza-
ção de dado padrão, e todos os padrões de 
comportamento que se pretendam estudar, 
e ainda, na gênese sequencial de comporta-
mentos encadeados, assim controlando e re-
gistrando todos os eventos e propositais in-
tervenientes. Tais processos são estudados e 
compreendidos naquilo a que se chama “Aná-
lise do Comportamento” ou Behaviorismo.

Reflexo, é o ciclo em que um estímulo eli-
cita uma resposta. O estímulo será efetivo se 
tiver uma intensidade que permita superar 
o limiar, guardada uma latência de resposta. 
A magnitude da resposta é diretamente pro-
porcional à intensidade do estímulo, enquan-
to a latência é inversamente proporcional. 

Condicionamento é a automatização de 
respostas, existindo tanto estímulos como 
respostas, condicionados ou não condicio-
nados. Exemplifiquemos, açúcar faz salivar 
(estímulo e resposta não condicionados), mas 
a palavra açúcar pode induzir a salivação (es-
timulo condicionado). Ainda, maus compor-
tamentos (estímulos e respostas não con-
dicionadas) foram punidos, então a fantasia 
de delinquir é reprimida pelo indivíduo (es-
tímulo e resposta aversivos condicionados). 

Comportamento Operante subordina-se às 
consequências de respostas anteriores, en-
quanto o comportamento respondente ou 
reflexo, depende do estímulo. O comporta-
mento operante que é atendido, torna-se res-
pondente (comportamento reflexo ou condi-
cionado), como chorar para obter o mamar. 

Reforço Primário ou Incondicionado, in-
depende de condicionamento e reforça 
qualquer comportamento que o preceda. 
Reforço Secundário ou Condicionado as-
socia-se ao fornecimento do reforço pri-
mário (como o ruído de um alimentador).

Reforço Condicionado Generalizado é 
aquele responsivo a múltiplas demandas, e 
independe da “privação” (como na coação).
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Estado de Privação (fome, sede) aumenta 
a probabilidade de emitir comportamentos 
(causa ansiedade). A resposta, para ser condi-
cionante, deve ser imediata ao ato. Reforços 
positivos aumentam a probabilidade de repe-
tição da elicitação de dada ação, enquanto o 
reforço negativo a reduz até a extinção. Res-
postas repetidas, sem reforço são extintas, e 
as não emitidas são esquecidas. Elicitação é a 
emissão de comportamentos condicionados.

Comportamento Supersticioso é o que de-
corre de um processo de reforço acidental.

Reforço Positivo é o que aumenta a fre-
quência do padrão desejável, enquanto 
o Reforço negativo o que diminui a fre-
quência do padrão indesejável. O Refor-
ço pode ser “Contínuo” (a cada resposta) 
ou “Intermitente” (a parte das respostas). 

 
Aquisição é o estabelecimento do condicio-

namento do padrão de comportamento. Inter-
valos de reforço variáveis geram emissão cons-
tante de comportamentos (e estes, tão mais 
frequentes quanto mais frequentes os reforços).

Discriminação é a extinção de compor-
tamento em partes específicas do período 
(pela queda de ansiedade ou extinção das 
respostas imediatas). Se estabelece Dis-
criminação quando se extingue um com-
portamento frente a um estímulo, en-
quanto se condiciona em face de outro, 
estabelecendo um Controle de Estímulos. 

Estímulo Discriminativo aquele que si-
naliza que os operantes serão reforçados.

Generalização de Estímulos ocorre quan-
do estímulos semelhantes ao discriminativo 
do condicionamento, dados os elementos 
comuns (ou em comum) também fazem emi-
tir a resposta, porém, em frequência menor 
(gradiente de generalização de estímulo).

Abstração, situação em que proprie-
dade peculiar do objeto, mas que não 
existe sozinha, exerce controle de re-
ação (por ser parte de vários “todos”).

Estímulo Neutro é aquele que não é lícita 
resposta, mas ao ser associado ao estímulo 
incondicionado, torna-se efetivo, passa a eli-
citar respostas condicionadas, assim surgindo 
um comportamento condicionado. Exemplifi-
quemos que, certas drogas, se associadas ao 
álcool elicitam o vômito. O alcoólatra que as 
recebe passa a elicitar a reação de vômito (ou 
a ansiedade frente a tal possibilidade) quando 
tem vontade de beber. Ainda, o castigo por 
mentir, o bullying pela gagueira, elicitam a an-
siedade que se torna um estímulo condiciona-
do com resposta dissuasiva, ocorrendo reforço 
negativo, pois. Mais, podemos evitar a respos-
ta condicionada indesejável, condicionando 
outras respostas incompatíveis, que não pos-
sam ambas ser concomitantemente elicitadas, 
como, ante a experiência de dor, no dentis-
ta, haver uma sala de espera com joguinhos.

Adaptação é a diminuição das respos-
tas emocionais face ao novo ambiente.

Encadeamento ocorre quando um estímulo 
é reforçador” do ato que o precede e estímulo 
discriminativo para o que se segue (respos-
tas ligadas). Atentar é o comportamento que 
permite detectar um estímulo discriminativo.

Grupo de Respostas, define-se por classe 
das respostas correlatas. 

Classe de Processos, é o conjunto das ações 
que exaltam um mesmo padrão de comporta-
mento.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1004

Estímulo Aversivo (ou Reforço Negativo), é 
aquele que elicia muitos dos reflexos cons-
tantes da Síndrome de Ativação, e reforça o 
comportamento por eliminá-lo. Tanto o Refor-
çamento Negativo (terminação do reforço ne-
gativo), como o Reforçamento Positivo (apre-
sentação do reforço positivo) aumentam a 
frequência de novas respostas. Em Ensino te-
remos que, se a “Esquiva” em face do Estímulo 
Aversivo Condicionado (reforçador negativo) 
afasta a “Punição”, tende à “Extinção” de sua 
propriedade de reforçador negativo condicio-
nado. Cessa efeito, pois. A punição (remoção 
do reforço positivo ou apresentação do re-
forço negativo) é o inverso do reforçamento, 
e elicia os reflexos da Síndrome de Ativação.

Comportamento de Esquiva é aquele que 
elimina ou posterga o estímulo aversivo. 

Fuga é o operante reforçado pelo 
término do reforçador negativo.

Engenharia do Comportamento, é escul-
pi-lo com reforços positivos e negativos e 
múltiplos estímulos intervenientes, assim 
induzindo a discriminação. Estados emocio-
nais comumente enfraquecem rapidamente.

Respostas Controladoras modelam compor-
tamentos controlados. No Treinamento Ético 
o objeto de crítica / punição gera estímulos 
condicionados aversivos cuja redução reforça 
uma variedade de respostas chamada “resis-
tir à tentação” (respostas controladora e con-
trolada). A resposta controladora é reforçada 
pela redução dos estímulos aversivos condi-
cionados associados à resposta controlada.

Aproximações Sucessivas modelam o com-
portamento da criança, do choro, queixume à 
fala, e podem modular sem choque, a condu-
ta do escolar.

Reforçadores ou Reforços Generalizados 
são aqueles que não dependem da privação 
ou estão associados a múltiplas e diversas si-
tuações de privação. Exemplifique-se com a 
aprovação escolar e a obtenção de dinheiro. 
Discriminação é o oposto de Generalização.

Modelagem de um comportamento ou Dife-
renciação de Respostas é o processo em que 
por Aproximações Sucessivas se condicio-
nam respostas e então se estreita o leque de 
respostas passíveis de recompensa. Elemen-
tos comuns (ou em comum) podem permitir 
modelar dois comportamentos diferentes.

Campo de Estímulos gera um Repertório de 
Respostas. Estes se podem dividir em estí-
mulos e respostas discretos ou contínuos, em 
face das diferenças “topográficas”, ou seja, do 
formato das respostas. Por discretos, exem-
plifiquemos como o “grupo de respostas” de 
atingir as teclas de digitação, enquanto por 
contínuos, exemplifiquemos a cópia de in-
finitas possibilidades ao desenhar uma flor.

Estado Emocional ocorre na situação inco-
mum, e tende à adaptação, com a repetição, 
logo adaptação se opõe a emoção. Nos es-
tados emocionais, múltiplas respostas po-
dem ser elicitadas por um mesmo estímulo, 
tanto como, múltiplos estímulos pedem elici-
tar uma mesma resposta. Exemplifiquemos, 
quantas reações elicita o corpo ante o estí-
mulo do primeiro encontro (suor, batedeira, 
boca seca), e por outro lado, quantos estímu-
los (emoções) elicitam a reação da sudorese. 
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Ansiedade é a “Perturbação Emocional” ge-
rada por um estímulo que costuma preceder 
a um estímulo aversivo incondicionado, uma 
predisposição emocional, pois. Mesclando 
conceitos psicanalíticos e behavioristas, ain-
da que nos chamem de sacrílegos, os valores 
arraigados no superego, pela ansiedade elici-
tam respostas condicionadas, ao ponto de di-
tar a ação ou omissão. Em verdade, a ansieda-
de figura como determinante ou modificador 
para o sim ou o não em face de cada estímulo. 

Síndrome de Ativação é o quadro (original-
mente de preparo do animal para a luta) de 
midríase, xerostomia, sudorese, taquicardia, 
desconforto visceral, elevação de níveis de 
adrenalina, cortisol e glicose circulante, num 
conjunto de respostas reflexas eliciadas a um 
só tempo, e em algum grau, por um único 
padrão. Presente em muitas situações emo-
cionais, é um dos mais inconvenientes ins-
trumentos de que se pode valer o professor.

Assim, o efeito do controle aversivo exerci-
do pelo professor como instrumento para fa-
zer com que seus alunos estudem, diminui a 
probabilidade de que eles continuem a fazê-lo 
após formados. Noutras palavras, não é esta 
a receita! Esquiva é prevenir um comporta-
mento que será punido. Resposta punida não 
se extingue, retornando quando o comporta-
mento incompatível se extingue. Esse com-
portamento estava reprimido. Logo, punição 
em si não é instrumento de educação. Re-
pressão é o deslocamento do comportamen-
to punido pelo comportamento de esquiva.

Da integração dos conceitos acima, tere-
mos que, valores e condutas foram desen-
volvidos desde exemplos e reforçamentos in-
convenientes, desde o meio, sistematizados 
pela intermitência da atenção parental e de 
outros, e bem assim resistentes à extinção. 
Paradoxalmente, o tamanho das (numerosas) 
turmas em aula, distanciam aluno e profes-
sor, suprimindo o caráter pessoal da relação, 
elimina sua capacidade de vencer o limiar de 
eficácia para reverter tais distorções. Some-
-se agora, que a complacência do “Sistema” 
em face de comportamentos inconvenien-
tes, quando não, intoleráveis, faz reforçar 
e sistematizar, no aluno, exatamente o que 
se deveria pretender extinguir. Submetido à 
frustração, à ansiedade e à punição, vem o 
docente, a ser, ele, alvo de um processo de 
condicionamento de metas reversas, marca-
do pelo desinteresse, quando não, pela aver-
são em face da realidade que se apresenta.

Ora, os trechos imediatamente acima, nos 
referimos para definir que, o processo de 
ensino, navega o tímido mar dos “Estímulos 
e Respostas Discretos” (leque finito de op-
ções, como as teclas para digitar), visando, 
todavia, desaguar no oceano dos “Estímulos 
e Respostas Contínuos” (como o lápis e a fo-
lha de desenho), a elaboração do pensar e 
do criar. Cada estímulo, numa cadeia, refor-
ça a resposta que o precede e elicia aquela 
que o sucede. Apliquemos a nosso mister. 
Respostas reforçadas por reforçadores ge-
neralizados de afeição, aprovação e que 
tais, extinguem-se muito lentamente devi-
do à intermitência dos reforçamentos, dada 
a sutileza dos estímulos. Reforçamento di-
ferencial leva ao aprimoramento dos atos.
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Àquele que ensina, é fundamental atuar 
como espelho da verdade. Nos aliviamos da 
autocrítica (professores e alunos) quando ao 
admitir apenas as razões “menos puníveis” a 
justificar nossos atos, estamos racionalizando 
numa forma de autoconhecimento defectivo 
em que se buscam razões ou travestem atos 
para que se nos afiguram menos puníveis. 
Some-se a “Formação de Reação” quando se 
projeta em outrem a desvirtude, esquivan-
do-se de observá-la em si, turva-nos a visão 
da realidade, a professores e alunos. Há que 
sutilmente desnudar as verdades de cada.

Incompatibilidade é quando há duas respos-
tas possíveis, incompatíveis entre si. Assim, 
respostas indesejadas podem ser eliminadas 
pela extinção (falta de reforço) ou pelo reforço 
a respostas incompatíveis. Eis a chave de nossa 
proposta, sem, todavia, menosprezar que re-
forços contínuos extinguem mais rapidamen-
te o comportamento, mediante a cessação do 
reforço, mas, que os intermitentes (operante 
resistente à extinção), notadamente se, esta-
belecido o condicionamento, dilatam-se os 
intervalos entre os reforços, aprofundam sua 
estabilidade. Pensamento fundamental para o 
equacionamento da questão família / escola.

Processo de Ensino / Aprendizado é a si-
tuação em que ocorre o repertório contínuo, 
quando o aprendizado se dá pela evolução 
pautada pelo reforço diferencial, aprende-
-se, discriminando-se as sutis diferenças no 
campo contínuo dos estímulos, emitindo ele-
mentos do campo contínuo das respostas, 
com crescente sutileza na discriminação 
(acuracidade) dos elementos de resposta. A 
criança vive um processo de modelagem (es-
pontânea ou estimulada), quando desenvol-
ve a habilidade de fazer-se reforçar quando 
o estímulo produzido se assemelha ao esti-
mulo copiado. E evolução se dá pelo reforço 
diferencial, dela mesma, da escola, dos pais.

ANÁTOMO-FISIOLOGIA DO 
BEHAVIORISMO

Simplificadamente, a bem de entender o sí-
tio de gênese dos fenômenos de que aqui tra-
tamos podemos referir que, o Cérebro consti-
tui-se numa complexa massa neuronal dotada 
de fantástica rede de interconexões entre seus 
diversos componentes, numa complexa malha. 
Visto externamente, sua Substância Cinzenta 
apresenta “revoluções” ou giros cerebrais e 
sulcos. Temos, desde a Córtex Cerebral, Vias 
Somáticas Voluntárias (ou Piramidais), outras 
Involuntárias (ou Extrapiramidais) e Viscerais.

Córtex Motora Voluntária, localizada princi-
palmente no Giro-Pré-Central, é origem do Sis-
tema Piramidal, serve aos movimentos volun-
tários, circunscritos, finos, precisos. Local onde 
se iniciam as tarefas, definindo a organização 
espacial e facilitando os reflexos medulares. 

Córtex Motora Automatizada, origem 
do Sistema Extrapiramidal, comparece 
nas atitudes posturais e movimentos vo-
luntários e involuntários. Inibe os reflexos 
medulares. O Extrapiramidal tem diver-
sas cadeias neuronais, grande número de 
centros nervosos por todo o neuroeixo.

Temos que o S. N. Piramidal é o princi-
pal ator nas ações voluntárias enquanto 
o S. N. Extrapiramidal mais atua no ajus-
te postural. Respostas reflexas estão vin-
culadas ao Sistema Extrapiramidal. Atos 
como dirigir, andar, usar bicicleta, inscrever, 
se iniciam no Piramidal e são automatiza-
das, passando ao comando Extrapiramidal.

Refiramo-nos ainda aos Centros Recep-
tor Visual, Receptor Acústico e Centros 
Corticais Verbais da Palavra Falada, da Pa-
lavra Ouvida e Palavra Escrita, e ao sítio da 
personalidade e crítica, o Lóbulo Frontal.
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Ao mister de ensinar, as referências aci-
ma se prestam à compreensão de que:

Há sentido na premissa inicial Behaviorista, 
ao aludir aos experimentos de Pavlov para fa-
lar de arcos reflexos e da ação facilitatória e 
inibitória exercida pelos Centros Superiores, 
porém, pecando pelo simplismo de menos-
prezar a elaboração do intelecto e da com-
plexa inter-relação das estruturas superiores;

Que todo movimento fino como a escrita, 
a marcha, a direção de veículo, se inicia por 
ato do S. N. Piramidal, mas gradualmente 
se transfere ao “piloto-automático” Extra-
piramidal, com “borramento” da delibera-
ção consciente do feito e paradoxal ganho 
de eficiência e uniformidade. Ademais, a re-
petição temporal tende a aprimorar os re-
finamentos dessa “Extrapiramidalização”.

Que antes de executar tarefas, o aluno 
deve “decodificar” as informações recebidas, 
e os centros supra referidos têm esse papel. 

Aquele que ensina, deve dominar sua an-
siedade, frustrações, ou às vezes a raiva, 
para atentar a que, por obra de males como 
hipóxias de parto, desnutrição na primeira 
infância, baixo nível de estimulação neuro-
lógica precoce, genética, etc., tal faculdade 
pode resultar prejudicada, exibindo alunos 
desatentos ou de mal desempenho, cuja cul-
pa, decididamente não lhes pode ser impu-
tada. Citamos os ensinamentos contidos em 
Meyer-Gross-Slater a dizer que, múltiplos in-
divíduos, submetidos às mesmas situações e 
condicionantes de desenvolvimento, desen-
volveram padrões distintos de personalidade 
e comportamento em função de sua carga ge-
nética. Todavia, a sorte será implacável com 
cada qual, e com a sociedade que ele compõe.

O CONCEITO DE LIMITES – 
ENFOQUE BEHAVIORISTA

Insistentemente utilizamos de concei-
tos como estímulos e respostas, condicio-
namento e aprendizagem, e da meta final 
de introjeção do valor de “Limites”. Por ób-
vio, se o valor de Estímulo Aversivo poderá, 
eventualmente se fazer necessário na ação 
diuturna da educação, por certo, o Reforço 
Positivo com a invocação de estímulos con-
dicionados de resposta prazerosa, ademais 
da intermitência, será a ferramenta básica.

Eis, contudo, que se nossa meta central 
reside no aprimoramento do conceito de 
“Limites”, ademais pretendendo que, este 
perdure por toda a vida, consideraremos 
então que, este deverá fazer parte do pró-
prio “eu”, e não o condicionamento em si, 
pois este conhece a extinção. Some-se ain-
da que, pretendemos a reversão de um es-
tado de ruptura e restauro de valores éticos.

Muitas escolas oferecem “Tablets” e “Lap-
tops” como prêmio a seus destaques. A esta 
Autora, quer parecer seja esta, a introdução 
de mais um valor deletério, o suborno.  Ao 
tempo em que, enfatizamos a necessidade de 
oferecer recompensas afetivas, busquemos 
que estas sejam a manifestação de reconhe-
cimento e carinho, a citação elogiosa, os car-
tões ou diplomas de honra ao mérito, os “qua-
dros de ouro” de cada ano, as “fitas azuis” de 
cada mês. Alguém protestou por serem práti-
cas que fomentam a competição, ao que lhes 
responderemos, ser a competição normal na 
vida, e bem assim, normal na adequação a ela. 
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Por valores de “Cidadania” e “Limites”, deve 
estar claro ao aluno que, todos têm um pa-
pel, um trabalho, e o seu “emprego” é o es-
tudo. Não faz nada mais que sua obrigação 
ao estudar, apenas merece o reconhecimen-
to por cada esforço, com a recompensa mo-
ral e não suborno. Tal não extingue que, 
práticas prazerosas como campeonatos 
desportivos, mostras de arte ou ciência ou 
excursões lhes sejam, a todos oferecidas, “re-
forçando” a imagem da escola mãe dadivosa.

 
CONCEITO DE LIMITES – ENFOQUE 
PSICANALÍTICO

A psicologia, em suas origens, pautava-se, 
pela fundamentação de Sigmund Freud, e 
depois seus seguidores na compreensão do 
“Desenvolvimento da Personalidade”. Gros-
seiramente poderíamos dizer que, cabia na 
inter-relação psicoeducacional que, em fun-
ção do como se houvera lidado com o pra-
zer do contato com o acolhedor seio mater-
no, de mamar ou a frustração do desmame, 
o trauma do desligamento de suas próprias 
fezes, a descoberta dos genitais e as identifi-
cações, transferências e desligamento desde 
as figuras parentais, e por fim, o como cada 
qual trabalhou tais fatores, se refletiria nos 
componentes oral, anal, fálico etc. Assim te-
ríamos na oralidade o prazer no contato com 
a linguagem oral e escrita, na analidade o 
caráter obsessivo com obstinação, organiza-
ção, habilidades manuais artísticas e finan-
ceiras, tendência ao prolixo e ao obsessivo, 
ou desde a agressividade às definições de 
sexualidade nas sombras da evolução fálica.

Ainda no Fundamento Psicanalítico do De-
senvolvimento da Personalidade, temos que, 
nas relações do indivíduo consigo mesmo e 
seu agir, comparecem três segmentos psíqui-
cos primários. O Id, encerra nosso querer, as 
forças que nos levam a buscar desde a sim-
ples sobrevivência à expansão e dominação. 

O Superego, introjetado basicamente desde 
as influências parentais, ao longo dos primeiros 
quatro e meio anos de vida, sintetiza os valo-
res de censura. Deles organiza-se o “órgão de 
mediação” o Ego, adequando os anteriores ao 
convívio social. O maior dentre os educadores 
é, portanto, o lar, onde se estrutura um Ego 
saudável a nortear nossa relação com a vida.

Sobretudo nas escolas do ensino público, 
nas periferias das grandes cidades verificam-
-se, interagindo, diversos fatores deletérios. 
O convívio com a droga e o crime, dessensi-
biliza a gênese da repulsa social, facilitando 
a que violência e ilegalidade, gradualmen-
te se incorporem à carga cultural corrente, 
fomente-se a indisciplina e a delinquência. 
Famílias se desagregam, pais consideram 
que seus filhos são “problema da escola” 
abdicando de sua função de educador prin-
cipal. Se fonte geradora dos valores intro-
jetados no Superego se faz ausente, pois, 
mal formados serão os Superegos forjados.

Por “Limites”, não se entendem divisas, 
cercas, bandas que separam o que pode do 
que não pode. Compreenda-se este con-
ceito psicopedagógico como a necessidade 
de cada um, mais que compreender, intro-
jetar que, a cada ato praticado correspon-
de um preço. Antes de agir, deve cada qual, 
num flash, pesar as consequências de seu 
ato. Veja-se o enxadrista que, antes de cada 
lance, pesa os desdobramentos possíveis 
muitos lances à frente. Por certo, tal degra-
dação, faz prejudicar a adaptação ao con-
ceito de que, a cada ação cabe um preço.

Saber lidar com Limites, é decorrência direta 
da relação saudável entre Id, Ego e Superego. 
Mais, é pesar a relação entre o desejo e o ris-
co, a vida e a morte, a construção e a destrui-
ção, a Libido e a Mortido, a ação e seu custo.
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CONCEITO DE LIMITES – O 
PROFESSOR

Não administrar “Limites” a outrem, muito 
menos lhes ensina, quem não lida adequada-
mente com seus próprios. Não existirá líder, 
político, empresário, educador ou pai, bem-
-sucedido em sua tarefa, se não administrar 
a contento os Limites daqueles que a ele se 
submetem, e não o fará se não lidar a con-
tento com seus próprios Limites. Aqui reside 
o grande desafio de cada ser humano, mas 
em especial, do professor, por contingên-
cias sociais guindado ao papel de educador.

Lembremos Sir Isaac Newton a dizer que 
“a cada ação corresponde uma reação idên-
tica, porém em sentido contrário”. Opondo-
-se Jesus Cristo a clamar “perdoai-os senhor, 
eles não sabem o que fazem”. Ser huma-
no algum deliberou ser perverso ou mal-
sucedido, todavia, não se vive sem agir e 
não se age sem colher frutos. A cada papel 
um contra papel, a cada ação uma reação. 
Tal sistema lascivo hoje vigente nas esco-
las, como na Sociedade, apenas faz fomen-
tar tais desvirtudes em cada ator desse jogo.

 
A ESCOLA ATUAL - UM SKINNER 
BOX

A escola, aquela peculiar “Skinner-box”. Em 
prédios escolares degradados, operam profes-
sores mal remunerados, gestores desprepara-
dos e um ordenamento hierárquico que premia 
incompetências e omissões, porque eliminam 
ameaçadoras e incômodas cobranças e diver-
gências. Por gerações a fio, professores pre-
pararam professores, estes a outros, e assim, 
num encadeamento de virtudes reversas, com 
a gradual perda de qualidade e desatualização. 
Fracassou-se nas tarefas de educar e ensinar. 

 

Alunos se vêm prisioneiros nas escolas a 
cada dia mais distantes de suas demandas 
biopsíquicas, a lhes impor o enfado, inquie-
tação, desatenção, ao tempo em que trazem 
de suas origens, mal estruturados valores e 
ausente conceito de Limites. O establish-
ment impõe aos professores, uma resposta 
desmedidamente tolerante, sob pena de se-
rem, eles, os professores, objeto de punição. 
Os mecanismos de “condicionamento por 
reforços positivos” que deveriam motivar a 
professores e alunos, é trocado por uma di-
nâmica regressiva e desconstrutiva. Profes-
sores têm extintos os bons valores de um 
condicionamento positivo, para vê-los de-
saparecer pela falta de reforços positivos e 
abundância de outros aversivos. Por conse-
quência aumenta o absenteísmo de docen-
tes, seu desinteresse em aula, sua queda de 
eficiência didática, o desconforto psíquico, a 
ansiedade, quando não, a doença psíquica.

Nos alunos, a falta de valores introjetados 
desde o lar e a comunidade, a omissão da es-
cola em dar-lhes suplência por tal falta, em adi-
ção à enfadonha inadequação metodológica 
e física da escola, fá-los transgredir às regras, 
ignorar o que lhes é ensinado ou cobrado, se-
rem seduzidos pelo delinquir, aos olhos con-
descendentes de um sistema que, só faz refor-
çar positivamente a tal degradação de valores.

Fato é que, há que ser prioridade na 
formação de pais e educadores a ênfa-
se máxima no exercício da noção de Li-
mite, “à flor da pele e à exaustão”.
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Ainda que a tônica behaviorista possa cho-
car por uma imagem “a priori” mecanicista, 
o fato é que, o sistema atual herdou vícios e 
chagas da Idade Média, cultivou insuficiên-
cias senão incompetências, e pratica siste-
maticamente ao condicionamento para res-
postas socialmente inadequadas, porquanto 
extinguiu os estímulos condicionados que 
se traduziam por desconforto e ansiedade 
em face do impróprio. Distante das deman-
das da modernidade, por vezes acaba por ge-
rar pequenos delinquentes em sala de aula, 
comprometendo seriamente o futuro do País. 

Eis que, nesta Skinner Box, reforça-se exa-
tamente o que deveria ser extinto, e des-
trói-se o que deveria resultar da interação 
entre o repertório contínuo e os mecanis-
mos de reforço diferencial construtivos. 
Uma sequência reversa precisa ser ativada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordamos a bem-sucedida vivência de 
retomar o sentido construtivo da esco-
la com vistas ao aprendizado, mas igual-
mente à adequação social do indivíduo. 

Ao tédio, prefiram-se pequenos mimos e 
expressão de carinho, reforço positivo aos 
alunos de especial empenho ou desempenho, 
porquanto é patente e biunívoca correlação 
entre tarefa bem-feita – recompensa - tare-
fa bem-feita. Evitem-se os condicionamentos 
por estímulos aversivos, os castigos, mas pelo 
reforço positivo, com ênfase na responsabi-
lidade e ao trato com o conceito de Limites. 

Não se puna, mas tampouco se omitia a 
censura. Norteie-se o ensinar pela soma dos 
conceitos de Reforçamento e Limites. Esti-
mule-se o adequado desempenho das fun-
ções dos pais, mas, se sua omissão é patente, 
reconheçamos o imperativo da presença pre-
coce, intensa, pessoal e próxima do professor, 
e portanto, salas com poucos alunos. A Mate-
mática, pode ser a mais agradável dentre as 
matérias, pois é pensar, não fossem professo-
res a deduzir teoremas, exigir que se decore 
tal feito para, por fim, em infinitas questões 
perguntar “Que formulinha usaremos? ”. O 
Português será bem mais interessante se al-
guém se der ao trabalho de dizer que “Pre-
dicativo é o que predica, atribui qualificati-
vos”, e não simplesmente, “o que diz respeito 
ao verbo”, ou se aprender a bem falar lendo 
bons livros. O mesmo se a História mostrar 
o encadeamento de fatos que deságua na 
atualidade como ela é, os como e porquês, 
sem a tendenciosa condução à ideologia. 

Privado, em sala de aula, de mídias moder-
nas e coisas que lhe agrada, o jovem é man-
tido “detento”, ouvindo e decorando aquilo 
que não sabe o porquê, e sobretudo, apre-
sentado da forma mais maçante possível. Em 
pleno século XXI persiste o quadro negro e 
a cópia! Nossos alunos sabem fazer consul-
ta em biblioteca? Leem livros? Há que cor-
rigir e fazer atraente. Submetemos nossos 
alunos a uma sequência de estímulos aver-
sivos a condicionar-lhes respostas avessas 
ao desejável, perdendo a oportunidade de 
brindar-lhes com amplas portas para o futu-
ro, abertas por “reforços positivos” do pra-
zer de aprender rumo ao prazer de pensar. 
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A grade curricular deve ser redesenha-
da no sentido da aplicabilidade prática de 
cada ensinamento. Os professores precisam 
ser reciclados no sentido de retribuir a essa 
moderna demanda. Mais, devem ser merito-
craticamente remunerados pela mensuração 
de seu desempenho em cursos de exten-
são feitos e resultados pedagógicos obtidos. 
Alunos de especial desempenho devem ser 
pronta e continuamente reforçados. A esco-
la, é o laboratório que deve replicar a realida-
de do microcosmo social, e nela, exercitar-se 
os valores e ações de inserção do indivíduo.

Por fim, cite-se Domenico Di Masi, da Uni-
versitá de la Sapienza- Roma – Itália que em 
palestra referiu “não estou falando do Bra-
sil ou qualquer país específico, mas sempre 
que me houve num país onde as pessoas se 
vangloriam de sua criatividade e habilidade 
em dar jeitos, contornar problemas, inva-
riavelmente me encontrei num pais subde-
senvolvido, pobre e atrasado”. Entenda-se, 
não há lugar para achismos ou improvisos.

MARCIA JORDÃO MARTINS 
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Ensino Fundamental II e Médio em Língua 
Portuguesa na E.E. Martins Pena e EMEF Ana 
Maria Alves Benetti, na cidade de São Paulo.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E OS MOVIMENTOS DO BRINCAR: O DIREITO À 
EDUCAÇÃO E À INFÂNCIA

RESUMO:  O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o brincar como um direito 
e a sua importância o desenvolvimento das crianças pequenas, problematizando a Infância, 
suas especificidades e as instituições de educação infantil, como construção histórico-social. 
Discutiremos também, acerca da relação entre o brincar e a aprendizagem, com o objetivo de 
compreender a maneira como a criança pequena apreende o mundo ao seu redor e produz 
conhecimento Para tanto, nos limitamos no primeiro capítulo, à contextualização histórica e 
social que constitui o que hoje entendemos como Educação Infantil.  No segundo capítulo, 
buscamos refletir sobre os movimentos do brincar e a aprendizagem na infância, de modo a 
incentivar práticas pedagógicas na Educação Infantil numa perspectiva lúdica.

Palavras Chave: Ludicidade; Infância; Brincar; Educação Infantil.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1014

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo refletir 
sobre a Infância, suas especificidades e as ins-
tituições de educação infantil, como constru-
ção histórico-social, bem como da relação en-
tre o brincar e a aprendizagem, com o objetivo 
de compreender a maneira como a criança pe-
quena apreende o mundo ao seu redor e pro-
duz conhecimento através de práticas lúdicas 
que podem ser potencializadas pela escola.

Além de compreender a criança como su-
jeito histórico e social, compreendê-las como 
sujeitos construtores de história e de saberes, 
já que, por menor que seja a criança, ela é ca-
paz de aprender. Muito embora seja funda-
mental entender que cada uma tem um ritmo, 
um tempo de aprendizagem e de desenvolvi-
mento. Reconhecer a criança como produto-
ra de cultura e protagonista do processo de 
aprendizagem, leva a superar a ideia de que 
seja uma mera caixinha na qual se depositam 
informações pré-determinadas pelo adulto. 

Cabe lembrar ainda para a necessida-
de de também ouvi-las e observá-las. 
Dessa forma, pensar em novas possibi-
lidades de ensino aprendizagem numa 
perspectiva que venha a romper com os 
paradigmas tradicionais de escolariza-
ção da infância, favorecendo a ludicidade.

A questão central que impulsiona as pes-
quisas da infância, no que diz respeito à es-
colarização, é a maneira como as crianças 
aprendem e como apreendem o mundo. 
Para o seu desenvolvimento integral, toda 
criança precisa de ambientes que provo-
quem, estimulem, despertem e alimentem 
sua curiosidade. Espaços que possam ex-
plorar, interagir e se desenvolver tanto do 
ponto de vista cognitivo, como emocional.

Muitas ações educacionais, tornam-se na-
turalmente repetitivas, mecânicas e sem a 
real interação com as curiosidades, gostos e 
encantamentos dos pequenos. Com isso, não 
se permite às crianças uma aprendizagem sig-
nificativa e, ainda, acaba-se por não utilizar o 
lúdico, os brinquedos e as brincadeiras, ele-
mentos fundamentais e que estão diretamen-
te relacionados com o seu desenvolvimento

POLÍTICAS PÚBLICAS E INFÂNCIA

No decorrer da história da Educação e da 
Política Educacional no Brasil, vimos a In-
fância ganhando, gradativamente, mais vi-
sibilidade enquanto primeira etapa da for-
mação da personalidade humana. A criança 
torna-se alvo central de estudos, de discur-
sos políticos e pedagógicos que vão deline-
ando os novos paradigmas para a infância, 
fundamentados em novas concepções da 
educação, da criança e dos seus direitos.

A infância, durante muito tempo foi tratada 
como simples etapa de transição biológica do 
ser humano, sem a preocupação com o res-
peito à individualidade, ao desenvolvimento 
integral, à imaginação e à liberdade de expres-
são das crianças pequenas. Segundo Rizzo:

As primeiras creches foram criadas no Bra-
sil no final do século XIX e início do século 
XX, e tinha como finalidade retirar as crianças 
abandonadas da rua, diminuir a mortalidade 
infantil, formar hábitos higiênicos e morais 
nas famílias, alicerçado em um caráter ex-
tremamente assistencialista. Considerando 
que, nessa época, não se tinha um concei-
to bem definido sobre as especificidades da 
criança, a mesma era “[...] concebida como 
um objeto descartável, sem valor intrínse-
co de ser humano (RIZZO, 2003, p. 37). 
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Assim como a criança, a instituição que 
a acolhe e aqueles que atuam diretamen-
te na sua formação inicial, os educadores, 
também foram mudando de identidade. As 
creches, já não são mais locais de cuidados 
assistencialistas, as pajens, cuidadoras de 
crianças, agora são educadoras, formadas 
especificamente para a Educação, o cui-
dado e socialização de crianças pequenas. 

Isso se justifica, entre muitos fatores, devido 
à urbanização intensificada, as mudanças das 
configurações familiares bem como a partici-
pação da mulher no mercado de trabalho e con-
sequentemente uma maior preocupação com 
as crianças que ficariam sem assistência. Nes-
se contexto social, na mesma medida em que 
emergem questões de quantidade, de acesso 
e universalização do atendimento às crian-
ças de 0 a 5 anos, surgem também demandas 
por uma educação institucional e qualitativa.

Na medida em que o sujeito de necessida-
des e de cuidados (assistencialismo) transfor-
ma-se em sujeito de direitos, as concepções 
de escola vão transformando-se e em cada 
momento da história, aconteceram discus-
sões que serviram e servem de diretrizes para 
a busca de melhorias tanto da prática peda-
gógica como da qualidade geral da educação. 

As políticas públicas voltadas a essa ques-
tão começaram a ganhar força nos anos 90, 
no cenário Nacional impulsionando a elabo-
ração e implementação de leis, documentos, 
pareceres, diretrizes que contemplem as no-
vas concepções de infância e de escola para 
a infância. Limitamos nessa parte do traba-
lho, num breve resumo cronológico, abor-
dar como a infância, a escola, o Lúdico, es-
tão concebidos por tais políticas nacionais. 

Em 1932 no Brasil, o Manifesto dos Pionei-
ros da Educação trouxe uma nova concepção 
para a Educação e representou um grande 
passo na defesa de uma escola, universal, gra-
tuita, laica e obrigatória, porém, é apenas 56 
anos mais tarde com a Constituição cidadã, 
que a condição da criança pequena (de 0 a 5 
anos) e seus direitos são colocados em foco, 
uma vez que, elementos contidos nesta cons-
tituição, apontavam para uma promessa de 
atendimento qualitativo aos pequenos, con-
siderando que a origem e expansão da edu-
cação infantil foi marcada pela precariedade. 

Em 1959 a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança, resultado da preo-
cupação, de inúmeras instâncias interna-
cionais com a integridade física, social e 
emocional das crianças dos diversos países, 
pública, entre outros princípios, o do “Direi-
to à educação gratuita e ao lazer infantil”, 

Princípio VII
A criança tem direito a receber educação 

escolar, a qual será gratuita e obrigatória, 
ao menos nas etapas elementares. Dar-se-
-á à criança uma educação que favoreça sua 
cultura geral e lhe permita - em condições 
de igualdade de oportunidades - desenvol-
ver suas aptidões e sua individualidade, seu 
senso de responsabilidade social e moral. 
Chegando a ser um membro útil à sociedade.

A criança deve desfrutar plenamente de 
jogos e brincadeiras os quais deverão es-
tar dirigidos para educação; a socieda-
de e as autoridades públicas e esforçaram 
para promover o exercício deste direito.
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Nesse contexto, temos pela primeira vez, 
uma nítida preocupação com a condição 
de vulnerabilidade social de crianças ao re-
dor do mundo, culminando na publicação 
de um documento internacional que atri-
bui seus direitos, entre os quais, à Educa-
ção, à brincadeira, ao lazer, a diversão, prio-
rizando-os como imprescindíveis ao seu 
desenvolvimento pleno, além de abrir es-
paço para relacionar Educação e Ludicida-
de, ainda que o termo não apareça no texto.

 
Somente trinta anos após a publicação da 

Declaração dos Direitos da Criança pela ONU, 
é que no Brasil, pós-ditadura, com a Cons-
tituição Federativa de 1988, o atendimento 
às creches e pré-escolas concretiza-se como 
direito, com a Educação Infantil como dever 
do Estado, resultado de ampla participação 
dos movimentos comunitários, de mulhe-
res, de redemocratização do país, e claro, da 
luta dos próprios profissionais da Educação.

Art. 208: O dever do Estado com a Educa-
ção será efetivado mediante a garantia de: 

I – Educação Básica obrigatória e gratuita 
dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada in-
clusive sua oferta gratuita para todos os que 
a ela não  tiveram acesso  na idade própria;

IV- Educação infantil, em creche e pré-
-escola, às crianças até 5 anos de idade;

Art. 205. A educação, direito de todos e de-
ver 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)

A constituição Federal de 1988, no Art. 227 
declara ainda, que “É dever da Família, da so-
ciedade e do Estado, assegurar à criança e ao 
Adolescente com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-

de, ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

 
Nesse contexto legal, as crianças são inseri-

das no mundo dos direitos humanos que ultra-
passa o direito restrito à provisão e à proteção, 
adquirindo direitos fundamentais de partici-
pação na vida social e cultural, como também 
o direito de ser respeitada e de ter liberdade 
de expressar-se individualmente. Cabe lem-
brar ainda, que, apesar do texto da Constitui-
ção Federal de 88 não especificar o lúdico e o 
brincar como direito e como ferramenta para 
o ensino, podemos notar a preocupação com 
a questão da aprendizagem e da qualidade.

 
Pós-Constituição Cidadã, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), foi então pu-
blicado como a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (atualizado até a Lei nº 12.796/2013, 
de 04 de abril de 2013). Elaborado com o 
objetivo de intervir positivamente no triste 
contexto de exclusão experimentada pela 
infância e juventude, que ainda era uma re-
alidade muito presente no nosso país, apre-
senta duas propostas fundamentais, a saber: 
garantir que as crianças e adolescentes bra-
sileiros passem a ser tratados como sujeitos 
de direitos e a implementação de uma nova 
política de atendimento à infância e juven-
tude, baseada nos princípios constitucio-
nais da descentralização político-adminis-
trativa e da participação da sociedade civil.

Art. 3º.
A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei 
ou por outros, meios, todas as oportunidades 
e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvol-
vimento físico, mental, moral, espiritual e so-
cial, em condições de liberdade e de dignidade. 
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Art. 4º.
É dever da família, da comunidade, da so-

ciedade em geral e do Poder Público asse-
gurar, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivên-
cia familiar e comunitária. (BRASIL, 1990)

O Estatuto da Criança e do Adolescente é 
reconhecido internacionalmente como um 
dos mais avançados Diplomas Legais, assim 
como na Constituição Federal de 1988, Art. 
227, que absorveu os ditames da doutrina da 
proteção integral e contempla o princípio da 
prioridade absoluta, dedicados à garantia dos 
direitos da população infanto-juvenil. No en-
tanto, suas disposições em muitos aspectos, 
ainda hoje, são desconhecidas pela maioria da 
população e, ainda mais grave, vêm sendo sis-
tematicamente descumpridas consideravel-
mente por parte dos administradores públicos.

Podemos perceber que a Lei que esta-
belece o Estatuto em 1990, já concebia 
o brincar como um direito e como con-
dição de garantir a liberdade, a dignida-
de, enfim a um desenvolvimento pleno:

Art. 16.
O direito à liberdade compreende os se-

guintes aspectos: 
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restri-
ções legais; 

II - Opinião e expressão; 
III - Crença e culto religioso; 
IV- Brincar, praticar esportes e divertir-se; 
V- Participar da vida familiar e comunitária, 

sem discriminação; 
VI - Participar da vida política, na forma da 

lei; 
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação;  

(ECA, 1990)

Em 1996, no cenário Político Educacio-
nal, temos a Elaboração e implementação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9.394/96) que estabelece 
os deveres do estado com a Educação no 
país, assim como determina o modo orga-
nizacional, as metas e as concepções que 
nortearão a Educação de um modo geral:

Título III da LDB, do direito a edu-
cação 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, obrigató-
rio e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 

II – Progressiva extensão da obrigato-
riedade e gratuidade ao ensino médio; 

III – Atendimento educacional es-
pecializado gratuito aos educandos 
com necessidades especiais, preferen-
cialmente 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 en-
sino, definidos como a variedade e quan-
tidades mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do pro-
cesso de ensino-aprendizagem. (LDB, 1996)

A LDB, pela primeira vez na história de 
nosso país, regulamentando o ordenamen-
to legal da Constituição Federal de 88, in-
troduz uma série de inovações em relação 
à educação básica, entre elas, a integração 
das creches nos sistemas de ensino com-
pondo junto com as pré-escolas, a 1ª eta-
pa da educação básica e reafirma os artigos 
da Constituição Federal acerca do atendi-
mento gratuito em creches e pré-escolas:
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SEÇÃO II 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa 
da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade, em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social, completando a 
ação da família e da comunidade. (Brasil, 1996)

Ao considerar a educação infantil como 
etapa da educação básica, busca romper 
com o caráter assistencialista desta moda-
lidade de ensino e a atribui importância sig-
nificativa na formação da criança. A criança 
que até então não tinha status de sujeito de 
direito, com a LDB ganha visibilidade e po-
líticas públicas específicas para o seu cresci-
mento, desenvolvimento saudável e pleno.

 
Além de estabelecer as modalidades de en-

sino que compõe a Educação Básica, a LDB 
traz em seu texto determinações de quali-
dade a serem garantidas pelo poder público:

Art. 22. A educação básica tem por fi-
nalidades desenvolver o educando, as-
segurar-lhe a formação comum indis-
pensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no traba-
lho e em estudos posteriores. (Brasil, 1996)

A partir dessa nova ordem legal, cre-
ches e pré-escolas, passam a construir 
uma nova identidade, buscando superar 
as fragmentações iniciais, romper com o 
assistencialismo e também com concep-
ções que a restringem à preparação para 
etapas subsequentes de escolarização.  

Dois anos após a publicação da LDB e 
atendendo às determinações desta lei, o 
Ministério da Educação pública o Referen-
cial Nacional Curricular para a Educação in-
fantil, referente a creches, entidades equi-
valentes, pré-escolas e integra a série de 
documentos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais elaborados pelo mesmo ministé-
rio. O objetivo deste referencial era auxiliar 
o professor, na realização do trabalho pe-
dagógico 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 diretamen-
te com crianças de 0 a 6 anos, respeitando 
seus estilos  pedagógicos e a diversidade 
cultural brasileira.” (BRASIL, MEC, 1998) 

Creches e pré-escolas passavam em 1998 
por uma fase transitória, numa busca por qua-
lidade e identidade, por ações integradas que 
incorpora os cuidados essenciais das crianças 
e as suas brincadeiras às atividades educati-
vas. É nesse momento em que a brincadeira da 
criança começa a ganhar status de importância 
para o desenvolvimento integral da criança, e, 
portanto, na escola segundo as concepções 
do Referencial Curricular, o brincar deve-
ria constituir-se em atividade permanente. 

Considerando as especificidades afetivas 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças, 
a qualidade das experiências oferecidas que 
podem contribuir para o exercício da cida-
dania devem estar embasadas, entre outros, 
no direito das crianças a brincar, como forma 
particular de expressão, pensamento, intera-
ção e comunicação infantil. (volume. 1, p. 13)
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O Referencial como elemento orientador de 
ações na busca da melhoria da qualidade da 
Educação Infantil Brasileira, rompe também, 
com as questões assistencialistas, práticas 
que privilegiavam apenas cuidados físicos, que 
envolveram por muito tempo a oferta de Edu-
cação pública para as crianças pequenas de 
baixa renda, por ser essa população entendida 
como carente, frágil, dependente e passiva,

Modificar essa concepção de educação as-
sistencialista significa atentar para as várias  
questões que vão muito além dos aspectos 
legais. Envolve, principalmente, assumir as 
especificidades da educação infantil e re-
ver concepções sobre a infância, as relações 
entre classes sociais, as responsabilidades 
da sociedade e do papel do Estado dian-
te das crianças pequenas. (volume 1,p. 17)

Essa perspectiva insere no debate acerca 
das propostas curriculares para a Educação 
Infantil, a promoção do desenvolvimento in-
tegral das crianças de 0 a 5 anos, garantin-
do a cada uma delas o acesso a processos 
de construção de conhecimentos, a apren-
dizagem de diferentes linguagens promo-
vidas 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, se-
jam elas mais voltadas às brincadeiras ou 
às aprendizagens que ocorrem por meio de 
uma intervenção direta. (volume 2, p.27)  

 

No Referencial, podemos perceber a con-
cepção de criança como sujeito social e his-
tórico, profundamente marcada pelo meio 
em que se desenvolve, como também o mar-
ca, possui uma natureza singular, que sente e 
pensa o mundo de um jeito muito próprio. A 
educação infantil é da mesma maneira, con-
cebida como espaço para atividades prazero-
sas, em que se dá o cuidar e o educar, no qual 
a atividade lúdica e a afetividade na relação 
pedagógica tem papel importante no desen-
volvimento emocional e cognitivo da criança. 

A brincadeira favorece a autoestima das 
crianças, auxiliando-as a superar progressi-
vamente suas aquisições de forma criativa. 
Brincar contribui, assim para a interiorização 
de determinados modelos de adulto, no âmbi-
to de grupos sociais diversos. Essas significa-
ções atribuídas ao brincar transformam-no em 
um espaço singular de constituição infantil. 

(volume 1, p.27)
A Educação Infantil, sua implementação 

como direito, as garantias de sua expansão, 
somada às questões de acesso, permanência 
e qualidade da oferta, desde a Constituição 
de 1988, configura-se um grande desafio 
para o Estado e levou à elaboração de políti-
cas públicas federais como o PNE (Plano Na-
cional de Educação – Lei nº 172/2001) que 
estabeleceu metas decenais para que no final 
do período de sua vigência, 2011, a oferta de 
Educação Infantil alcançasse a 50% das crian-
ças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 
a 5 anos, metas que ainda hoje constituem 
um grande desafio a ser enfrentado pelo país.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais ela-
boradas anteriormente pelo conselho (Re-
solução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer CNE/
CEB nº 22/98) em conjunto com várias es-
feras sociais, dentre elas, representantes 
das entidades nacionais, Fórum nacional de 
conselhos, especialistas, consultores e pro-
fessores, foram imprescindíveis para elencar 
princípios e orientações para os sistemas de 
ensino em todas as suas especificidades e 
em todos os seus processos de implementa-
ção das novas concepções, na organização, 
articulação e desenvolvimento das crianças. 

Entre a série de documentos que esses estu-
dos produziram temos as “Práticas cotidianas 
na Educação Infantil: Bases para a reflexão so-
bre as orientações curriculares” (Ministério da 
Educação, 2009) o que serviu de base para ela-
boração de “Subsídios para as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais, Especificidades da Edu-
cação Básica” (Ministério da Educação, 2009).

Apesar de quase uma década de estudos, 
considerando os pareceres publicados pela 
Câmara de Educação Básica, concomitan-
temente aos Referenciais Curriculares em 
1998, os princípios nas Diretrizes Curricula-
res não perderam a validade, pelo contrário, 
se mostram cada vez mais necessários. Po-
rém, como produto da demanda social, não 
podem ser considerados absolutos, mas pas-
síveis de reformulação, revisão e atualização 
de acordo com novos desafios da sociedade. 
Nesse contexto, em 2009, após a sua revi-
são, constitui efetivamente instrumento es-
tratégico na consolidação do que se enten-
de por uma Educação Infantil de qualidade, 
orientam a elaboração de políticas, incluindo 
a de formação profissional, planejamento, o 
desenvolvimento e avaliação pelas unidades 
escolares de seu Projeto Político Pedagógico.

Art.2º As diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil articulam-se com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica e reúnem princípios, fundamentos e 
procedimentos definidos pela Câmara da Edu-
cação Básica do Conselho Nacional de Educa-
ção, para orientar as políticas públicas na área e 
elaboração, planejamento, execução e avalia-
ção de propostas pedagógicas e curriculares.

Dentre os princípios, está ainda, a 
maneira como cada instituição pode-
rá organizar-se e atenção especial ao 
currículo e as experiências que devem ser ga-
rantidas visando a formação integral da crian-
ça, programas de formação continuada, de-
bates acerca da qualidade e quantidade, etc.

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é 
concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio  cultural, ar-
tístico, ambiental, científico e tecnológico, 
de modo a promover o desenvolvimento in-
tegral  de crianças de 0 a 5 anos de idade.

Podemos perceber que as Diretrizes 
Curriculares, reafirmam a concepção da 
criança como sujeito de direito, e a colo-
ca numa posição ativa e autônoma em re-
lação ao conhecimento e às experiências:

Art. 4º As propostas pedagógicas da Edu-
cação Infantil deverão considerar que a 
criança, centro do planejamento curricular, 
é sujeito histórico e de direitos que, nas in-
terações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal 
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, dese-
ja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a na-
tureza e a sociedade, produzindo cultura.
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Entre os princípios que constituem as Dire-
trizes, estão, os éticos, estéticos e políticos: 

Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação 
Infantil devem respeitar os seguintes princípios:

Éticos: da autonomia, da responsabilida-
de, da solidariedade e do respeito ao bem 
comum, ao meio ambiente e às diferen-
tes culturas, identidades e singularidades.

Políticos: dos direitos de cidadania, do exer-
cício da criticidade e do respeito à ordem de-
mocrática.

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, 
da ludicidade, e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais.

Cabe ressaltar a perspectiva lúdica na 
proposta pedagógica das Diretrizes Curri-
culares, por exemplo, no Art.7º acerca das 
garantias ao cumprimento da função socio-
política e pedagógica da Educação Infan-
til, no inciso IV, privilegia “às possibilidades 
de vivência da infância”, e, portanto não há 
como separar essa vivência do brincar, já 
que o brincar está na raiz, na natureza da 
infância. E ainda no inciso V, “Construindo 
novas formas de sociabilidade e de subje-
tividade comprometida com a ludicidade.”

Art. 8º - A proposta pedagógica das insti-
tuições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a proces-
sos de apropriação, renovação e articulação 
de conhecimentos e aprendizagens de di-
ferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, 
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à con-
vivência e à interação com outras crianças.

Art. 9º -  As práticas pedagógicas que 
compõe a proposta curricular da Educa-
ção Infantil devem ter como eixos nor-
teadores as interações e a brincadeira.

 
Nessa perspectiva, identificamos o paradig-

ma de desenvolvimento integral da criança 
a ser necessariamente compartilhado com a 
família, adotado no Art. 29º da LDB, e ain-
da, o status que o lúdico, a brincadeira tem 
na Educação das crianças, além da concep-
ção de criança como sujeito de sua própria 
aprendizagem e a preocupação em garantir 
que as crianças tenham experiências varia-
das com diversas linguagens. Nesse senti-
do, há uma valorização da experiência, das 
culturas infantis, em detrimento de práticas 
mecânicas, não significativas e procedimen-
tos que não reconheçam a atividade cria-
dora e o protagonismo da criança pequena.

 
MOVIMENTOS DO BRINCAR E A 
APRENDIZAGEM

Conforme observamos na análise anterior, 
foi somente depois dos anos 90, no Brasil, 
que as instituições de educação infantil pas-
sam a ter a tarefa de atender a criança em 
todos os aspectos, desde os biológicos até 
as dimensões cognitivas, afetivas e emocio-
nais. Isso se justifica devido à necessidade 
de superar a ideia de que estas instituições 
seriam espaços de cuidados básicos. Ele-
mentos como a possibilidade de descober-
tas, de ensino e aprendizagem, de socializa-
ção, de brincadeiras começam a ser tratados 
com seriedade nas propostas pedagógicas.
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No campo acadêmico, a infância foi gra-
dativamente ganhando visibilidade e mui-
tos estudos foram impulsionados no que 
diz respeito às especificidades desta fase da 
vida, às múltiplas linguagens e aos modos 
de ser e aprender, o que implicou na refle-
xão das reais necessidades das crianças nos 
primeiros anos de vida escolar. Para Ariés,

[...] percebe-se que sempre houve crian-
ça, mas nem sempre infância. São vários os 
tempos da infância, estes apresentam rea-
lidades e representações diversas, porque 
nossa sociedade foi constituindo-se de uma 
forma, em que ser criança começa a ga-
nhar importância e suas necessidades es-
tão sendo valorizadas (ARIÉS, 1981, p. 65).

A questão central que nos impulsiona nes-
sa pesquisa, é a maneira como as crianças 
aprendem, como percebem o mundo e como 
transformam o mundo observado em co-
nhecimento, e, como a escola, pode garan-
tir esse processo da maneira mais eficiente, 
significativa e prazerosa. Prioritariamente, 
buscamos com essas reflexões, orientar o 
trabalho junto às crianças de até 3 anos em 
creches e incentivar práticas junto às crian-
ças de 4 a 5 anos que se articulem sem an-
tecipar processos do Ensino  Fundamental.

A aprendizagem, segundo estudos atuais, é 
uma construção pessoal intermediada pela re-
lação com o meio sócio histórico e cultural. A 
criança aprende por meio da interação com as 
pessoas e com as coisas. O seu desenvolvimen-
to biológico é importante, mas é a experiência, 
o papel que desempenha nessa experiência 
e o meio em que está inserida, que contri-
buem efetivamente com sua aprendizagem.

Ao relacionar-se ativamente com o mundo 
das pessoas e dos objetos, as crianças atri-
buem sentidos às situações vividas, aos ob-
jetos que vão conhecendo ressignificando 
os. Nesse sentido, a aprendizagem da crian-
ça não depende de um adulto transmissor de 
conhecimento (como se configurou durante 
muito tempo as relações de ensino aprendi-
zagem na escola) mas depende das intera-
ções criança – criança e adultos – criança, 
que são estabelecidas no seu contexto sócio 
histórico, do acesso que elas dispõem des-
te meio e assim, vão constituindo-se como 
sujeitos do próprio conhecimento, curiosos, 
interessados e com necessidade de saber. 

Nessa perspectiva, a ludicidade ganha espa-
ço no discurso da aprendizagem das crianças 
em diversas áreas do conhecimento e muitos 
estudos indicam como a prática lúdica pode 
favorecer e potencializá-la, já que a brinca-
deira é a sua linguagem primeira e natural. 

As criações das crianças são permeadas 
por um modo imaginário de agir no mun-
do, as crianças transitam, individualmente 
e em grupo, entre a fantasia e a realidade, 
pois possuem uma modalidade lúdica, vincu-
lada ao jogo, à brincadeira, à curiosidade, à 
alegria à fantasia. (BARBOSA, 2014, p.663)

O termo ludicidade, segundo o DICIONÁ-
RIO UNIVERSAL DA LÍNGUA PORTUGUESA 
(2000) vem do latim ludus e significa jogo. 
Pode-se dizer que nesse jogo, estão inclu-
ídos elementos, tais como os brinquedos, o 
brincar em si e também os jogos, que, como 
formas de linguagem dos humanos, são tam-
bém formas de oportunizar aprendizagens.
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Para Gomes (2004), a concepção de lúdico 
seria,

Expressão humana de significados da/
na cultura referenciada no brincar consigo, 
com o outro e com o contexto. Por essa ra-
zão, o lúdico reflete as tradições, os valores, 
os costumes e as contradições presentes em 
nossa sociedade. Assim, é construído cultu-
ralmente e cercado por vários fatores: nor-
mas políticas e sociais, princípios morais, 
regras educacionais, condições concretas 
de existência. Como expressão de signifi-
cados que tem o brincar como referência, 
o lúdico representa uma oportunidade de 
(re) organizar a vivência e (re) elaborar valo-
res, os quais se comprometem com deter-
minado projeto de sociedade. (p. 145-146). 

Essa atividade “lúdica” pode-se dizer que são 
todas as atividades que proporcionam prazer 
àqueles que as praticam, sejam crianças ou não. 

Segundo Luckesi (1994): 
O lúdico está no imaginário das pessoas, é 

totalmente subjetivo: O lúdico é o modo de ser 
do homem no transcurso da vida, o mágico, o 
sagrado, o artístico, o científico, o filosófico, o 
jurídico são expressões da experiência lúdica 
constitutiva da vida. O lúdico significa a expe-
riência de ‘ir e voltar’, ‘entrar e sair’, ‘expandir 
e contrair’, ‘contratar e romper contratos’, o 
lúdico significa a construção criativa da vida 
enquanto ela é vivida. O lúdico é um fazer o 
caminho enquanto se caminha, nem se espera 
que ele esteja pronto, nem se considera que 
ele ficou pronto, este caminho criativo foi fei-
to e está sendo feito com a vida no seu ‘ir e vir’, 
no seu avançar e recuar. Mais: não há como 
pisar as pegadas feitas, pois que cada cami-
nhante faz e fará novas pegadas. O lúdico é a 
vida se construindo no seu movimento.(p.51) 

Nessa perspectiva, por meio dos jogos e 
brincadeiras, (componentes lúdicos) pode-
mos não apenas ensinar valores vigentes no 
contexto da sociedade, mas também com-
plementar a personalidade da criança, pro-
movendo um espaço de experiências pra-
zerosas e vivência crítica, o que favorece 
as transformações qualitativas em muitos 
aspectos, sociais, psicológicos e culturais. 

 
Segundo Wallon (2007), a criança repete nas 

brincadeiras as impressões que acabou de vi-
ver. Reproduz, imita. Essa imitação não é qual-
quer e tampouco desinteressada, pelo contrá-
rio segue uma lógica, é selecionada pela criança 
de acordo com a sua atração e o seu afeto. 

 
Para Vygotsky (1984), a imaginação em ação 

ou o brinquedo é a primeira possibilidade da 
criança de aprendizagem, que lhe permite ultra-
passar a percepção motora do comportamento. 

A imaginação é um processo psicológico 
novo para a criança; representa uma for-
ma especificamente humana de atividade 
consciente que não está presente na cons-
ciência das crianças muito pequenas e está 
ausente nos animais. Ela surge primeiro em 
forma de jogo, que é a imaginação em ação.

Piaget, da mesma maneira imprime impor-
tância significativa à atividade de brincar, a 
representação por meio dos jogos simbóli-
cos como a primeira possibilidade cognitiva 
da criança, que marca a passagem de uma 
inteligência, nos termos Piagetianos, sen-
sório-motora, baseada nos cinco sentidos e 
na motricidade, para uma inteligência repre-
sentativa pré-operatória (material e intuitiva) 
mediada por símbolos subjetivos, caminho 
para a construção da inteligência operató-
ria mediada por signos históricos arbitrários.  
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Obrigada a adaptar-se sem cessar a um 
mundo social dos mais velhos, cujos interes-
ses e cujas regras lhe  permanecem exterio-
res, e  a um, mundo físico que ela mal com-
preende, a criança para seu equilíbrio afetivo 
e intelectual precisa dispor de um setor de 
atividade cuja motivação não seja a adapta-
ção ao real senão, pelo contrário, a assimila-
ção do real ao eu sem coações nem sanções: 
tal é o jogo, que transforma o real por assi-
milação  mais ou menos pura às necessida-
des do eu, ao passo que  a imitação é aco-
modação mais ou menos pura aos modelos 
exteriores e a inteligência é o equilíbrio en-
tre assimilação e acomodação. (Piaget, 1975)

Ao observarmos as crianças numa brinca-
deira de faz de conta, nos chama atenção 
as representações que elas desenvolvem. 
A maneira como as cenas se desenrolam, o 
significado que os objetos assumem dentro 
de um contexto e os papéis desempenha-
dos, os improvisos, as falas, enfim, as cria-
ções e recriações riquíssimas do universo 
do adulto ressignificada no universo infantil. 

A esse respeito, segundo Kishimoto (2001), 
A brincadeira do faz-de-conta, também co-

nhecida como simbólica, de representação de 
papéis ou sócio dramática, é a que deixa mais 
evidente a presença da situação imaginária. 
Ela surge com o aparecimento da linguagem 
por volta de 2/3 anos, quando a criança co-
meça a alterar o significado dos objetos, 
dos eventos, a expressar seus sonhos e fan-
tasias e a assumir papéis presentes no con-
texto social. O faz-de-conta permite não só 
a entrada no imaginário, mas a expressão de 
regras implícitas que se materializam nos te-
mas das brincadeiras. (Kishimoto, 2001 p. 39)

 

Nesse tipo de jogo, cujas denominações va-
riam, entre elas, jogo imaginativo, faz de con-
ta, jogo de papéis ou jogo sócio dramático, e 
através dos quais, seguindo a lógica cultural e 
histórica, que não cabe aqui dar ênfase, o me-
nino torna-se pai, herói, polícia, rei, ou a me-
nina que torna-se mãe, professora, princesa, 
aluna, filha. Nesse processo de representações 
e simulações há a promoção do desenvolvi-
mento cognitivo e afetivo-social da criança.  

Froebel apud Kishimoto (2001) diz: 
O brincar é a fase mais importante do de-

senvolvimento humano, por ser a auto ativa 
representação do interno. A brincadeira é a 
atividade espiritual mais pura do homem e de 
todas as coisas. Ela dá alegria, contentamento, 
descanso externo e interno, paz com o mun-
do. A pessoa que brinca sempre, com determi-
nação auto ativa, perseverando, esquecendo 
sua fadiga física, pode certamente tornar-se 
um homem determinado, capaz de sacrifícios 
para a promoção de seu bem e de outros. (p.68) 

 
Segundo Kishimoto, 2001, “A brincadei-

ra é a ação que a criança desempenha ao 
concretizar as regras do jogo, ao mergulhar 
na ação lúdica, pode-se dizer que é o lúdico 
em ação.” O brinquedo, enquanto objeto é 
sempre o suporte da brincadeira, o material 
estimulante dá para fazer fluir o imaginário 
infantil e contém sempre uma referência ao 
tempo de infância do adulto com representa-
ções veiculadas pela memória e imaginação. 
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Admite-se que o brinquedo representa 
certas realidades. Uma representação é algo 
presente no lugar de algo. Representar é cor-
responder a alguma coisa e permitir sua evo-
cação, mesmo em sua ausência. O brinquedo 
coloca a criança na presença de reproduções: 
tudo o que existe no cotidiano, a natureza e 
as construções humanas. Pode-se dizer que 
um dos objetivos do brinquedo é dar à crian-
ça um substituto  dos objetos reais, para que 
possa manipulá-los. (Kishimoto, 2001 p.18)

Segundo Bomtempo, o brinquedo aparece 
como “um pedaço da cultura” colocado ao al-
cance da criança. É seu parceiro na brincadeira 
e a sua manipulação a leva à ação e à represen-
tação, a agir e imaginar. É nesse exercício, atra-
vés de seus brinquedos e brincadeiras, que a 
criança tem oportunidade de desenvolver um 
canal de comunicação com o mundo do adulto.

A ação comunicativa é outra característica 
que pode ter caráter lúdico. Isso porque, por 
meio dos gestos, que se dá entre professor e 
aluno na educação infantil, como por exemplo, 
esconder o rosto com as mãos, que se estimula 
a criatividade no sentido de conduzir a desco-
berta das regras e colaborar com a aquisição 
da linguagem. São essas ações compartilha-
das entre adultos e criança, que dá significado 
aos gestos e que permite à criança decodificar 
contextos e aprender a falar. A brincadeira da 
criança, portanto, aparece, segundo Kishimo-
to, 2001 “como um processo metafórico rela-
cionado a comportamentos naturais e sociais.”

Quando as situações lúdicas são inten-
cionalmente criadas pelo adulto com vistas 
a estimular certos tipos de aprendizagem, 
surge a dimensão educativa. Desde que 
mantidas as condições para a expressão do 
jogo, ou seja, a ação intencional da criança 
para brincar, o educador está potencializan-
do as situações de aprendizagem. Utilizar o 
jogo na educação infantil significa transpor-

tar para o campo do ensino – aprendizagem 
condições para maximizar a construção do 
conhecimento, introduzindo propriedades 
do lúdico, do prazer, da capacidade de ini-
ciação e ação ativa e motivadora. (p. 36- 37)

Se portanto, a experiência vivida favorece 
a aprendizagem e a brincadeira da criança 
o modo pelo qual ela apreende o mundo ao 
seu redor, transformando suas vivências em 
conhecimento, o lúdico deve ser concebido 
como fundamento de toda a ação pedagó-
gica, na qual a criança desempenhe sempre 
papel ativo. Dessa forma, a abordagem lúdica, 
pode promover aprendizagens mais efetivas, 
significativas e prazerosas, o que transforma 
a relação da criança com o conhecimento:

Brincadeiras com jogos de palavras, par-
lendas e rimas, as canções e as histórias 
contadas apresentam para as crianças a lín-
gua em sua dimensão poética, remetem 
a situações ancestrais (momentos coleti-
vos vividos por gerações e gerações de se-
res humanos em volta do fogo, comparti-
lhando vivências, histórias, memórias) e ao 
prazer de estar junto ao grupo comparti-
lhando experiências e afetos. (SME, p.63)

O grande desafio que se apresenta à abor-
dagem lúdica, é a superação dos discursos que 
historicamente dominaram as práticas peda-
gógicas com a infância, nos quais a presente 
hierarquização dos saberes e o caráter ins-
trucional que privilegia a narrativa do profes-
sor sobre o conhecimento, e coloca a criança 
numa posição receptiva, pouco ativa e nada 
protagonista. Há ainda que superar as formas 
de escolarização que privilegia os treinos ma-
çantes de linguagem escrita em detrimento 
das demais linguagens e conteúdos, superar 
a concepção ultrapassada que separa de um 
lado, professor que pensa, e do outro lado as 
crianças que não são chamadas a pensar, mas 
apenas executar o que já foi pensado por elas.
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Segundo documento publicado pelo Minis-
tério da Educação, intitulado Parâmetros Na-
cionais de Qualidade para a Educação Infantil: 

Brincar; Movimentar-se em espaços amplos 
e ao ar livre; expressar sentimentos e pensa-
mentos; desenvolver, a imaginação, a curiosi-
dade e a capacidade de expressão; ampliar per-
manentemente conhecimentos a respeito do 
mundo da natureza e da cultura apoiadas por 
estratégias pedagógicas apropriadas; diversi-
ficar atividades, escolhas e companheirismos 
de interação em creches, pré - escolas e cen-
tros de Educação Infantil (BRASIL, 2008. p.19)

Uma prática pedagógica que visa à preco-
ce escolarização da criança pequena pode 
deixar de contribuir para a aquisição de co-
nhecimentos globais e importantes para a 
criança e, ainda, fragilizar o desenvolvimen-
to infantil. O enfoque escolarizante ou de 
preparação para o ensino fundamental no 
período da Educação Infantil acaba por dei-
xar de lado aspectos fundamentais no aten-
dimento às crianças: o cuidar e o educar. 

Mais do que antecipar, ou acelerar compe-
tências e conteúdos do ensino fundamental, 
é necessário que se busque alternativas e 
ações voltadas ao afeto, ao lúdico, ao faz –de- 
conta, à arte, à socialização. Que se respeite a 
individualidade, a idade e o ritmo de cada um.

Segundo Kramer, 2006, “As crianças de-
vem ser atendidas nas suas necessidades 
(a de aprender e a de brincar) e que tan-
to na educação infantil quanto no ensino 
fundamental sejamos capazes de ver, en-
tender e lidar com as crianças como crian-
ças e não só como alunos.” (p.810-811).

A brincadeira é, portanto, a linguagem pri-
meira e natural da criança e deve ser poten-
cializada na Educação Infantil. É brincando 
que a criança apreende e ressignifica o mundo 
ao seu redor, compreende regras e as recria. 
A criança pode ser quem ela não é, mas tam-
bém pode dispor de objetos que não estão ali 
presentes materialmente, mas simbolizados, 
substitutivos, através dos gestos, por ela atri-
buídos, que validam este objeto na brincadeira.

 (...) o principal modo de expressão da in-
fância, a ferramenta por excelência para a 
criança aprender a viver, revolucionar seu de-
senvolvimento e criar cultura. A criança teria 
na brincadeira que faz com outra criança, ou 
sozinha, oportunidade para usar seus recur-
sos para explorar o mundo, ampliar sua per-
cepção sobre ele e sobre si mesma, organizar 
seu pensamento e trabalhar seus afetos, sua 
capacidade de ter iniciativa e ser sensível a 
casa situação. (Orientações Curriculares para 
a Educação Infantil São Paulo, 2007, p.54)

O mais importante é, portanto, garan-
tir que na escola, as crianças e suas infân-
cias sejam consideradas, em detrimento de 
práticas que as transformem precocemen-
te em alunos, considerando o brincar como 
atividade primeira, principal e permanente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fizemos até aqui importantes reflexões acerca da infância, suas especificidades e do processo 
histórico que constituiu o que entendemos hoje por Educação Infantil. A compreensão desse 
processo histórico, através da análise das políticas públicas, foi importante para que pudéssemos 
reconhecer a infância como uma construção social e histórica e que crianças são sujeitos de direitos, 
autônomos, portadores e construtores de culturas diversas, capazes de construir sua identidade, 
sua inteligência e sua personalidade a partir da sua experiência com o seu meio e com os outros.

 

Pensando nessa infância e toda sua singularidade, acreditamos que as práticas na educação in-
fantil devem promover atividades lúdicas, de modo a oportunizar por meio do brincar, o exercício 
da atividade criadora. É preciso conceber que toda a instituição de Educação da primeira infân-
cia seja um ambiente acolhedor e possibilitador do desenvolvimento das múltiplas linguagens, 
promover a brincadeira livre, o faz de conta, o jogo simbólico, desenvolvendo a capacidade de 
imaginar e criar, além de favorecer a tomada de iniciativa das crianças, através de situações em 
que as mesmas possam manifestar seus gostos, suas escolhas, suas vontades, seus desejos, etc. 

Nesse sentido, não resta dúvidas, que, brincar é, essencial para o aprendizado, porque é um 
desafio ao pensamento, à memória, impulsiona a resolução de problemas, promove negociação 
entre as crianças, promove um movimento de planejar e investigar e potencializa a construção 
de regras e valores. Brincar nunca é perder de tempo, nunca é um momento desinteressado, 
nunca é uma atividade sem objetivo pedagógico, pelo contrário. Deve-se, privilegiar os movi-
mentos do brincar da criança, na escola e fora dela, garantir-lhes tempo livre para exercer sua 
autonomia e curiosidade diante do meio e do ambiente, onde elas estejam livres para explorá-lo.
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A IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Embora a maioria dos pais considere o Ensino Fundamental I o início oficial 
da educação de seus filhos, os anos que precedem esse marco também são um período 
importante para o aprendizado. As crianças entram no Ensino Fundamental geralmente com 
cerca de seis anos de idade - mas os primeiros cinco anos de vida são um período crítico para 
estabelecer as bases da aprendizagem. De fato, os anos pré-escolares podem ser o período 
de aprendizado mais importante de todos. Esse artigo busca refletir sobre a importância da 
Educação Infantil para a aprendizagem das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil; Importância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A educação infantil agora é considera-
da não apenas uma boa ideia, mas muito 
importante para o sucesso escolar de uma 
criança. Na pré-escola, eles ficam expostos 
a números, letras e formas. E, mais impor-
tante, aprendem a socializar - conviver com 
outras crianças, compartilhar, contribuir com 
o tempo do círculo. Essas habilidades são 
uma base importante para o que as crian-
ças aprenderão no jardim de infância e além.

A educação pré-escolar oferece às crian-
ças a oportunidade de começar um amor 
ao longo da vida pela aprendizagem. Com 
o uso de materiais e objetivos adequados 
à idade, você pode ajudar seu filho a prati-
car habilidades, estabelecer a estrutura para 
um aprendizado mais avançado e, o mais 
importante, descobrir que o aprendizado 
é divertido. A motivação para aprender é 
um fator importante no sucesso da escola.

 
As intervenções na primeira infância de 

alta qualidade têm efeitos duradouros no 
aprendizado e na motivação. Isso significa 
que oferecer oportunidades de aprendizado 
pré-escolar às crianças, que garantam que 
o aprendizado e o desenvolvimento ocor-
ram de mãos dadas. Uma criança que expe-
rimenta a alegria de aprender, de descobrir 
e de concluir com êxito tarefas apropria-
das à idade em tenra idade terá mais chan-
ces de desfrutar da escola mais tarde na 
vida e de se sair melhor academicamente.

A educação pré-escolar oferece à crian-
ça muitos benefícios, incluindo: Maior aten-
ção, facilitando o foco nas aulas; Habili-
dades linguísticas avançadas que formam 
a base para leitura e escrita; Acostuman-
do-se a estruturar e agendar atividades; 
Habilidades sociais importantes aprendi-
das em um ambiente de aula pré-escolar.

Vários estudos mostraram que a educação 
infantil resulta em melhor desempenho no 
Ensino Fundamental. Isso se tornou tão am-
plamente aceito que muitos países agora ofe-
recem oportunidades de pré-escola gratuita 
para crianças de baixa renda e em risco. A 
aprendizagem na educação infantil, tanto na 
sala de aula quanto em casa, proporciona a 
uma criança uma base sólida e garante que ela 
entre no jardim de infância pronta para apren-
der; de fato, um certo nível de conhecimento 
é esperado das crianças que ingressam na 
escola devido à ênfase na aprendizagem pré-
-escolar nos últimos anos. Uma boa educação 
pré-escolar garante que a criança esteja pron-
ta e não ficará para trás dos colegas de classe.

O DESENVOLVIMENTO DA 
AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A educação infantil de alta qualida-
de pode melhorar os resultados cog-
nitivos e não cognitivos das crianças.

A concepção de educação infantil predo-
minantemente na atualidade não mais res-
tringe ao cuidar como forma de satisfazer 
as necessidades imediatas das crianças. A 
criança é reconhecida como um sujeito com-
petente e capaz de construir seu conheci-
mento e nas relações transmite e aprender 
novas culturas. Essa visão é compartilhada 
pelo Referencial Curricular Nacional para 
a educação infantil (BRASIL, 1988, p.31)

Propiciar a interação quer dizer, portan-
to, considerar as diferentes formas de sen-
tir, expressar e comunicar a realidade pelas 
crianças resulta em respostas diversas que 
são trocadas entre elas e que garante par-
te significativa de suas aprendizagens, {...} 
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É importante frisar que as crianças se de-
senvolvem em situações de interação so-
cial, nas quais conflitos e negociação de 
sentimentos, ideias e soluções são elemen-
tos indispensáveis (BRASIL, 1988, p.31). 

As crianças que participam da educação in-
fantil têm maior desenvolvimento cognitivo e 
não cognitivo do que as crianças que não par-
ticipam. Os benefícios da educação infantil 
são mais fortes em níveis mais altos de dura-
ção (anos) e intensidade (horas) de frequência.

No entanto, a maioria das intervenções 
em educação infantil produz resultados a 
curto prazo, com efeitos “desaparecendo” 
entre um e três anos após a intervenção. 

A base de evidências australiana sobre os 
efeitos da educação infantil é relativamen-
te limitada. A extensão em que a educa-
ção infantil afeta o desenvolvimento infan-
til australiano é amplamente desconhecida.

As crianças desfavorecidas po-
dem tirar o máximo proveito da edu-
cação infantil de alta qualidade.

A educação infantil de alta qualida-
de é particularmente benéfica para crian-
ças de contextos desfavorecidos, pois a 
educação infantil proporciona estímulos 
cognitivos e não cognitivos, não disponí-
veis no ambiente de aprendizado em casa. 

As intervenções são mais bem fornecidas 
nos primeiros anos de vida, pois produzem 
retornos mais elevados no desenvolvimen-
to, social e econômico do que as interven-
ções fornecidas em estágios posteriores. 

As intervenções de educação infantil aju-
dam a reduzir as desigualdades nos resul-
tados educacionais para crianças desfavo-
recidas no momento da entrada na escola.

Os efeitos positivos dos progra-
mas de educação infantil dependem 
e são proporcionais à sua qualidade.

A provisão de educação infantil de alta 
qualidade é benéfica para o aprendizado e o 
desenvolvimento. A qualidade da educação 
infantil tipicamente compreende a qualidade 
estrutural (características como a razão pro-
fessor / criança) e a qualidade do processo 
(natureza das interações entre as crianças; 
seu ambiente; e professores e colegas). Uma 
alavanca política que aumentará os efeitos 
positivos da participação na educação infan-
til é o aumento da qualidade educacional.

O AMBIENTE EM SALA DE AULA E O 
BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com Aurélio (2003, p. 12) o 
brincar significa “divertir-se, recrear-se, en-
treter-se, distrair-se, folgar” e segundo o di-
cionário Michaelis (2012, p. 17) significa: 
“entreter-se com jogos infantis e divertir-se 
fingindo exercer atividades cotidianas do dia 
a dia adulto”. Dessa forma, o brincar é ex-
tremamente presente na vida do indivíduo.

As crianças devem ser reconhecidas verda-
deiramente como crianças e não meramen-
te por sua natureza infantil, o que requer o 
rompimento com políticas de atendimento 
que consideram a criança como objeto de 
tutela e proteção, que precisa ser guiada e 
controlada por um sujeito mais experiente.

A brincadeira e os jogos por si apresentam uma 
série de alternativas que auxiliam na constru-
ção do conhecimento, cuja criança aproprie-
-se deste conhecimento de uma forma muito 
agradável e interessante. No jogo, brincando 
ela mesma consegue avaliar seu crescimento e 
sente-se naturalmente desafiada a ir adiante.
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A sala de aula deve ser um local onde se 
busque constantemente a eficácia no pro-
cesso educativo por meio de momentos em 
que os jogos e as brincadeiras possam estar 
inseridos para auxiliar na construção de co-
nhecimentos de maneira eficaz e contagiante.

A capacidade para imaginar, fa-
zer planos, apropriar-se de novos co-
nhecimentos, surge, nas crianças, por 
meio dos jogos e das brincadeiras.

Por intermédio do brincar, a criança atua, 
mesmo que simbolicamente nas diferentes 
situações vividas pelo ser humano, reelabo-
rando sentimentos, conhecimentos, significa-
dos e atitudes, podendo, assim, preparar-se 
para a vida e seus diversos desafios, sem ter 
diretamente vivenciado as situações em si.

Os jogos e brincadeiras são característi-
cas inerentes ao ser humano, conseguin-
do construir sua personalidade por meio da 
autonomia que esses recursos oferecem, 
e o desenvolvimento integral da criança.

Os benefícios didáticos dos jogos e das brin-
cadeiras são procedimentos altamente im-
portantes, mais que um passatempo, é o meio 
fundamental para promover a aprendizagem.

Considerando que a finalidade bá-
sica da educação é o desenvolvimen-
to integral da criança, promovendo sa-
tisfação e autoconfiança, o processo de 
ensino aprendizagem deve ser dinâmico.

Segundo Kishimoto (1994 p.1):
Para a criança, o brincar é a atividade princi-

pal do dia-a-dia. É importante porque dá a ela 
o poder de tomar decisões, expressar senti-
mentos e valores, conhecer a si, aos outros e o 
mundo, de repetir ações prazerosas, de parti-
lhar, expressar sua individualidade e identida-
de por meio de diferentes linguagens, de usar 

o corpo, os sentidos, os movimentos, solucio-
nar problemas e criar (KISHIMOTO, 1994, p.1).

Neste sentido os jogos e as brincadei-
ras são ferramentas lúdicas que auxiliam no 
processo de desenvolvimento da aprendi-
zagem e da construção da identidade as-
sim como o interesse por novos conhe-
cimentos de forma dinâmica e prazerosa.

Os jogos e brincadeira levam as crianças a 
contraírem diversas experiências, propiciam 
a interação com o outro, organizam seu pen-
samento, tomam decisões, ampliam o pensa-
mento abstrato e procuram maneiras diversi-
ficadas de jogar, produzindo conhecimentos.

Os jogos e as brincadeiras auxiliam o de-
senvolvimento motor, o desenvolvimento 
da linguagem, da percepção, da represen-
tação, da memória, do equilíbrio afetivo, da 
apropriação de signos sociais e das transfor-
mações significativas da consciência infantil.

A aprendizagem estimulada por meio da 
ludicidade torna-se significativa, possibi-
litando a ampliação do saber e da socia-
lização. A oportunidade de aprender de 
forma lúdica estimula os alunos a se torna-
rem seres críticos e ativos acerca da reali-
dade do seu cotidiano, despertando uma 
maior consciência de si mesmo e do outro.

A ludicidade envolve uma capacidade de 
ação por iniciativa própria, portanto os jogos 
e as brincadeiras são caracterizados por ati-
tude, que corresponde a uma reação de es-
tímulos externos, inerentes ao ser humano.
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Vygotsky (1994) cita que é importan-
te mencionar a língua escrita, como a aqui-
sição de um sistema simbólico de repre-
sentação da realidade. Também contribui 
para esse processo o desenvolvimento dos 
gestos, dos desenhos e do brinquedo sim-
bólico, pois essas são também atividades 
do caráter representativo, isto é, utiliza-
-se de signos para representar significados.

O desenhar e brincar deveriam ser estágios 
preparatórios ao desenvolvimento da lin-
guagem escrita das crianças. Os educadores 
devem organizar todas essas ações e todo o 
complexo processo de transição de um tipo 
de linguagem escrita para outro. Devem 
acompanhar esse processo através de seus 
momentos críticos até o ponto da descober-
ta de que se pode desenhar não somente 
objetos, mas também a fala. Se quiséssemos 
resumir todas essas demandas práticas e ex-
pressá-las de uma forma unificada, podería-
mos dizer o que se deve fazer é, ensinar às 
crianças a linguagem escrita e não apenas a 
escrita de letras” (VYGOTSKY, 1994, P.134).

A aprendizagem significativa não se faz ape-
nas copiando do quadro ou prestando atenção 
ao professor, mas sim por meio do lúdico. Os 
jogos e as brincadeiras permitem que a criança 
tenha mais liberdade de pensar e de criar para 
se desenvolver com criatividade e autonomia.

O brincar é considerado ação que induz ao 
prazer, exercendo o poder criativo do ima-
ginário humano construindo um universo, 
do qual o criador ocupa o lugar central, por 
meio de simbologias originais inspiradas no 
universo de quem brinca e, é nesta ação que 
a criança desenvolve-se como ser criativo.

Piaget descreveu estágios de desenvol-
vimento que se definem pela lógica utili-
zada pela criança ao lidar com seus pen-
samentos em cada etapa de sua vida. 

O primeiro estágio descrito é o Sensório-
-Motor, nele o pensamento é constituído pe-
las 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 al-
cançar o início do pensamento representati-
vo, 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 exis-
te inteligência antes mesmo da linguagem.

O segundo estágio é o Pré-Operacio-
nal, no qual a criança inicia o desenvol-
vimento de aspectos lógicos. São eles:

Ausência de transitividade: a criança ain-
da não é capaz de fazer relações conceituais.

Ausência de conservação: a criança 
ainda não se dá conta que objetos po-
dem ser transformados e manterem a 
mesma quantidade, peso ou volume.

Irreversibilidade do pensamento: o 
pensamento da criança ainda tem ape-
nas um sentido, sem que o produto fi-
nal possa retornar ao seu estado primeiro.

Raciocínio transitivo: a criança ain-
da não é capaz de fazer generaliza-
ções (pensamento indutivo) ou ti-
rar conclusões (pensamento dedutivo).

Egocentrismo cognitivo: a criança ainda não 
consegue coordenar diferentes pontos de vista.
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Piaget deixou claro em seus estudos, 
que estas etapas aparecem nesta ordem 
e não em outra qualquer, sendo uma eta-
pa a preparação para a etapa seguinte, e 
também não estabeleceu idades para que 
estas acontecessem, dando sempre varia-
ções, afinal, para ele, o desenvolvimento de-
pende da interação do sujeito com o meio.

À medida que o bebê se desenvolve cogni-
tivamente, as mudanças ocorridas afetam o 
comportamento em todas as áreas. Os concei-
tos 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 mudan-
ças na forma quando mudam de perspectiva. 
Desde que todas as ações ocorrem no espa-
ço, a criança deve ter também um conceito 
funcional de espaço e das relações entre os 
objetos. Cada uma dessas capacidades sur-
ge mais ou menos na mesma época e tem o 
mesmo caminho de desenvolvimento. Todos 
os seus esquemas são elaborados à medida 
que a criança assimila e faz acomodações.

É importante reconhecer que o desenvol-
vimento intelectual é um processo auto-
-regulatório. O processo de assimilação e 
acomodação é internamente, e não externa-
mente, 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 equi-
pado 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, prin-
cipais aspectos do nível seguinte de desen-
volvimento: o pensamento pré-operacional. 

Neste momento o desenvolvimento intelec-
tual 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 so-
mente com a atividade sensório-motora.

No período dos dois aos sete anos, o de-
senvolvimento cognitivo e o desenvolvi-
mento afetivo não estão parados. Ao con-
trário, eles estão em contínua mudança, 
com os processos de assimilação e aco-
modação constantemente resultando na 
construção de uma nova e enriquecida ma-
quinaria cognitiva. O comportamento da 
criança pré-operacional é, no início do perí-
odo, semelhante ao da criança sensório-mo-
tora. Aos sete anos, há pouca semelhança.

O nível das operações concretas é um pe-
ríodo de transição entre o pensamento pré-
-operacional e o pensamento formal. Duran-
te o desenvolvimento operacional concreto, a 
criança atinge o uso das operações completa-
mente lógicas pela primeira vez. O pensamen-
to deixa de ser dominado pelas percepções e a 
criança torna-se capaz de resolver problemas 
que existem ou existiram em sua experiência.

A criança operacional concreta não é ego-
cêntrica em pensamento como são as crian-
ças 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 opera-
ções intelectuais importantes que se desen-
volvem são a seriação e a classificação, as 
quais forma a base para o conceito de número.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1036

Neste nível, pode ser observado um para-
lelismo entre o desenvolvimento cognitivo 
e o desenvolvimento afetivo. O desenvolvi-
mento 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 afe-
to 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 compreen-
são de regras, mentiras, acidentes e justiça. 

Para Vygotsky (1991), a construção de 
pensamento e da subjetividade é um pro-
cesso cultural, o homem extrapola suas ca-
pacidades sensoriais pelo uso de instru-
mentos 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-
-psico-histórico-social, dessa forma a intera-
ção só é possível por meio da mediação, pro-
cesso pelo qual algo se interpõe entre o sujeito 
e o objeto, facilitando essa relação e possi-
bilitando o desenvolvimento integral do ser.

De acordo com Elias (2000, p. 7): “no pro-
cesso de aprendizagem participam também, 
além dos aspectos biológicos e psicológi-
cos, descritos por Piaget, o contexto his-
tórico, político e social de cada indivíduo”.

Piaget e Vygotsky demonstram em seus estu-
dos que as capacidades de conhecer e aprender 
são constituídas pelas trocas realizadas entre 
sujeito e meio, caracterizando os desenvolvi-
mentos motores, afetivos e cognitivos infantil 
num processo dinâmico que se dá de forma 
simultânea e integrada, tendo a própria ativi-
dade da criança como seu principal elemento.

De acordo com o modelo epistemológico 
Construtivista Interacionista sustentado pe-
los dois estudiosos Jean Piaget (cognitivista) 
e Lev Vygotsky (sócio-histórico), o desenvol-
vimento do sujeito se dá a partir da intera-
ção 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 obje-
tos materiais até os valores morais, passan-
do necessariamente pela existência do outro.

A CRIANÇA E A ESCOLA

A escola tem um modo específico e es-
pecial de organizar e propor situações para 
que ocorra a aprendizagem de determinados 
conteúdos culturais. A questão central da es-
cola é o ensinar e o aprender. Para que uma 
aprendizagem ocorra é necessário um bom 
planejamento, sustentado no trabalho do co-
letivo dos educadores. De cada professor é 
exigido um sério preparo profissional que ga-
ranta o saber e o saber-fazer, ou seja, domí-
nio do conteúdo e da metodologia de ensino.

Se o professor não tiver o domínio do conte-
údo não será capaz de selecionar, sequenciar 
e dosar o que vai ensinar, não consegue fle-
xibilidade na escolha e no emprego de cami-
nhos seguros para promover a aprendizagem 
em sala de aula. A metodologia de ensino que 
o professor adota é exclusivamente própria de 
como o mesmo trata o ensino, como é seu posi-
cionamento 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 am-
pliação do conhecimento, incluindo conteú-
dos de ensino à realidade, escolhendo pro-
cedimentos que assegurem a aprendizagem 
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efetiva. Sabendo que conhecimento, desen-
volvimento 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, pro-
blematizadoras, prevendo interações com os 
alunos e deles entre si, e com o conhecimento.

É importante ressaltar que a atuação do-
cente 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 apren-
dizagem, fizer ou refizer percursos, criar e 
renovar procedimentos e olhar seu grupo-
-classe a partir de suas próprias caracte-
rísticas, 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 ins-
talam de um momento para o outro. Muitas ve-
zes o professor pensa mais adiante, mas ainda 
repete em sala de aula o que viveu como aluno.

Não há modelos gerais, aplicáveis em qual-
quer situação, pois cada sala de aula é úni-
ca: cada professor é diferente, os alunos não 
são iguais nem podem ser idealizados. Cada 
um tem sua história, trajetória escolar, pon-
tos de vista e estilos cognitivos diferentes. 
Além disso, não se pode esquecer das con-
dições do ambiente em que ocorrem as in-
terações e a aprendizagem. Estas tornam 
singular o trabalho com cada grupo-classe: 
a atividade do professor não deve se re-
petir sempre, sem novidades ou desafios.

Os interesses que as crianças manifestam 
no cotidiano dão vida ao currículo. Conciliar 
esses interesses com os objetivos das ativi-
dades 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 pe-
dagógicas. 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 de-
sencadear a aprendizagem, compatíveis com a 
concepção de educação que o professor adote.

O currículo escolar compõe-se de con-
teúdos sequenciados, articulados, sele-
cionados pela escola como sendo os mais 
significativos nas diversas áreas do conhe-
cimento. Tais conteúdos são apresentados 
em situações de ensino especialmente pre-
paradas pelo professor, levando em conta as 
características e necessidades dos alunos.

Em geral, as situações de aprendiza-
gem são desencadeadas a partir de ques-
tões 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. 

Uma boa forma para decidir e verificar a re-
lação entre as questões novas e o que já foi 
programado: se forem possíveis entradas para 
algum assunto, se exemplificam e ampliam a 
abordagem de outro, se permitem integrar con-
teúdos de diferentes áreas. É bom deixar claro 
que todo programa deve ser flexível para per-
mitir novos arranjos ao longo de sua execução.
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Quando o momento não é oportuno porque 
há outro tema sendo estudado, é interessan-
te identificar, junto com a classe, o que está 
provocando interesse para uma futura explo-
ração. Podem aparecer, então, assuntos que 
não tenham relação imediata com o que foi 
programado. Se forem situações significativas 
para os alunos, será possível fornecer algu-
mas explicações através de leitura, discussão 
ou vídeo e retomar o estudo em andamento.

O tempo de abordagem dos assuntos 
não previstos pode ser maior ou menor, 
dependendo das possibilidades que apre-
sentem para desencadear ou enrique-
cer o estudo dos conteúdos curriculares.

Na relação ativa com o novo, o contato com 
várias fontes, as explicações do professor, as 
discussões em grupo ou outras atividades de-
vem permitir ao aluno entender, localizar e re-
lacionar informações, tirar conclusões, ampliar 
sua compreensão, ou seja, apropriar-se dos 
conteúdos culturais básicos, com isso o aluno 
estará aprendendo a aprender para encontrar 
sozinho o caminho para outras aprendizagens.

O professor tem que levantar hipóteses, 
dando dicas para que o aluno consiga con-
cluir 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 isso que o professor tem que conhecer 
muito bem o seu grupo-classe e ter convic-
ção de que aquilo que está ensinando aos 
seus alunos, os mesmos estão instigados em 
aprender. O professor também tem que es-
tar bem habilitado no conteúdo que está en-
sinando para conseguir conduzir o projeto 
ou a atividade do começo até o seu término.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil traz muitos desafios 
aos que nela trabalham e aos que se dedi-
cam a sua causa. Muito já se pesquisou, es-
creveu-se e se discutiu sobre a educação 
infantil, mas o tema é sempre atual e indis-
pensável, pois seu foco principal é o ser hu-
mano. Então, pensar em educação infantil é 
pensar no ser humano, em sua totalidade, em 
seu corpo, em seu meio ambiente, nas suas 
preferências, nos seus gostos, nos seus pra-
zeres, enfim, em suas relações vivenciadas.

Aprender a pensar sobre diferentes assun-
tos é muito mais importante do que memo-
rizar 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.

A educação infantil contribui e influencia 
na formação da criança, possibilitando um 
crescimento sadio, um enriquecimento per-
manente, integrando-se ao mais alto espírito 
democrático enquanto investe em uma pro-
dução séria do conhecimento. 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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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO DESENVOLVIMENTO 
GLOBAL DA CRIANÇA

RESUMO: Com o objetivo de descrever a importância do desenvolvimento psicomotor na 
evolução global da criança de educação infantil, este trabalho foi desenvolvido de forma 
qualitativa, utilizando-se como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica que baseou 
todo o desenvolvimento teórico. Autores como Freire, Vygotsky e Marinho, foram analisados 
e transcritos para dar suporte a ideia textual. Também foram desenvolvidas pesquisas virtuais 
que atestaram e complementam autores consagrados. Concluiu-se, desta maneira, que a 
psicomotricidade desempenha papel fundamental no desenvolvimento da global infantil e 
que, portanto, deve ser incentivada nas escolas de educação infantil. 

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil; Criança.
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INTRODUÇÃO
 

Muito se tem falado em desenvolver e 
preparar crianças para a vida futura e pos-
teriormente para o mercado de trabalho, 
mas, pouco se tem pensado efetivamente 
em como fazê-lo. Não se pensa quais são, 
de fato, os meios e as etapas para atingir a 
excelência na educação de crianças em ida-
de pré-escolar. Compôs-se uma proposta 
inicial e vêm-se trabalhando com ela desde 
então, com mudanças pouco significativas.

Os investimentos são parcos e os incenti-
vos aos professores escassos. Existem pou-
cas pessoas realmente interessadas em fa-
zer as coisas acontecerem verdadeiramente.

Por outro lado, estudiosos, professores e 
pedagogos, se esforçam para fazer o melhor, 
desenvolvendo estratégias, pensamentos, in-
sights e em particular propostas pedagógicas 
que podem revolucionar a educação. Dentro 
desta ideia, destaca-se a psicomotricidade, 
como um elemento essencial de ligação entre 
corpo e mente, objetivando atingir a plenitu-
de corporal e a excelência psicológica, e a apli-
cação de atividades lúdicas com o objetivo de 
atingir a alma da criança, transformando-a de 
um simples agente receptor em um ser criador. 

O principal objetivo deste trabalho é apre-
sentar a psicomotricidade como importante 
ferramenta para a evolução global da criança. 
Para tanto, este trabalho justifica-se na ne-
cessidade de compreender melhor a impor-
tância da psicomotricidade no processo de 
desenvolvimento da criança e como a falta de 
estímulo e direcionamento para a criança de-
senvolver a motricidade na educação infantil 
poderá apresentar-se futuramente como um 
problema potencial para o desenvolvimento 
de capacidades cognitivas, psicológicas e so-
ciais. O problema que norteia esta pesquisa, 
portanto, é como a psicomotricidade influen-
cia o desenvolvimento global da criança?

Para desenvolver o trabalho e respon-
der ao problema que o norteia, a metodo-
logia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 
que se utiliza de autores consagrados para 
efetuar a junção de conteúdos e explanar 
ideias. Contribuirá, enfim, para orientar pro-
fissionais da educação para desenvolver 
habilidades motoras objetivando uma evo-
lução mais completa a todas as crianças.
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CONCEITUANDO A 
PSICOMOTRICIDADE

O ser humano depende de seus movimentos 
para expressar suas sensações, emoções, para 
se comunicar de forma geral. O movimento é 
condição básica da existência a base para as 
demais atividades que, posteriormente, serão 
desenvolvidas, uma vez que, o feto, dentro 
do ventre materno, já se movimenta, estabe-
lecendo um vínculo efetivo entre mãe e bebê. 

No entanto, nem todos os movimen-
tos são planejados, existem movimentos 
que são feitos inconscientemente, por-
tanto, Oliveira (2008) explica que exis-
tem três tipos de movimento humano:

Voluntários: É efetivado com base no desejo 
do sujeito. Há intenção de realizar o movimento.

Reflexos: É uma reação, uma respos-
ta a algo. Efetivado sem a percepção an-
terior do sujeito que a efetiva. Geralmen-
te é percebido posteriormente ao ato

Automáticos: São movimentos adquiri-
dos com o hábito, com a repetição. Tor-
nam o dia-a-dia mais prático, reque-
rendo pouca atenção e concentração.

A psicomotricidade auxilia na estrutura-
ção corporal, atingindo outras áreas de de-
senvolvimento que formam o indivíduo. 

A Psicomotricidade nada mais é que se re-
lacionar através da ação, como um meio de 
tomada de consciência que une o ser corpo, 
o ser mente, o ser espírito, o ser natureza e o 
ser sociedade. Psicomotricidade está associa-
da à afetividade e à personalidade, porque o 
indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o 
que sente (LIMA E BARBOSA, 2007, p. 01). 

Freire (1989) defende que corpo e mente 
são integrantes do mesmo organismo e atu-
am de forma interdependente para a evolu-
ção do indivíduo, ou seja, o corpo e a mente 
funcionam juntos para que o indivíduo se de-
senvolva em diversas áreas do conhecimen-
to (cognitivo, afetivo, social, entre outros).

É necessário compreender, portanto, que 
cada pessoa se desenvolve em seu tem-
po de acordo com suas vivências, assim, 
alguns desenvolvem mais habilidades mo-
toras do que outros, o que não serve ne-
cessariamente, para mensurar a capacidade 
do indivíduo. A psicomotricidade é enten-
der a necessidade de cada ser e aplicar na 
prática atividade que possam explorar as 
capacidades e possibilidades de evolução.

Micheski (2012) pontua que para as crianças 
a psicomotricidade é fundamental, uma vez 
que prestará todo o aporte necessário para 
que a esta se desenvolva corretamente, por-
tanto, foram definidas funções psicomotoras 
baseadas nas etapas evolutivas de crianças, 
com o intuito de avaliar e direcionar corre-
tamente os estudos pertinentes ao assunto. 

Estas funções, ainda conforme Micheski 
(2012) são:

Tônus: compreende a força motriz para 
os demais desenvolvimentos do indivíduo, 
uma vez que baseia toda a capacidade mo-
tora regendo e sendo regido por condi-
ções emocionais, afetando completamen-
te as condições de vida do ser, ao mesmo 
tempo em que é desenvolvido com base 
nas vivências e experiências individuais.
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Esquema Corporal: desenvolvido com 
base no conhecimento que o indivíduo 
tem sobre o próprio corpo e em suas vi-
vências, portanto, é necessário estimular 
a criança a conhecer seu corpo e a movi-
mentar-se para que ela estabeleça uma boa 
relação com o ambiente que a cerca, tor-
nando-se mais segura de seus movimentos.

Imagem Corporal: É a forma como o indiví-
duo percebe o seu próprio corpo. Ao passo 
que no esquema corporal há uma compre-
ensão objetiva de corpo e movimentação, a 
imagem corporal reflete a imagem subjetiva.

Coordenação Motora Ampla: é a ação si-
multânea de diferentes grupos muscula-
res na execução de movimentos voluntá-
rios, amplos e relativamente complexos.

Coordenação Motora Fina: a capaci-
dade de realizar movimentos coordena-
dos utilizando pequenos grupos mus-
culares, incluindo os das extremidades.

Equilíbrio: habilidade de conservar o corpo 
na perspectiva adequada à superfície da ter-
ra, a noção de distribuição de peso em relação 
ao espaço, e em relação ao eixo de gravidade.

Lateralidade: capacidade de perceber e viven-
ciar os movimentos utilizando-se, para isso, os 
dois lados do corpo, é uma conscientização in-
tegrada e interiorizada dos dois lados do corpo.

Organização Espacial: é a tomada de cons-
ciência, pela criança, da situação de seu 
próprio corpo em um determinado meio 
ambiente, permitindo-lhe conscientizar-
-se do lugar e da orientação no espaço que 
pode ter em relação às pessoas e às coisas.

Organização Temporal: é a capacida-
de de compreender problemas da dura-
ção e da sucessão de fenômenos. Esta per-
cepção permite, além da compreensão 
dos ritmos pessoais e interiorizados, tam-
bém a compreensão dos ritmos exteriores.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 
SUAS FASES

O desenvolvimento infantil ocorre em fases 
e deve acontecer de maneira ordenada para 
que a criança atinja o objetivo de maneira sa-
tisfatória. A criança se desenvolverá com base 
nas vivências e convivências que lhe são pro-
porcionadas, portanto, cabe, aos adultos que 
lhe cercam, proporcionar e incentivar condi-
ções que favoreçam a evolução da criança.

Não é possível pensar ou promover de-
senvolvimento infantil sem relacionar as 
situações sociais, emocionais e afetivas. 

Faria,1995, descreve que ao iniciar os 
estudos sobre Piaget, pode-se perceber 
que ele foca na questão cognitiva, no en-
tanto, ao se aprofundar é possível per-
ceber que Piaget, como todos os outros 
está sempre permeando o ambiente so-
cial, afetivo e emocional, mesmo quando 
se refere ao desenvolvimento de bebês.

Quando estudamos as obras de Piaget, al-
gumas vezes, temos a impressão de que ele se 
ateve à investigação do aspecto cognitivo, re-
legando para um segundo plano os aspectos 
sociais e afetivos.Essa sensação dissipa-se à 
medida que avançamos nos estudos piagetia-
nos e percebemos que as construções mentais, 
esquemas ou estruturas da inteligência estão 
impregnados de elementos sociais e afetivos 
desde os primeiros meses da vida infantil, 
mais precisamente desde o momento em que 
a criança separa o seu próprio corpo dos ob-
jetos que povoam o real (FARIA, 1995, p. 7).

Desta forma, fica claro que para que 
uma criança desenvolva as demais habi-
lidades é necessário, antes, ter suas con-
dições psicológicas e mentais muito bem 
estruturadas. As fases do desenvolvimen-
to infantil estão representadas na tabela 1.
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Tabela 1: Fases do Desenvolvimento Infantil

PERÍODOS COGNITIVO SOCIAL AFETIVO

Sensório Motor

Ações ocorrem 
antes do pensamento

Inteligência prática 
a partir dos 08 meses

Ações

Indissociação entre 
o eu e o outro

Ausência de 
linguagem

Afetos intra-indivi-
duais: prazer, suces-

so, fracasso, etc.

Simbólico

Pensamento ego-
cêntrico

Inteligência simbó-
lica

Imagens

Início da dissocia-
ção entre o eu e o 

outro

Linguagem egocên-
trica

Início de afetos 
interindividuais: 

sentimentos morais 
heterônomos

Operacional 
Concreto

Início do 
pensamento 
verbalizado e 
socializado

Inteligência 
concreta

Operações 
concretas

Dissociação entre o 
eu e o outro

Linguagem semi-
socializada

Afetos 
interindividuais: 

sentimentos morais 
autônomos

Operacional Formal

Pensamento 
verbalizado e 
socializado

Inteligência formal

Operações formais

Intercâmbio entre o 
eu e o outro

Linguagem 
socializada

Afetos 
interindividuais: 

sentimentos e ideais 
coletivos

Fonte: FARIA, 1995, p.21.
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O período sensório motor compre-
ende a fase de integração da criança 
com o meio que a cerca e com os ob-
jetos que fazem parte do seu dia-a-dia. 

O período simbólico consti-
tui a fase do sentimento egocêntri-
co em que a criança pensa apenas em si.

No período pré-operacional e operacional 
concreto a criança começa a construir ima-
gens ajustando-as entre o real e o imaginário.

No período operacional formal a crian-
ça já tem condição de verbalizar a sua 
condição e socializar adequadamente.

PSICOMOTRICIDADE E O 
DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
INFANTIL

Segundo Micheski, 2012, é cada vez mais 
comum, crianças chegarem ao 5º ano do En-
sino Fundamental com dificuldade de apren-
dizagem, ao se aprofundar no problema de 
forma investigativa e humanizada, percebe-
-se que há um grande distúrbio psicomotor, 
ocasionado pela ausência de estímulo da psi-
comotricidade durante a Educação Infantil.  

De Meur e Staes (1991, p. 05) confir-
mam a ideia de que há uma grande ne-
cessidade em desenvolver habilida-
des motoras desde a primeira infância: 

A função motora, o desenvolvimento in-
telectual e o desenvolvimento afetivo es-
tão intimamente ligados na criança: a psi-
comotricidade quer justamente destacar 
a relação existente entre a motricidade, 
a mente e a afetividade e facilitar a abor-
dagem global da criança por meio de uma 
técnica (MEUR e STAES, 1991, p. 05).

Com base neste conceito, torna-se eviden-
te a necessidade de desenvolver as habilida-
des motoras desde a educação infantil, para 
que a criança tenha condições de desenvol-
ver, posteriormente, as demais capacidades.  
Os adultos que envolvem a criança devem 
compreender que cada um tem seu tempo 
e se desenvolve de acordo com suas expe-
riências e capacidades físicas e psicológicas, 
devendo estar sempre atentos aos fracassos, 
mas incentivando-os de forma inconteste.

Segundo Vygotsky (1989) o ser humano pre-
cisa ser avaliado sob duas perspectivas: na or-
dem do biológico e das leis naturais e na ordem 
do simbólico e de suas leis histórico-culturais, 
uma vez que a interação humana é socialmen-
te significada. Portanto, compreende-se que 
o desenvolvimento psicomotor se baseia no 
organismo biológico do indivíduo, no entan-
to, está condicionado aos estímulos e experi-
ências sócio culturais da história de cada um.

Cabe, portanto, aos adultos, identificar as 
formas que a criança utiliza para se expressar 
e compreender as formas de expressão liga-
das a motricidade, devendo sempre incentivar 
atos que refletem evolução e auxiliar nas di-
ficuldades. Obviamente, é de extrema impor-
tância que todos os envolvidos na evolução 
da criança desempenhem papel efetivo no de-
senvolvimento motor, mas o professor exer-
cerá sua importância em caráter definitivo.
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ESTÍMULOS AO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR

Há certa necessidade de se compreender 
que a educação em si precisa deixar de ser 
algo desenvolvido apenas como obrigato-
riedade e tornar-se algo prazeroso capaz 
de transformar pessoas e revolucionar re-
lacionamentos. As crianças estão cada vez 
mais inteligentes e mais carentes de aten-
ção, de carinho e especialmente de dire-
cionamento. O desenvolvimento psicoló-
gico, neste momento, desempenha papel 
fundamental em todas as demais evoluções 
que possam vir a ocorrer com a criança.

Segundo Rossi (2011) a escola desempenha 
um papel fundamental no sistema psicomotor 
da criança, sobretudo durante a educação in-
fantil, uma vez que é neste momento em que 
a criança está descobrindo seu próprio cor-
po, formando conceitos e compreendendo 
seu esquema corporal. A psicomotricidade irá 
ensinar a compreender como a criança toma 
consciência de seu próprio corpo e se expres-
sa por meio dele. É importante que durante as 
aulas o professor dirija determinadas ativida-
de, sejam elas lúdicas ou para fins de alfabe-
tização em que a criança utilize movimentos 
que possam desenvolver seu sistema motor.

Ainda segundo Rossi (2011) à medida que 
amadurece fisicamente, a criança também de-
senvolver seu comportamento social e emo-
cional. Desta forma surge a educação psico-
motora, um instrumento pedagógico que 
favorece o desenvolvimento global da criança. 

 
 

Cabe, portanto, a escola compreender a 
necessidade de cada criança, suas dificulda-
des, e suas capacidades para orientá-la da 
maneira mais adequada, tendo e oferecen-
do condições para que a criança se desen-
volva adequadamente. Trabalhando ferra-
mentas lúdicas que proporcionem prazer e 
incentive a criança em seu desenvolvimento.

A educação psicomotora é uma técnica, 
que através de exercícios e jogos adequados 
a cada faixa etária leva a criança ao desen-
volvimento global de ser. Devendo estimular, 
de tal forma, toda uma atitude relacionada 
ao corpo, respeitando as diferenças indivi-
duais (o ser é único, diferenciado e especial) 
e levando a autonomia do indivíduo como 
lugar de percepção, expressão e criação em 
todo seu potencial  (NEGRINE, 1995, p. 15).

Cada criança é única, e desenvolve-se de 
acordo com suas vivências, com suas experiên-
cias e de acordo com seus fatores biológicos. 
Dentro deste conceito, a escola precisa traba-
lhar cada criança de forma individualizada, ao 
mesmo tempo em que a faz interagir com o 
grupo. Somente desta forma poderá atingir re-
sultados a fim de desenvolvimento e evolução.

Jogos, músicas e brincadeiras assumem 
papel de importância suprema no proces-
so de tomada de consciência corporal e do 
movimentar-se, pois, são atividades ine-
rentes ao ser humano, e, portanto, poten-
cializadores do desenvolvimento infantil. 
A vivência e exploração lúdica tornam-se 
propulsora de experiências significativas e 
sensíveis com o mundo e consigo mesmo.
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Rossi (2011) afirma que uma educação 
baseada e permeada pelo lúdico deve le-
var em conta as variáveis de percepção da 
realidade, para que a tomada de consciên-
cia do mundo objetivo e corporal articule-
-se com a do mundo subjetivo e psicológico. 
Então, é importante, no trabalho de cons-
cientização corporal lúdica, explorar todas 
as possibilidades por meio dos sentidos.

Ao explorar os sentidos, a criança entra 
em contato com seu interior, desenvolven-
do habilidade motora, conhecendo me-
lhor seu corpo e formando sua identidade.

Não conheço motivação mais poderosa ao 
homem, nada mais belo e maravilhoso para a 
sua vida, que sentir dentro de si o que existe, 
confundindo esse todo com o que é, com o que 
possui. As monomanias representam passivi-
dade. O desfrutador só reage para gozar. Des-
frutar significa ”permanecer dentro de si mes-
mo”. Para se tornar um homem, é necessário 
ser ativo, isto é, independente. Completar-se 
a si mesmo é agir (HOWARD, 1984, p. 115).

No momento em que a criança compre-
ende seu corpo, suas ideias, seu interior, ela 
interage consigo mesma tornando-se com-
pleta e cônscia de suas capacidades, então, 
a partir deste momento ela estará pronta 
para tornar-se um adulto capaz de se rela-
cionar com o mundo interior e exterior ge-
rando o menor número de conflitos possível.

Ainda segundo Rossi (2011) o lúdico faz 
parte do processo de evolução da criança, a 
imaginação, a diversão e a brincadeira são si-
nônimos de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil, pois o ato de criar e de fugir da realida-
de transporta a criança para um mundo além 
da realidade, fantasiado tomando por base 
a percepção individual que a criança tem do 
mundo físico, um mundo sem limites, no qual 
a aprendizagem transpõe todas as barreiras.

Ainda como forma de lúdico e mágico exis-
te a música, capaz de acalmar, transformar e 
reinventar sensações e emoções, ao ouvir-
mos música entramos em contato com a alma 
do mundo, do invisível e inconscientemente 
somos transportados para dentro do mais 
íntimo ponto de conhecimento interior, em 
que a nossa capacidade total se revela e pode 
ser utilizada sem restrições e pré-conceitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento é o princípio do desenvol-
vimento humano, é a primeira forma de 
expressão e comunicação, portanto, nada 
mais justo do que o utilizar para desen-
volver as demais capacidades de crianças.

É fato que a criança que não consegue de-
senvolver a psicomotricidade durante a in-
fância tende a ter maior dificuldade de de-
senvolver as outras habilidades, portanto, 
compreende-se que o desenvolvimento psi-
comotor é elemento básico para a formação 
elementar e a evolução global do indivíduo.

Com o desenvolvimento deste trabalho 
foi possível compreender que cada crian-
ça se desenvolve de uma forma, de acor-
do com suas vivências e com sua cons-
tituição fisiológica, portanto, cabe ao 
professor direcionar e orientar cada criança 
individualmente para que se atinja o objetivo.

Também foi possível observar que ao pro-
porcionar prazer com atividades lúdicas 
para as crianças, elas se desenvolvem me-
lhor e mais eficazmente, no entanto, volta-
-se o fato de que o professor precisa estar 
preparado para atuar de forma efetiva, ten-
do conhecimento sobre as formas de apli-
cação e avaliação e preparando propostas 
objetivas e capazes de atingir os resultados.
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PRÁTICAS ARTÍSTICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL ARTES NA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Diferentes momentos históricos ajudam a compreender melhor a questão do 
processo educacional e sua relação com a própria vida, a preocupação com a educação em 
arte tem mobilizado pesquisadores, professores, estetas e artistas, os quais vêm procurando 
fundamentar e intervir nessas práticas educativas, a educação em arte acontece a partir 
das práticas  sociais, visando a melhoria de qualidade de escolarização desde a infância,  os 
métodos de ensino não partem de um saber espontâneo, mas de uma relação direta com 
experiências do aluno confrontada com o saber trazido de fora,  o diálogo com a cultura 
acumulada historicamente, sem perder de vista a sistematização lógica do conhecimento, 
professor e aluno são tomados como agentes sociais.

Palavras-chave: Habilidade Manual; Cultura Acumulada, Sistematização Lógica;  Práticas 
Sociais.
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INTRODUÇÃO
 
O ensino de arte na escola cum-

pre um papel fundamental que vai 
além da execução de uma simples 
disciplina curricular, acontece com 
as práticas sociais vividas pela so-
ciedade. Neste sentido verifica-
-se uma necessidade de mudança 
da formação do educador em arte, 
visando à melhoria da qualidade 
de escolarização desde a infância.

 

Como não dicotomizar a formação 
teórica e prática no ensino de arte?

Com Investimentos e aperfeiçoa-
mento na formação pedagógica dos 
educadores com atuação nas escolas 
de ensino fundamental e médio, ultra-
passando assim os limites dos cursos 
e licenciaturas em educação artística. 

Segundo as ideias da Escola Nova 
e da Educação através da Arte, des-
tacam-se Ana Mãe Barbosa com a 
obra, John Dewey e o ensino da arte 
no Brasil e Arte-Educação; leitura no 
subsolo, Anamelia Bueno Buoro, o 
olhar em construção, Graça Proença, 
História da arte, Maria F. de Rezende 
e Fusari com Maria Heloísa C. de T. 
Ferraz com Arte na educação escolar.

 

Pode-se dizer que os conhecimen-
tos amplos e aprofundados da arte, 
incorporando ações como: ver, ou-
vir, mover-se, sentir, pensar, des-
cobrir, exprimir, fazer, a partir dos 
elementos da natureza e da cultura, 
pode ser realizado em sala de aula. 

A organização de um trabalho de 
educação escolar que contribua nes-
se rumo é um desafio para o coleti-
vo dos professores compromissa-
dos em conseguir escolas de melhor 
qualidade para toda a população. 

Neste sentido criam-se possibili-
dades de contato direto com ma-
teriais bibliográficos, iconográficos, 
sonoros, ampliando assim o pro-
cesso educacional durante a apren-
dizagem no ensino fundamental.
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Pode-se dizer que a união desses 
compromissos com um projeto edu-
cativo que vise reformulações quali-
tativas na escola precisa do desen-
volvimento e saberes necessários 
para um bom trabalho pedagógico.

 

No caso do professor de Arte, a 
sua prática-teórica, artística e es-
tética devem estar conectadas 
a uma concepção de arte, assim 
como a propostas pedagógicas.

 

O professor de arte é um dos respon-
sáveis pelo sucesso desse processo 
transformador, ao ajudarem os alu-
nos a melhorarem suas sensibilidades 
e saberes práticos e teóricos em Arte.

 

O que nos leva a pensar que a Ar-
te-Educação vem se apresentan-
do como um movimento que bus-
ca novas metodologias de ensino e 
aprendizagem de Arte nas escolas.  
Valorizando o professor da área, dis-
cutindo e propondo um redimensio-
namento do seu trabalho, conscienti-
zando-o da importância da sua ação 
profissional e política na sociedade.

 

Na obra de Maria F. de Rezende e Fu-
sari com Maria Heloisa C. de T. Ferraz, 
elas fizeram o seguinte comentário:

“A Educação Através da Arte é, na 
verdade, um movimento educativo e 
cultural que busca a constituição de 
um ser humano completo, total, den-
tro dos moldes do pensamento ide-
alista e democrático. Valorizando no 
ser humano, os aspectos intelectuais, 
morais e estéticos, procura despertar 
sua consciência individual, harmoni-
zada ao grupo social ao qual perten-
ce” (FUSARI: FERRAZ, 1993, p.15).

 

Segundo as escritoras é necessá-
rio que educando e educador ca-
minhem juntas com um mesmo 
objetivo, uma educação de qua-
lidade valorizando o ser humano.
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COMO A ARTE SE APRESENTA EM 
SALA DE AULA

 
Neste capítulo pretendemos mos-

trar os novos caminhos que o ensino 
de artes vem adotando na educação 
fundamental e como vem atuando em 
nossa sociedade nos tempos atuais.

 

Podemos observar que o ensino de 
arte na escola cumpre um papel fun-
damental que vai além da execução 
de uma simples disciplina curricular. 
Durante o período escolar buscamos 
significações para as nossas experi-
ências, através dos símbolos, da pa-
lavra, constituindo maneiras de se 
exprimir os sentimentos, maneiras 
de despertar o indivíduo no seu pro-
cesso de alfabetização, despertando 
a sua atenção particular de sentir.

APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL 
DA EDUCAÇÃO EM ARTES

Com o decorrer das pesquisas foi 
possível observar que passamos a 
entender o mundo através da lingua-
gem, ou seja, por código linguístico 
da comunidade em que vivemos em 
decorrência de um processo educa-
tivo assim nos tornamos humanos.

Por isso, seu estudo nos ajudou a 
compreender o discurso da criança 
e os sentidos em que ela realiza sua 
atividade. Esses sentidos não são 
uma vivência exclusivamente pesso-
al. A vivência combina a experiência 
vivida com uma multiplicidade de 
referências cultural pelos sujeitos, 
cada um a seu modo. Desse modo os 
sentidos vivenciados pelas crianças 
não estão desvinculados dos sen-
tidos que existem que existem na 
sociedade e que se relacionam com 
a realidade vivida em sala de aula.

EM BUSCA DA REPRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA 

 
Nesta busca de um processo forma-

tivo, à aprendizagem durante o ensi-
no fundamental se baseia no fazer e 
na apreciação ligada a atividades lú-
dicas ficando evidenciados a obser-
vação e o contato com formas e di-
versos materiais artísticos em que se 
destacam principalmente as expres-
sões que por consequência desenvol-
vem suas potencialidades estéticas.
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Esse estudo e vivência de vários 
aspectos da cultura, tanto das cultu-
ras tradicionais locais, como da mí-
dia e da herança histórica e erudita 
devem ser exercidos em uma pers-
pectiva crítica, de modo que os es-
tudantes “ultrapassem o senso co-
mum e adquiram posicionamentos 
mais críticos” (Fusari e Ferraz, 1993, 
p.58). Deve haver uma educação de 
sua capacidade de julgar e avaliar 
todas as produções artísticas e co-
municativas (Fusari e Ferraz, 1999, 
p. 44). Para as autoras o ensino de 
Arte tem o sentido de desenvolvi-
mento de uma postura crítica em 
relação aos produtos e atividades ar-
tísticas e aos meios de comunicação.

ARTES NOS PAR METROS 
CURRICULARES

 
Neste capítulo vamos observar a ca-

racterização da área de Arte na esco-
la, como se formulou a proposta geral 
e a importância de sua função. Pes-
quisaremos as dimensões sociais das 
manifestações artísticas, a importân-
cia no mundo do trabalho e do desen-
volvimento profissional dos cidadãos.

 

Para melhor entender, a pes-
quisa irá relatar alguns momen-
tos ocorridos com as novas ten-
dências, questionando a ideia do 
desenvolvimento espontâneo da 
expressão artística da criança.

ARTE COMO EXPRESSÃO NA 
ESCOLINHA DE ARTE NO BRASIL

 
Em 1947, por iniciativa do carica-

turista Augusto Rodrigues, foi criado, 
no Rio de Janeiro, a escolinha de Arte 
do Brasil, orientada, principalmente, 
pela intenção de fazer a educação 
através da arte, fundamentando a 
atividade artística na livre expressão. 
Essa proposta rapidamente difundiu-
-se pelo Brasil constituindo um mo-
vimento, o sentido de ensino de Arte 
como expressão continua presente 
até os dias de hoje e aparece em di-
ferentes propostas contemporâneas 
para o ensino de Arte, embora sem 
caráter de centralidade que recebe 
no Movimento Escolinhas de Arte.
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O TECNICISMOS NO ENSINO DAS 
ARTES VISUAIS

Em 1º. De abril de 1964 um gol-
pe militar depõe o presidente João 
Goulart e põe fim a 15 anos de ex-
periência democrática no Brasil. Os 
educadores socialistas e muitos en-
tre os democratas são intensamente 
perseguidos. Milhares são demitidos 
e impedidos de lecionar e outros são 
expulsos do país. Paulo Freire e Aní-
sio Teixeira estão entre eles. O inten-
so debate que havia sobre os rumos 
para a educação brasileira foi inter-
rompido. A ditadura militar centrali-
za as decisões e reprime duramente 
aqueles que se opõem. A educação 
brasileira é enquadrada no projeto 
político da ditadura que se instalou 
e permaneceu no poder político por 
mais de 20 anos, ficando sob a égi-
de da Doutrina de Segurança Nacio-
nal, desenvolvida na Escola Superior 
de Guerra, fundamentada no binô-
mio segurança e desenvolvimento.

Mesmo o chamado Desenho li-
vre tem seu sentido distorcido, pois 
muitas vezes, é apresentado como 
prêmio ou recreação. Modelos pré-
-impressos são apresentados para 
atividades de cópia e de colorir. 
Atividades programadas de recor-
te, colagem e dobra, além do uso 
de uma grande diversidade de ma-
teriais também caracterizam a ten-
dência tecnicista no ensino de arte. 
Os alunos devem aprender superfi-
cialmente as técnicas de uso de uma 
grande variedade de matérias com 
o uso de procedimentos padroniza-
dos (FERRAZ e FUSARI, 1999, p. 32).

ARTES NOS PAR METROS 
CURRICULARES NACIONAIS
 

Neste capítulo vamos observar a ca-
racterização da área de Arte na esco-
la, como se formulou a proposta geral 
e a importância de sua função. Pes-
quisaremos as dimensões sociais das 
manifestações artísticas, a importân-
cia no mundo do trabalho e do desen-
volvimento profissional dos cidadãos.

Somente em 1971, pela Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Na-
cional, a arte é incluída no currículo 
escolar, mas ainda considerada “ati-
vidade educativa” e não disciplinar, 
mas diante de mobilizações de gru-
pos de professores de arte a partir 
dos anos 80 constitui-se o movi-
mento Arte-Educação. (PCN, 2001 
p. 25 e 26). Assim em 1988 iniciam-
-se as negociações sobre a nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, sendo sancionada ape-
nas em 20 de dezembro de 1996.

 
O SENTIDO DO ENSINO DE ARTES

Além do professor, toda a comunida-
de escolar carrega essas influências. 
Os professores de Arte anteriores, 
que já não estão na aula com aque-
les alunos, deixaram sua marca, sua 
influência. Os professores das outras 
disciplinas também se manifestam 
sobre o ensino de Arte. Da mesma 
forma, familiares, direção e equipe 
técnica das escolas, funcionários ope-
racionais, outros alunos, irmãos e ou-
tras crianças. Essas propostas, carre-
gados dos sentidos neles expressos, 
chegam aos alunos por todos esses 
caminhos e não exclusivamente pelo 
seu professor no momento da aula.
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Esse fazer diferencia-se do traba-
lho e do brincar. O brincar também 
é atividade, mas não precisa criar 
uma obra. O trabalho precisa produ-
zir um objeto, mas não precisa criar, 
pois, muitas vezes, visa um resultado 
já esperado. A atividade artística é 
um fazer especial, que deve chegar 
ao inesperado, ao não estabelecido.  
Por isso, é um fazer que deve criar. 

ARTE COMO LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

No discurso das crianças sobre sua 
atividade,  há um sentido de liber-
tação. Elas parecem buscar uma di-
mensão da existência que não seja 
marcada pelas limitações do dia-a-
-dia. E a arte proporciona essa di-
mensão, libertando-as, por alguns 
instantes, das exigências do mundo 
social em que vivem. A arte se mos-
tra, assim, como uma dimensão da 
existência humana que liberta ao 
proporcionar vivências não condicio-
nadas ao cotidiano, outras dimensões 
da existência outros modos de se. 

Sentidos semelhantes podem ser 
encontrados em alguns autores. 
Machado (apud Barbosa. 1999 a, p. 
29-30) refere-se à criação artística 
como elemento que pode colabo-
rar na superação da crise da adoles-
cência, (LOWENFELF e BRITTAIN. 
1977, p. 26-30 e 37-46) destacaram 
a importância da arte na constitui-
ção da identidade e no desenvolvi-
mento psicológico. E os PCN-ARTE 
(BRASIL. 2000, p. 21) atribuem à arte 
o papel do constituir o próprio sen-
tido da vida, ampliando a vida para 
a sua dimensão de sonho e poesia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, o ensino das artes 
deve ser considerado na educação 
escolar da mesma forma que outras 
áreas do conhecimento, como a ma-
temática, a língua portuguesa, a his-
tória, etc. Em nossas pesquisas para a 
elaboração desse trabalho pudemos 
constatar que a artes está presente 
em nossas vidas desde muito cedo.

 
A nova LDB vem dar essa garantia 

na medida em que torna o conheci-
mento artístico obrigatório no currí-
culo do ensino fundamental e médio. 
O difícil é sair do papel, chegar até 
as escolas, ser incluído no currículo 
e oferecido aos alunos no horário 
escolar. Isso requer um maior, inte-
resse por parte dos administradores 
escolares e dos próprios docentes, 
e uma infraestrutura física, técni-
ca e de serviços necessários ao de-
senvolvimento de todas as etapas 
de educação básica, caso contrá-
rio, ficará mais uma vez, só no pa-
pel ou na boa intenção de alguns. 

 
A educação artística não pode ser 

separada do dia-a-dia dos discen-
tes, pois o canto, a dança, as brin-
cadeira, o movimento, o improvi-
so, já fazem parte do ambiente da 
criança e jovens, seja no ambiente 
familiar ou fora dele. São manifes-
tações de grande valor que mere-
cem ser considerados na forma-
ção cultural e educativa dos alunos

 
Sabemos que muitos professores 

não possuem conhecimentos sufi-
cientes para desenvolver um bom 
trabalho, mas considerando a impor-
tância da educação artística no de-
senvolvimento humano, o governo 
poderia investir em curso de forma-
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ção para a capacitação dos mesmos, 
na formação de professores com es-
pecialização na educação de artes.

 
A atual lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº. 9.394.146, 
a disciplina de artes é a junção de 
conhecimentos de diferentes áre-
as do saber, construindo um único 
espaço para o teatro, música e ar-
tes plásticas.  A tendência dos do-
centes é optar por uma dessas áre-
as, geralmente a que ele domine.

 
Resgatar o ensino das artes no cur-

rículo escolar é defendê-lo como 
uma área de conhecimento sé-
rio e dotada de valor e significado.

 
As artes no currículo escolar, valen-

do-se do espírito criativo, emancipa-
do, buscam ensinar os alunos a serem 
construtores ativos de um conhe-
cimento criativo e transferível para 
outras situações e problemas, indo 
além do conhecimento artístico, aju-
dando-os a interpretar e agir no mun-
do em que vivem, tornando-o cada 
vez melhor e mais belo. Os alunos 
podem criar e transformar o conhe-
cimento, pensando em melhorar sua 
qualidade de vida, hoje e no futuro.

 
Na verdade, não há um único ca-

minho a ser seguido que possa ga-
rantir, com segurança, a eficiência 
da prática da educação artística.

 
O mais importante é que o professor, 

consciente de seus objetivos e dos 
fundamentos de sua prática, assuma 
os riscos, a dificuldade e a insegu-
rança de construir o seu caminho do 
dia-a-dia em constante reavaliação.

MARIA DA GLÓRIA MOREIRA 
BASTOS 

Licenciatura em Pedagogia com Habilitação 
em administração, Educação Infantil, ensino 
Fundamental e Supervisão Escolar pelas Fa-
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fessora de Educação Infantil- Cei Santa Inês.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Este artigo, de abordagem teórico-empírica, tem como objetivo a apresentação 
da importância da formação dos professores da educação básica. A necessidade de abordar 
esta temática é urgente, pois, atualmente, a formação ofertada pelas instituições no país não 
atende às exigências da sociedade contemporânea, para a preparação desses profissionais. 
Assim, este estudo compõe-se da fundamentação legal que norteia as instituições de formação 
de profissionais, contemplando a ordenação legal, seguida pela apresentação da importância 
da reorganização curricular das instituições de formação, buscando a contextualização. Bem 
como a necessidade da formação de profissionais conscientes de seu papel de formadores 
de cidadãos críticos, responsáveis e comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade e com a sustentabilidade do planeta.

PALAVRAS-CHAVE: Formação; Professores; Instituições.
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INTRODUÇÃO

As instituições formadoras, tanto no âmbito 
estadual como no municipal tem colocado em 
debate a qualidade da formação de professo-
res para as séries iniciais do ensino, que tanto 
a rede privada, como a pública vem oferecen-
do. Desta forma, realizamos a concepção de 
uma proposta de organização curricular que 
pudesse subsidiar as instituições no sentido 
de elaborarem seus projetos pedagógicos. No 
entanto, mais que uma sugestão e que a mes-
ma não se esgota em si, devido a realidade de 
cada instituição. Mas é apenas uma das for-
mas possíveis de se conceber um projeto pe-
dagógico institucional de cursos formadores, 
face as inúmeras outras vertentes, caracteri-
zando assim, o preceito legal da flexibilidade.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E 
A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
INSTITUCIONAL

Com o passar dos anos, com o surgimento 
constante de tecnologias de comunicação, 
o papel dos profissionais da educação exige 
uma redefinição de conceitos, materiais e 
de ações para o desenvolvimento da apren-
dizagem. Atualmente, a formação através de 
cursos não atende às exigências apresenta-
das, para a preparação desses profissionais. É 
necessário a revisão de conceitos e a quebra 
de paradigmas da formação dos profissionais 
para educação básica, tendo como base al-
guns indicadores: estimular ações de mudan-
ças nas instituições formadoras; desenvolver 
a capacidade acadêmica dos formadores; re-
formular os cursos de formação, visando a 
organização pedagógica e curricular da edu-
cação básica brasileira, preparando os profis-
sionais que atuarão nesse nível de ensino; de-
senvolver cursos formadores articulados com 
as demandas da realidade escolar na socieda-

de contemporânea e os profissionais da edu-
cação devem ser, necessariamente os agentes 
das mudanças e atualizações. A Lei 9394/96 
apresenta diretrizes para os sistemas da edu-
cação básica, estabelecendo a continuidade 
entre educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. Todavia, destaca que deve ha-
ver a introdução de novo paradigma curricu-
lar para a educação básica, baseado em com-
petências a serem construídas pelos alunos, 
onde os conteúdos não têm sustentação em 
si mesmos, mas são meios para desenvolver 
competências. Outras mudanças, promovi-
das pela LDBEN: inclusão de novo paradigma 
curricular para a educação básica, baseado 
em competências a serem construídas pelos 
alunos, de tal modo que os conteúdos não 
têm sustentação em si mesmos, mas consti-
tuem meios para desenvolver capacidades; 
organização / gestão, com flexibilidade, des-
centralização e autonomia da escola, associa-
dos à avaliação de resultados e a diversidade 
curricular, devido às peculiaridades regionais. 

A escola, que desenvolve a função educati-
va, planejada e sistemática, tem a importante 
tarefa de construir, na criança, a identidade 
e a autonomia. Deste modo, a escola deverá 
estimular a busca do conhecimento, dos bens 
culturais, do trabalho, da autonomia intelec-
tual, da investigação, do questionamento, do 
pensamento crítico, da reflexão, do compor-
tamento, de responsabilidades, da utilização 
de diferentes recursos tecnológicos, e de co-
municar-se por várias linguagens. Impõe-se, à 
escola, devido ao seu novo papel, a revisão 
dos processos de formação de professores. 
Nesse sentido as mudanças deverão ser pro-
fundas, tais como: nas formas de organização 
institucional; nos conteúdos, para que aten-
dam às necessidades da atuação dos profis-
sionais; nos processos formativos, com base 
na melhoria das competências do profissional 
e na articulação entre as instituições forma-
doras, para garantir a preparação profissional.
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A Lei 9394/96 criou o Instituto Superior 
de Educação e o Curso Normal Superior, 
destinados à preparação, em nível supe-
rior, dos professores para as séries iniciais 
do ensino fundamental e educação infan-
til e abriga as licenciaturas, para eliminar 
o esquema 3+1 adotado anteriormente. 

Este artigo apresenta alguns indicativos para 
subsidiar as instituições de ensino superior na 
elaboração de projetos pedagógicos, visando à 
formação dos profissionais da educação básica. 

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
NORTEADORES DOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA.

A legislação apresenta novas bases para 
a educação básica unificada, mas ao mes-
mo tempo distinta, devido a diversidade de 
níveis ao quais o professor estará dedica-
do. Devem na perspectiva da lei, ser cria-
dos mecanismos visando superar rupturas 
existentes na formação dos professores.

O dispositivo legal que define as incum-
bências dos professores não faz referência à 
etapa específica da escolaridade básica. No 
entanto, estabelece um perfil profissional, 
sendo independentemente do tipo de do-
cência na qual o professor vai trabalhar, po-
dendo ser multidisciplinar ou especializada.

Em seu art.13, a lei 9394/96 afirma que,
Os docentes incumbir-se-ão de:
1. participar da proposta pedagó-

gica do estabelecimento de ensino;
2. elaborar e cumprir plano de tra-

balho, segundo a proposta pedagó-
gica do estabelecimento de ensino;

3. zelar pela aprendizagem dos alunos;
4. estabelecer estratégias de recupera-

ção para os alunos de menor rendimento;
5. ministrar os dias letivos e horas-aula es-

tabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;

6. colaborar com as atividades de articula-
ção da escola com as famílias e a comunidade.

Conforme o Parecer CNE/CP 9/2001, as 
inovações, que a LDBEN introduz, constituem 
indicativos legais importantes para os cursos 
de formação de professores: a) posicionando 
o professor como aquele a quem incumbe 
zelar pela aprendizagem do aluno - inclusive 
daqueles com ritmos diferentes de aprendiza-
gem tomando como referência, na definição 
de suas responsabilidades profissionais, o di-
reito de aprender do aluno, o que reforça a res-
ponsabilidade do professor com o sucesso na 
aprendizagem do aluno; b) associando o exer-
cício da autonomia do professor, na execução 
de um trabalho próprio, ao trabalho coletivo 
de elaboração da proposta pedagógica da es-
cola; c) ampliando a responsabilidade do pro-
fessor para além da sala de aula, colaborando 
na articulação entre escola e a comunidade. 

A Lei 9394/96 trata da formação dos pro-
fissionais da educação em capítulo específico 
que indica, logo em seu início, os fundamentos 
metodológicos que presidiram a formação:

Art. 61. A formação de profissionais da edu-
cação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e 
as características de cada fase do desenvolvi-
mento do educando terá como fundamentos:

I - Associação entre teorias e práticas, in-
clusive mediante a capacitação em serviço;

II- Aproveitamento da formação e 
experiências anteriores em institui-
ções de ensino e outras atividades.
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Desta forma, a Lei, no caput do art. 61, indi-
ca claramente o princípio fundamental de que 
a formação dos profissionais da educação, 
portanto, de professores e pedagogos, deve 
atender aos objetivos da educação básica. Tal 
princípio define, do ponto de vista legal, que 
os objetivos e conteúdos de qualquer curso 
de formação de profissionais para educação 
devem tomar como referência os artigos 22, 
27, 29, 32, 35 e 36 da LDBEN, bem como 
os Pareceres e Resoluções do Conselho Na-
cional de Educação respectivamente de n.º 
04/98, 15/98, 22/98 e 02/98, 03/98, 01/99.

Os artigos acima, citam os objetivos da edu-
cação básica, visando aprendizagem significa-
tiva, remetendo o conhecimento à realidade 
prática, expectativas e necessidades do alu-
no. Dois novos princípios metodológicos, a 
integração teoria com a prática e o aproveita-
mento da experiência anterior, são concebi-
dos aos currículos, pela LDBEN, art.61 da Lei 
9394/96, estabelecendo, assim, processos 
isomorfos para formação desses profissionais, 
já que para construir junto com os educandos 
experiências significativas e ensiná-los a re-
lacionar teoria e prática, será preciso que sua 
formação seja concebida a partir de situações 
equivalentes de ensino e de aprendizagem.

TIPOS E MODALIDADES DE 
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA De acordo com a LDBEN:

Art..62 - A formação de docentes para 
atuar na educação far-se-á em nível supe-
rior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos supe-
riores de educação, admitida, como forma-
ção mínima para o exercício do magistério 
na educação infantil, e nas quatro primei-
ras séries do ensino fundamental, a ofereci-
da em nível médio, na modalidade Normal.

Art.63 - Os institutos supe-
riores de educação manterão:

I - cursos formadores de profissionais para 
a educação básica, inclusive o curso nor-
mal superior, destinado à formação de do-
centes 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.

Os artigos 62 e 63 indicam o ensino supe-
rior como nível desejável para a formação do 
professor de educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental, mas colocam como 
alternativa a organização dessa formação em 
cursos normais de nível superior, localizados 
no interior do Instituto Superior de Educação.

Conforme o Parecer CNE/CP 133/2001, as 
instituições não universitárias deverão criar o 
Instituto Superior de Educação, com projeto 
pedagógico próprio, para abrigar em seu in-
terior o Curso Normal Superior, para formar 
professores para os anos iniciais do ensino 
fundamental e educação infantil, bem como 
as demais licenciaturas, que formam profes-
sores para atuação em áreas específicas para 
os anos finais do ensino fundamental e médio.

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DE 
UMA PROPOSTA INSTITUCIONAL 
PARA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA EDUCAÇÃO 
BÁSICA

Os projetos de formação devem trazer 
mudanças na concepção emancipatória de 
educação e devem visar a humanização. 
Emancipando o indivíduo vamos partici-
par da transformação da própria civiliza-
ção e do desenvolvimento da humanidade.
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Hoje, as sociedades sofrem as consequên-
cias do avanço científico e tecnológico, pela 
rapidez e flexibilidade que as caracterizam. 
Portanto, uma formação e o desenvolvimen-
to de uma atitude e comportamento também 
flexível, crítico e comprometido se faz neces-
sário. A formação do futuro profissional de-
verá ter base no diálogo, na atividade prática, 
na responsabilidade social e política, carac-
terizada pela profundidade na interpretação 
dos problemas sociais, políticos, econômicos 
e, consequentemente, educacionais. O fu-
turo profissional deverá ter comportamento 
que se caracteriza pela capacidade de opção 
e atitude crítica. Ter a capacidade de escolher 
e criar novos caminhos, novas formas, novas 
concepções em educação. O profissional da 
educação básica deverá buscar uma ação li-
bertadora, com reflexão e consciência crítica, 
transformando dependência em independên-
cia. Deverá exercer sua prática centrada no 
diálogo, na reflexão, na comunicação, bus-
cando a libertação dos homens. Será neces-
sário compreender que sua ação é política 
e, por isso, uma ação cultural para a liber-
dade. A prática pedagógica e humanizada é 
o caminho para que um indivíduo seja ativo 
e responsável. Portanto, o método deixa de 
ser instrumento manipulador dos educan-
dos e passa a ser a própria consciência críti-
ca. Assim, devemos formar profissionais que 
incorporem a concepção de que educador e 
educandos ..., intencionados à realidade, se 
encontram numa tarefa em que ambos são 
sujeitos no ato, não só de desvelá-lo e, assim, 
criticamente conhecê-la, mas também de re-
criar esse conhecimento. Ao alcançarem, na 
reflexão e na ação em comum, esse saber 
da realidade, descobrem como seus agen-
tes permanentes. Desse modo, a presença 
dos oprimidos na busca de sua libertação, 
mais que pseudoparticipação é o que deve 
ser: engajamento. (FREIRE, 1988ª, p. 55-56)

As Instituições de Ensino Superior deve-
rão buscar organizar projetos pedagógicos 

que ofereçam uma formação com base hu-
manista, que garanta ao aluno em formação, 
uma visão totalizadora e crítica da realida-
de sócio cultural brasileira e de sua influên-
cia nas questões educacionais, sem perder 
de vista, porém, as transformações ocorri-
das no mundo contemporâneo face ao rápi-
do avanço tecnológico e das comunicações.

Hoje vivemos em uma sociedade de novas 
tecnologias e novos meios de comunicação, 
e da globalização dos mercados. Estas mu-
danças trouxeram um forte impacto social, 
político, econômico e cultural. Não se pode 
compreender qualquer uma destas instâncias 
isoladamente; elas são interdependentes e 
estão fortemente ligadas umas com as outras.

Conforme Libâneo (2000):
As transformações sociais, políticas, eco-

nômicas e culturais do mundo contempo-
râneo afetam os sistemas educacionais e os 
de ensino. A globalização dos mercados, re-
volução na informática e nas comunicações 
transformação dos meios de produção e dos 
processos de trabalho e a alteração no campo 
dos valores e atitudes são alguns ingredien-
tes da contemporaneidade que obrigam as 
nações a constituir um sistema, mundializa-
do, de economia” (LIB NEO, 2000, p. 187).

As sociedades modernas têm a responsa-
bilidade de promover o desenvolvimento da 
nação no contexto mundial da globalização e 
garantir a competitividade econômica no mer-
cado mundial. As mudanças ocorridas na base 
produtiva, como a generalização da microele-
trônica e da comunicação, apontam para uma 
nova racionalização dos processos e um novo 
paradigma de desenvolvimento. As institui-
ções têm a obrigação de elaborar uma concep-
ção educacional, unindo o projeto de emanci-
pação humana com o novo paradigma imposto 
pelos avanços tecnológicos, novos padrões 
econômicos de produção e competitividade.
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Desafios aos educadores, conforme o novo 
paradigma do papel da educação: as oportuni-
dades de desenvolvimento no contexto mun-
dial de globalização dependem da qualidade 
educativa da população; a educação básica 
de qualidade é o diferencial central do de-
senvolvimento dos povos e das nações; a for-
mação da competência humana, bem como a 
preparação de sujeitos competitivos são ne-
cessidades para inserção no mercado moder-
no e para o exercício da cidadania solidária, 
consciente, crítica e criativa; o conhecimento 
exerce relevância total, tanto em relação ao 
mercado quanto à cultura; o conhecimento 
é o eixo central da transformação produtiva 
com equidade; a economia competitiva ali-
menta-se da energia do conhecimento mo-
derno; a capacidade de iniciativa e inovação 
rápida são essenciais para a competitividade; 
a reorganização do trabalho e a necessidade 
de requalificação profissional dos indivídu-
os; pois, um trabalhador que não sabe pen-
sar já não é útil à produtividade moderna.

A educação necessita de maior qualificação 
do trabalhador e a revalorização da escola por 
parte do empresariado nacional. Isso é con-
sequência do quadro atual. A educação esco-
lar necessita de uma revisão para assumir um 
novo papel como agente de mudanças. Deve 
ser produtora de conhecimento, onde deve 
formar pessoas competentes na sociedade, 
buscando formar sujeitos que saibam criar, 
criticar, inovar e que tenham flexibilidade e ini-
ciativa; com bom domínio da linguagem oral e 
escrita; garantir a apropriação do conhecimen-
to culturalmente acumulado; estimular a agi-
lidade de raciocínio e a capacidade de abstra-
ção; garantir a aquisição dos conhecimentos 
científicos básicos e a apropriação das novas 
linguagens da informática; formar cidadãos 
competentes, éticos, solidários que acolham 
as diferenças e diversidades de cada cultura.

Pela formação, o profissional deverá es-
tar apto a trabalhar as novas exigências da 
cidadania no mundo contemporâneo, pro-
mover novas atitudes e comportamentos 
que favoreçam a revalorização das rela-
ções sociais, baseadas em princípios éticos.

Deverá compreender o seu papel social, po-
lítico e econômico, no que se refere às modifi-
cações ocorridas no mercado de trabalho em 
função do desenvolvimento técnico-científico.

Ao falarmos da formação do educa-
dor, atuando na educação básica, esta-
mos adotando a concepção de que o edu-
cador é o profissional que exerce ações 
pedagógicas nas diversas instâncias no in-
terior da instituição escolar e extra escolar. 

A ação pedagógica é uma ação comple-
xa, que se articula em diferentes áreas de 
conhecimento, exigindo do educador uma 
sólida base teórica, articulada à prática pe-
dagógica num processo dialético de apro-
priação e produção de conhecimento.

INDICATIVOS PARA A CONCEPÇÃO 
CURRICULAR DAS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS

Os cursos de formação de profissionais para 
a educação básica devem possuir utilidade 
social, servindo para atender às necessidades 
dos alunos de compreender a sociedade em 
que vivem. Devem criar um espaço ecológi-
co que ofereça possibilidades para o envolvi-
mento em atividades e experiências de ensino 
e aprendizagem de qualidade e interesse para 
todos os membros da comunidade escolar, 
pois a globalização da sociedade assim o exige. 
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A proposta curricular desses cursos deve 
servir aos propósitos que são exigidos da 
educação institucionalizada em uma socieda-
de democrática. Os cursos deverão desenvol-
ver diversas aptidões, tanto técnicas quanto 
sociais, criando pesquisadores de sua própria 
ação, que saibam utilizar novas linguagens e 
tecnologias e que saibam trabalhar em equipe 
e tecnicamente competentes. Devendo ainda 
promover o desenvolvimento da autonomia, 
do pensamento crítico-reflexivo, da prática 
democrática e da atitude de solidariedade 
para atender à dimensão social da formação.

Conforme Santomé (1998):
Formar pessoas reflexivas e críticas im-

plica, logicamente, em comprometer os es-
tudantes com tarefas que os obriguem a 
levar à prática capacidades superiores à 
mera lembrança e memorização. Uma práti-
ca educacional com esta filosofia pressupõe 
que as aprendizagens significativas ocorrem 
quando tentamos dar sentido a novas in-
formações ou novos conceitos criando vín-
culos com os atuais conjuntos de teorias, 
conceitos, conhecimentos factuais e expe-
riências prévias (SANTOMÉ,1998, p.253).

Desta maneira, os profissionais para educa-
ção básica, em seus cursos, nas instituições 
de ensino superior, precisarão ser norteados 
em princípios que fundamentam os currícu-
los, tanto para o CNS, como para as Licencia-
turas, devendo: estimular o desenvolvimento 
do compromisso profissional com uma so-
ciedade democrática, justa e solidária; criar 
condições para desenvolver as capacidades 
e atitudes de interação, comunicação, coope-
ração, autonomia e responsabilidade; incluir 
uma dimensão comum a todos os profissio-
nais de educação básica. Portanto, há compe-
tências profissionais que todos eles precisam 
desenvolver; tais como: atitude investigativa 
do profissional em formação, a partir da colo-
cação da  pesquisa como elemento essencial 

na formação profissional; estimular a cons-
trução de competências como eixo nuclear 
da formação da identidade profissional e da 
dimensão pedagógica do trabalho; promover 
o desenvolvimento do compromisso com os 
valores estéticos, políticos e éticos da so-
ciedade moderna; desenvolver a capacida-
de, do futuro profissional, de compreender o 
atual papel social da escola frente às novas 
exigências postas pela contemporaneidade; 
promover a resolução de situações - proble-
ma contextualizadas, que necessitam aborda-
gens interdisciplinares; desenvolver a postura 
interdisciplinar; articular a teoria-prática ao 
longo de todo curso de formação, isto é, a 
prática pedagógica permeia todo o curso, de 
modo a promover o conhecimento experien-
cial do profissional em formação; contemplar 
em seus currículos atividades diversificadas, 
bem como tempos e espaços diferenciados, 
como oficinas, seminários, grupos de trabalho 
supervisionado, grupos de estudo, tutorias 
e eventos; promover a autonomia por meio 
da organização de atividades pelo aluno em 
formação, tais como: constituição de grupos 
de estudo, seminários sobre temas educa-
cionais e profissionais, exposições e debates 
e estimular a capacidade de gerenciamen-
to do próprio desenvolvimento profissional.

Os currículos dos cursos de formação 
de profissionais da educação básica deve-
rão estar contextualizados, próximos ao 
mundo experiencial, deverão ser trabalha-
dos de forma integrada, com a construção 
e compreensão de nexos que permitam 
sua estruturação com base na realidade. 

... não só dimensões centradas em con-
teúdos culturais, mas também o domínio 
dos processos necessários para conseguir 
alcançar conhecimentos concretos e, ao 
mesmo tempo, a compreensão de como se 
elabora, produz e transforma o conheci-
mento, bem como as dimensões éticas ine-
rentes a essa tarefa (SANTOMÉ,1998, p. 27)
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O objetivo é a formação de profissionais ca-
pazes de compreender, julgar e intervir na rea-
lidade educacional brasileira, sendo de forma 
justa, responsável, solidária e democrática. O 
profissional será o agente construtor de sua 
formação, preparado para “aprender a apren-
der”. A ênfase está no processo de constru-
ção do seu conhecimento e não no produto 
final. Trata-se do preceito da educação con-
tinuada, conforme preconiza a Lei 9394/96. 

INTEGRAÇÃO DO CURRÍCULO E A 
INTERDISCIPLINARIDADE

Na sociedade atual, a concepção interdisci-
plinar está cada vez mais desenvolvida e com 
importantes problemas sociais políticos, eco-
nômicos, científicos a serem resolvidos que de-
pendem, para sua compreensão e solução, de 
análises complexas nas quais necessariamen-
te devem ser contemplados aspectos advin-
dos de diversas áreas de conhecimento como: 
Antropologia, Sociologia, Política, Geografia, 
Psicologia, tecnologia, Biologia, entre outras. 
A sociedade global, nos faz ter consciência 
que o conhecimento produzido deve ser apli-
cado, com urgência, para resolver os proble-
mas resultantes desta globalização e que para 
tanto, precisamos da interdisciplinaridade.

É Santomé (1998) quem dá um exemplo: 
enquanto as ciências físicas e naturais con-

tribuem para que nos interrogamos sobre 
como, onde e quais são as possibilidades das 
intervenções, as ciências sociais ajudam prin-
cipalmente a perguntarmos sobre os porquês, 
as finalidades de cada intervenção, a servi-
ço de quem, etc. (SANTOMÉ,1998, p.86).

As instituições formadoras, devem desen-
volver no futuro profissional a postura in-
terdisciplinar. Isso implica em: renunciar à 
sensação de autossuficiência, desenvolver a 
capacidade de abrir-se ao diálogo e para o 
trabalho em equipe e promover outras espe-
cialidades e disciplinas diferentes das suas.

A implantação de uma proposta interdisci-
plinar exige mudanças nas estruturas institu-
cionais, com relações entre os especialistas 
baseadas na cooperação e não hierarquiza-
ção, uma nova forma de conceber o currículo 
que deve caracterizar-se pela flexibilidade, 
pela interpenetração dos conhecimentos de 
várias áreas e pela associação das disciplinas.

O currículo deverá fundamentar-se na 
proposta de trabalho interdisciplinar, com a 
concepção epistemológica, já adotada pe-
las instituições, para organizar os conheci-
mentos. O objetivo é um nível de associa-
ção entre disciplinas, provoca intercâmbios 
reais, caracterizados por verdadeira reci-
procidade, que conduzirão, consequen-
temente, ao enriquecimentos mútuos.

Para que haja a interdisciplinaridade, se 
faz necessário uma vontade e compromis-
so de elaboração do conhecimento em um 
contexto de estudo de âmbito coletivo, no 
qual as disciplinas em contato permanente 
de troca dependerão cada vez mais umas das 
outras. Estabelecendo a interação o resulta-
do será intercomunicação com o enriqueci-
mento recíproco o que conduzirá a um equi-
líbrio de forças nas relações estabelecidas.

O argumento de Santomé (1998) fortalece a 
opção pela interdisciplinaridade ao afirmar que:

O ensino baseado na interdisciplinaridade 
tem um grande poder estruturador, pois os 
conceitos, contextos teóricos, procedimen-
tos, etc., enfrentados pelos alunos encon-
tram-se organizados em torno de unidades 
mais globais, de estruturas conceituais e me-
todológicas compartilhadas por várias disci-
plinas. Além disso, depois fica mais fácil rea-
lizar transferências das aprendizagens assim 
adquiridas para outros contextos disciplina-
res mais tradicionais (SANTOMÉ, 1998, p.73).

Todavia, não se trata de abandonar total-
mente a forma de organização do conheci-
mento por disciplinas, mas o que se propõe 
é um modo de organização que ultrapasse 
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os estritos limites disciplinares, com o obje-
tivo de oferecer uma formação mais ampla 
caracterizada pela flexibilidade, criatividade, 
criticidade, capacidade de construir e pro-
duzir conhecimento. O futuro profissional 
possa vir a desenvolver propostas de tra-
balho interdisciplinar na educação básica.

Nossa sugestão é que as Instituições 
proponham a integração do currícu-
lo dos cursos a partir da organização em 
áreas, a partir do agrupamento de disci-
plinas que desempenham finalidade es-
pecífica no desenvolvimento de certas 
competências no conjunto curricular para a for-
mação do educador, mediante o agrupamen-
to de disciplinas por áreas do conhecimento. 

Com base no Parecer CNE/CP nº9/2001, 
que as disciplinas devem ser agrupadas em 
4 (quatro) áreas: conhecimentos básicos, co-
nhecimentos da educação, conhecimentos 
específicos, metodológicos e prática pedagó-
gica. Devendo eliminar o distanciamento en-
tre a realidade e as instituições escolares, bus-
car uma organização curricular que aborde as 
questões sociais mais vitais, urgentes para a 
sociedade e contemplando os problemas co-
tidianos. Sugerindo o trabalho com princípios 
educativos e temas transversais, formando 
uma teia curricular, contemplando atividades 
diversificadas, instituindo tempos e espaços 
curriculares diferenciados, tais como: ofici-
nas, seminários, grupos de trabalho supervi-
sionado, grupos de estudo, tutorias e eventos.

A instituição poderá também firmar, convê-
nios e parcerias com outras instituições, pro-
mover seminários, estimular a participação 
dos alunos em eventos, oficinas, grupos de es-
tudo e trabalho, congressos, exposições entre 
outras. Estas atividades estarão compondo a 
prática pedagógica do aluno em formação. As 
instituições de ensino, terão o estágio para 
promover a pesquisa de problemas concre-
tos que as afetam e para dar fundamento te-
órico as diversas áreas com suas disciplinas; 
estruturadas a partir do agrupamento de dis-
ciplinas que desempenham uma determinada 

finalidade no conjunto curricular para a for-
mação do educador, tomando por base uma 
das propostas de integração curricular apre-
sentada por Santomé (1998), apresentamos a 
organização curricular, dos cursos de forma-
ção de profissionais para a educação básica :

- a área de conhecimentos básicos pela 
complementação e ampliação dos conheci-
mentos trazidos da educação básica; 

- a área de conhecimentos da educação 
pela reflexão crítica sobre educação, escola e 
sociedade; 

- a área de conhecimentos específicos e 
metodológicos para aquisição dos conheci-
mentos específicos das diversas áreas de co-
nhecimento a serem socializados na educação 
básica, associados ao conhecimento didático-
-pedagógica e a área de prática pedagógica 
pela integração teórico-prática do currícu-
lo. As áreas que agrupam as disciplinas que 
compõem o currículo dos cursos ministrados 
na instituição poderão ser trabalhadas a par-
tir de três princípios conceitos fundamentais 
que conferem unidade ao conhecimento. 

 A relevância em se promover a conscien-
tização acerca da educação multicultural 
como necessária à promoção de cidadãos 
críticos e participativos, em sociedades cada 
vez mais multiculturais, deveria, dessa for-
ma, ser enfatizada no interior de todas as 
áreas, bem como no trabalho relativo às re-
presentações sociais de docentes (Alves-
-Mazzotti, 1994), sob pena de reduzir-se a 
um “imperativo moral” consensualmente 
aceito no currículo formal, porém, não efe-
tivamente implementado nas práticas curri-
culares vivenciadas (CANEN, 2000C, P. 141).

O trabalho deverá ser princípio educativo 
tanto em sua formação como em sua futura 
prática pedagógica com os educandos. O fu-
turo profissional deverá, compreender a im-
portância do trabalho, organizando sua práti-
ca pedagógica de tal forma que os educandos 
tenham suas experiências de vida reconheci-
das e que se reconheçam na prática escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lei 9394/96 apresentou mudanças para 
a educação básica, tornando assim, neces-
sária a reformulação dos cursos formadores 
de professores para a educação básica. Para 
atender às novas exigências, criou-se a figura 
do Instituto Superior de Educação, o CNS e 
as Licenciaturas em seu interior, tendo como 
o objetivo principal a formação de professo-
res, extinguindo- se as rupturas entre os di-
versos níveis da educação básica. Eliminan-
do-se a distância entre a formação entre o 
ensino superior e o que efetivamente acon-
tece no cotidiano das escolas de educação 
básica. Os preceitos legais indicam claramen-
te que a integração teoria-prática, a interdis-
ciplinaridade e o ensino por competências 
são princípios fundamentais para a orga-
nização curricular dos cursos formadores.
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OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS: INCAS, MAIAS E ASTECAS

RESUMO: A influência dos povos pré-colombianos antecede a chegada dos primeiros 
conquistadores espanhóis e portugueses nas Américas. Trata-se de uma civilização que em 
muitos aspectos era até mais adiantada rivalizando em desenvolvimento e conhecimento 
científico com muitas cidades importantes do continente europeu. A influência dos povos pré-
colombianos, apesar da devastação sofrida por conta dos conquistadores ainda é importante 
traço cultural e parte da identidade nacional de muitos países da América latina. Essa influência 
pode ser testemunhada em obras, construções, culinária e nos costumes próprios de muitas 
comunidades latino-americanas. Este trabalho é de natureza bibliográfica com consulta a 
obras, artigos e publicações dos mais renomados autores para garantir o devido embasamento 
teórico ao tema proposto.

Palavras-chave:  Povos Pré-colombianos; Américas; Colonização; Influência.
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INTRODUÇÃO 
 
Segundo fatos históricos pesquisados 

é inegável que a descoberta das améri-
cas teve implicações culturais e sociais 
para o continente europeu que até en-
tão achava que estava isolado do outro 
lado do Atlântico ou mesmo que à sua 
frente não existia nada além de água. 
Esse fato se deu-se sob a forma de um 
mosaico cultural que se abriu para os 
novos descobridores e aventureiros que 
passaram a compreender o mundo sob 
outro ponto de vista considerando-se 
o intercâmbio cultural que se estabe-
leceu a partir de então (ROSSI, 2013).

Este trabalho tem como objetivo 
principal tratar sobre as contribuições 
dos povos pré-colombianos para a 
formação da sociedade latino ameri-
cana nos moldes em que ela é conhe-
cida hoje. Dentre os objetivos espe-
cíficos, descrever a cultura dos povos 
pré-colombianos; falar sobre suas in-
venções e a contribuição destes po-
vos para o progresso da humanidade.

A importância do tema proposto con-
siste no fato de que entender a história e 
a trajetória dos povos pré-colombianos 
é compreender a sociedade latino-ame-
ricana contemporânea, sua formação e 
principalmente sua identidade cultural.

OS POVOS PRÉ-COLOMBIANOS E 
SEU LEGADO NAS AMÉRICAS
 
Muito mais do que um mero encanta-

mento com a característica mais mar-
cante dos povos pré-colombianos por 
conta de seu exotismo, as tripulações 
que viajam em navios provenientes 
do Velho Mundo se depararam com 
civilizações bastante evoluídas e de 
um grau expressivo de complexidade.

 
Para se ter uma noção, a maioria des-

sas sociedades já tinham conhecimen-
to da escrita e criaram sistemas ma-
temáticos, com calendários de grande 
precisão e construíam cidades e cen-
tros urbanos bem mais amplos que 
as cidades espanholas (ROSSI, 2013).

 
Atravessando o século VII, a Cordi-

lheira dos Andes ficou marcada pelo 
desenvolvimento de diversas civili-
zações tais como os chimu, tiahua-
naco e huari. Cerca de cinco séculos 
posteriormente, a se reunidos esses 
povos que existiam numa área que 
equivalia ao grande Império Inca, 
cuja administração tinha como sede 
a cidade de Cuzco (CONRAD, 2017).

 
Bem antes da chegada dos espa-

nhóis, os incas já concebiam uma for-
mação de Estado de natureza expan-
sionista, que conseguiu chegar à região 
que passavam do Chile até o Equador, 
abrangendo uma população de aproxi-
madamente seis milhões de pessoas.
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Já na área central do continente ame-
ricano, olmecas, toltecas, teotihuaca-
nos, astecas e maias tinham formações 
sociais distintas. Sobre os maiôs, veri-
fica-se que no período dos séculos III 
e XI, fundaram importantes complexos 
de cidades-estados que tinham comple-
ta autonomia por conta de um sistema 
de servidão coletiva bastante eficiente. 

 
A civilização maia era formada por 

aproximadamente dois milhões de ha-
bitantes. Sendo que quando chegaram 
à América, os espanhóis se depararam 
com um enorme número de centros ur-
banos que haviam sido deixados para 
trás, abandonados (CONRAD, 2017).

 
Compreende-se a civilização mesoa-

mericana formada pelos astecas como 
a mais expressiva de todas, formando 
um grande império que tinha seus li-
mites no sul da Guatemala atingindo a 
porção oeste do México. Tinha como 
capital a cidade de Tenochtitlán que 
tem seu território com uma dimen-
são de treze quilômetros quadrados 
abrangendo uma população formada 
por milhares de habitantes. Existia um 
sistema de impostos pagos pelas po-
pulações vizinhas de forma obrigatória 
para que se assegura e financiasse a 
hegemonia asteca (CARRASCO, 2016).

 
Em relação a sua formação, cada al-

deia asteca era constituída por inúme-
ras famílias, fazendo uso de terras fér-
teis em um sistema coletivo em que a 
maior parte da produção agrícola des-
tes aldeões tinha como destino o Es-
tado que cuidava da distribuição de 
alimento percebido pelos funcionários 
públicos, sacerdotes, militares e tam-
bém a própria família do imperador.

 

Partindo de uma análise sob a ótica po-
lítica, tinham uma modalidade de monar-
quia centralizada que se concentrava no 
Tonacatecuhtli, cujo papel principal era 
a gestão política externa dos exércitos.

 
De um modo geral, nota-se que o con-

tinente americano era provido de uma 
grande diversidade cultural cujo desen-
volvimento se deu de modo próprio e 
com bastante autonomia formando tam-
bém uma identidade cultura própria. O 
que se contrapunha ao modelo europeu 
que se caracterizava pelo eurocentris-
mo do Velho Mundo, na qual as popula-
ções pré-colombianas mantinham rela-
ções sociais essencialmente complexas, 
estabelecendo-se suas instituições po-
líticas particularmente engendrando 
seus conhecimentos (CONRAD, 2017).

 
A América pré-colombiana era for-

mada tanto por povos nômades quan-
to por civilizações bastante evoluídas, 
que deixaram todo um legado de cons-
truções impressionantes que ainda re-
sistem, apesar de que a maioria delas 
foram destruídas pelos colonizadores.

 
Com isso, verifica-se que a América 

Pré-colombiana tinha em sua formação 
tanto sociedades simples quanto com-
plexas, a exemplo de astecas, incas e 
maias. Estes povos tinha um conheci-
mento tecnológico bastante adiantado 
com conhecimentos de astronomia, ma-
temática e arquitetura (GOMES, 2016).
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A denominação “índio” se deu por 
conta de Colombo supor que esta-
va chegando à Índia. Nessa viagem, o 
primeiro grupo que estabeleceu con-
tato com os europeus foram os caraí-
bas, mais precisamente nas ilhas ca-
ribenhas e por esse contato pagaram 
um preço alto, sendo quase extintos 
por sua exposição a doenças desco-
nhecidas para eles (ROSSI, 2013).

 
Como citado anteriormente, os espa-

nhóis se depararam com uma enorme 
variedade de populações que viviam de 
caça, pesca e coleta e se encontravam 
em um estágio bastante rudimentar 
de nomadismo. Já outros realizavam a 
prática de agricultura de subsistência, 
logo classificados como semi sedentá-
rios. Outros três grupos distinguiam-se 
e chamaram atenção dos colonizado-
res que foram os maias, os astecas e 
os incas que tinham uma organização 
política e agricultura de grandes pro-
porções, empregando até mesmo téc-
nicas de irrigação e o estabelecimento 
de trocas comerciais (GOMES, 2016).

 
Estes grupos viviam em grandes cida-

des que possuíam um complexo siste-
ma de fornecimento de água, além de 
pirâmides que impressionaram bastan-
te os europeus. Entretanto, estes não 
tinham interesse em trocas comerciais 
ou culturais resultando no fato que in-
fluenciou na decisão de conquistar e 
escravizar os nativos. Bem mais pre-
parados e fortes militarmente falando, 
os colonizadores promovem a devas-
tação de civilizações inteiras, uma vez 
que seu único interesse eram as rique-
zas desses povos (CARRASCO, 2016).

 

Dentre os povos pré-colombianos, 
os astecas destacavam-se por serem 
grandes agricultores, sendo que ocu-
pavam a região onde atualmente se 
encontra a Cidade do México. Tinham 
uma sociedade organizada na teo-
cracia, cujo sistema político tinha por 
base a crença de que o imperador era 
um tipo de encarnação dos deuses. 

 
Sua divisão social era hierarquizada 

constituída por camadas inferiores que 
trabalhavam na prestação de obras pú-
blicas.  Sua economia baseava-se na 
agricultura, sobretudo o milho, pimenta, 
tomate e cacau. A religião era politeísta 
e faziam sacrifícios humanos como ofe-
rendas para agradar os deuses e fazer 
pedido de fertilidade (GOMES, 2016).

O CONTATO COM OS 
COLONIZADORES E AS IMPRESSÕES 
SOBRE OS POVOS PRÉ-
COLOMBIANOS
 
Apesar dos colonizadores espanhóis 

terem dentre suas principais finali-
dades colonizar e impor sua religião, 
eles ficaram assombrados ao consta-
tar por relatos que os povos Astecas, 
por exemplo, formavam uma civiliza-
ção muito avançada (com verdadeiras 
cidades grandiosas feitas com muita 
engenhosidade, alta tecnologia agríco-
la, noções fundamentais de astrono-
mia), apresentando hierarquia em suas 
instituições política, religiosa e social.
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Logo após a chegada de Colombo no 
continente americano, Hernán Cortéz, 
um jovem espanhol, de origem nobre, 
mas sem grandes posses, aventurou-se 
pelo Atlântico almejando conquistar 
riqueza e poder. A princípio, ele che-
gou até o Caribe, contribuindo e parti-
cipando da conquista da ilha de Cuba.

 
Depois de acumular riquezas e angariar 

um número expressivo de soldados, bar-
cos e armamento, Cortéz sai novamente 
em mais uma empreitada mar adentro 
objetivando encontrar alguma terra tão 
rica como jamais visto pela humanidade.

 
Foi aí que Cortéz chegou ao litoral 

mexicano no ano de 1519, com um 
pequeno exército. Todorov (1987, p. 
60) destaca que “As principais etapas 
da conquista do México são conheci-
das. A expedição chefiada por Cortés, 
no ano de 1519, foi a terceira que to-
cou as costas mexicanas; acompanha-
da por uma centena de homens [...]”.

 
Finalmente, Hernán Cortéz ganhou 

fama por ser aquele que realizou a 
conquista do imenso império aste-
ca. A contribuição desses povos foi 
determinante e seu desenvolvimen-
to altamente expressivo, e seu local 
de habitação era onde hoje se en-
contra ao território mexicano previa-
mente a presença dos colonizadores.

 

Trata-se de uma das civilizações 
mais adiantadas e ricas tanto em ter-
mos culturais e tecnológicos, muitas 
vezes até mais avançado que os pró-
prios europeus em diversas áreas.

 
É inegável o grande conhecimento as-

tronômico e matemático que os aste-
cas possuíam. Foram eles que criaram 
um calendário contando com 365 dias. 
Tinham conhecimento também sobre o 
ferro, a roda, o arado e como já men-
cionado neste trabalho, desenvolve-
ram de forma expressiva a tecelagem.

 
Se comparado com outras civiliza-

ções pré-colombianas, inegavelmen-
te foram os que deixaram o maior le-
gado, principalmente pelos traços de 
sua organização social, política, reli-
giosa e econômica (IASCULSKI, 2014).

 
Trata-se de um povo tão evoluído que 

chegou a ser a comunidade mais pode-
rosa de toda a América pré-colombia-
na. Segundo Iasculski (2014), a civili-
zação asteca dominava e tinha sob seu 
comando uma vasta extensão da me-
so-américa até o momento em que se 
deu o contato inicial com os europeus.
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Este trabalho trata sobre os astecas 
em sua maior parte justamente por 
ser o povo mais expressivo e civiliza-
do dentre as civilizações que habita-
vam a América antes mesmo a chegada 
dos europeus. Receberam o nome de 
Astecas por conta de sua proveniên-
cia de Aztlán, região localizada no no-
roeste mexicano, estabelecendo um 
convívio harmonioso com outros po-
vos vizinhos que também habitavam a 
região do planalto central americano. 
Através dessa convivência, se conso-
lidou a estrutura cultural desse povo.

 
A civilização asteca tinha uma organi-

zação social primorosa e de alta com-
plexidade, que parte desde suas orga-
nizações familiares, governamentais, 
educacionais e também religiosas que 
pautavam a consciência coletiva e as-
sim a forma de conduta deste povo.

 
Na opinião de Iasculski (2014), a so-

ciedade asteca era baseada no patriar-
calismo e também a monogamia. As en-
tidades familiares eram formadas pelo 
denominado caupulli que constituía 
uma estrutura social de grande com-
plexidade, que tinha como responsabi-
lidade precípua a organização do traba-
lho e religião, sendo hierarquicamente 
superior ao caupulli encontrava-se uma 
organização estatal muito bem estru-
turada constituída pela monarquia.

 

Trata-se de uma sociedade cuja ca-
racterística primordial era sua identi-
dade religiosa e seu profundo senti-
mento de religiosidade. Esses povos 
celebram em seu passado suas divin-
dades astrais, divindades agrárias que 
aos poucos foram sendo inseridas em 
suas culturas por meio do contato que 
estabeleceram com o povo Tolteca.

A cultura era transmitida de uma 
geração para outra de forma oral. 
Os Astecas tinha um sistema edu-
cacional bastante sério e disciplina-
do baseado no ensino da história de 
seus povos e nações, estudo religio-
so, educação moral e também militar.

 
Na religião, os Astecas eram polite-

ístas, e traziam em sua religiosidade 
vários deuses que foram incorporados 
outras civilizações, inclusive com di-
vindades que necessitavam de sacrifí-
cios humanos para que se acalmassem.

 
Para se ter uma ideia da vastidão do 

império Asteca, ele se estendia por 
200.000 km2 e uma população de 
aproximadamente 6 milhões de pesso-
as, muito evoluídos política, econômi-
ca e socialmente (IASCULSKI, 2014).

 
A capital do império Asteca é onde se 

encontra atualmente a cidade do Méxi-
co. O império contava com percentual 
elevado de habitantes que eram muito 
sofisticadas nos mais diversos aspectos.

 
Na esfera espiritual, eram conhe-

cedores de inúmeras teorias, ti-
nham profunda religiosidade e mui-
tas tradições envolvendo rituais 
religiosos onde eles acreditavam que 
podiam se comunicar com seus deuses. 
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Dentre esses rituais, os que mais 
chamavam atenção eram os que 
envolviam sacrifícios humanos.

 
Esses sacrifícios promovidos pelo 

povo Asteca, na visão do homem con-
temporâneo pode ser compreendido 
como um show de barbárie, mas para 
eles era visto como algo normal e cor-
riqueiro sendo necessário para que os 
deus mantivessem sua harmonia com 
os povos, “[...]sacrifícios humanos em 
massa para alimentar o sol e tratar os 
reis mortos como se fossem seres vivos 
nos chocam como algo sumamente ir-
racional, mas resultaram absolutamen-
te lógicos em seu contexto ideológi-
co” (CONRAD e DEMAREST, 1990).

 
Segundo se extrai das informações 

obtidas para a realização deste tra-
balho, o fato que se mostra mais im-
portante é que no momento da che-
gada dos primeiros conquistadores 
espanhóis nas Américas,  se depara-
ram com civilizações tão adiantadas 
ou mais que as europeias, apesar de 
que em muitas situações negligencia-
ram essa oportunidade de um inter-
câmbio de conhecimento que poderia 
ter beneficiado ainda mais seus países.

Isso se deve pelo fato de que estes 
visavam unicamente uma colonização 
extrativista e não existia o propósito de 
fincar bases no novo mundo visando a 
formação de uma extensão de suas na-
ções. Não existia o propósito de civili-
zar, mas apenas de explorar e escravi-
zar o novo mundo recém-descoberto. 

Aspectos negativos da atuação dos 
colonizadores espanhóis implicará na 
completa devastação de civilizações, 
da usurpação de riquezas e na dissemi-

nação de doenças desconhecidas dos 
povos pré-colombianos provocando a 
morte de milhares de pessoas. Apesar 
de todas essas agruras, a identidade, 
a cultura é uma luta incessante pela 
preservação da herança pré-colom-
biana resultaram na preservação de 
um mínimo da cultura desses povos e 
de tudo que eles representaram para 
o continente centro e sul-americano.

 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada foi de natureza bi-
bliográfica com consulta a obras, artigos 
e publicações diversas para que se con-
frontam as ideias propostas pelos autores 
e historiadores sobre o tema proposto.

 
Nesse sentido, numa pesquisa de 

natureza qualitativa, Carrasco (2016) 
trata em sua obra com bastante pro-
priedade sobre a evolução dos povos 
pré-colombianos, mais especificamen-
te os Astecas que formaram a mais 
expressiva comunidade nas Américas.

 
Sobre o contato desses povos com os 

colonizadores, Rossi (2013) trata sobre 
o choque cultural e destaca o assom-
bro dos colonizadores com o grau de 
desenvolvimento e organização polí-
tico-social e administrativa dos povos 
pré-colombianos que em muitos mo-
mentos era até mais evoluída que as 
concepções europeias de administração

 
Finalmente, infere-se da obra de Go-

mes (2016) que o legado deixado por 
esses povos deixou profundas marcas 
na cultura e na formação da identidade 
latino-americana e permanecesse viva 
em muitos países até os dias de hoje.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Ao final do presente artigo conclui-se que os povos pré-colombianos tiveram 

grande influência na ocupação do continente americano influenciado de norte a sul, 
na formação cultural e na identidade de muitos povos e nações até os dias atuais. 

 
A colonização espanhola dizimou com parcela significativa dessa he-

rança cultural e até mesmo com civilizações inteiras com doenças, explo-
ração e guerras, mas ainda assim verifica-se que a cultura pré-colombia-
na persiste deixando um legado importante na ocupação da América latina.

 
A influência dos povos pré-colombianos persiste até hoje sendo parte importante 

da identidade cultural de muitas nações, sendo que a maioria delas tem essa influ-
ência em sua própria formação étnica e social paralelamente a influência colonial.

 
Os colonizadores espanhóis se depararam com uma grande variedade de povos e cul-

turas que viviam no continente americano em praticamente toda sua extensão desde 
o México até o extremo sul do Chile. Muitas riquezas foram descobertas o que atraiu 
ainda mais a cobiça dos conquistadores que não tinham interesse em estabelecer 
uma nova comunidade ou construir um novo mundo nas terras recém-descobertas.

 
A preservação de seus traços culturais e costumes são formas 

de garantir que sua cultura não se perca, contribuindo para o de-
senvolvimento da sociedade latino-americana como um todo.
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CONSTRUINDO A INCLUSÃO: O PAPEL DO COORDENADOR 
PEDAGÓGICO

RESUMO: Temos como objetivo do texto é apresentar o que dizem os documentos oficiais 
sobre a relação entre a gestão escolar e a proposta de educação inclusiva. A justificativa pela 
escolha do tema dá-se devido à escassez de trabalhos. Sabemos que educação inclusiva é 
um dos novos desafios impostos à coordenação escolar que é o elo entre a escola e família. 
A escola se encontra, hoje, num turbilhão de acontecimentos. È o local onde a maioria das 
crianças passa a maior parte do tempo. E este ambiente está preparado para receber as crianças 
com necessidades especiais? É sobre a ação de acolhimento da escola e a formação dada 
aos professores que recebem estas crianças. O coordenador pedagógico é um dos principais 
atores dessa inclusão.            

Palavras-chave: Gestão Escolar; Educação Inclusiva; Coordenador Pedagógico.
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INTRODUÇÃO 

Sabemos um ambiente adequado e adap-
tado, sala de recursos, professor com for-
mação específica, ferramentas tecnológi-
cas, não garante a inclusão de um aluno 
com necessidades especiais na escola. In-
cluir está além de equipamentos, à prática 
da inclusão se baseia em princípios diferen-
tes do convencional: aceitação das diferen-
ças individuais, valorização de cada pessoa, 
convivência dentro da diversidade humana 
e aprendizagem por meio da cooperação. 

A inclusão escolar só é possível lá onde 
houver respeito à diferença e, consequente-
mente, as práticas pedagógicas que permi-
tam às pessoas com necessidades especiais 
aprender e ter reconhecido e valorizados os 
conhecimentos que são capazes de produzir, 
segundo e na medida de suas potencialidades.

A experiência de conviver com a diversi-
dade, tão necessária para a vida, nunca será 
exercida num ambiente educacional segre-
gado. Se consultarmos o dicionário, verifi-
camos que a palavra incluir significa com-
preender, abranger, fazer parte, pertencer, 
processo que pressupõe, necessariamente e 
antes de tudo, uma grande dose de respeito. 

Neste artigo vamos falar sobre este con-
viver e aprender, focando nas ações da co-
ordenação pedagógica na escola e como 
ela pode ser facilitador da inclusão das 
crianças com necessidades especiais. 

O CONCEITO DE INCLUSÃO
 
Inclusão de acordo com SASSAKI (2003) 

passa a ser palavra-chave para se alcançar 
à verdadeira democracia. A cidadania se es-
tabelece pela igualdade dos direitos e de-
veres, e pela oportunidade de poder exer-
cê-lo plenamente. Discutir a inclusão do 
ponto de vista educacional, é movimento 
mais amplo, norteia as ações que se ema-
nam dos direitos sociais, político e civis. 

A inclusão do portador de necessidades edu-
cacionais especiais, no ensino fundamental e 
médio é uma proposta educacional da política 
atual. Faz-se necessária então uma tomada de 
decisão, envolvendo a sensibilidade dos pais, 
conscientização social da comunidade escolar 
e participativa, capacitação dos professores, 
adaptar e equipar as escolas, para que o aluno 
tenha acesso ao ambiente e ao conhecimento. 

Se acreditarmos que o papel da escola é 
construir cidadania através do acesso ao co-
nhecimento, como foi dito anteriormente isto 
só será possível se dentro da escola tivermos 
uma verdadeira representação dos verdadei-
ros grupos sociais que compõem a escola. 

 
Na educação fundamental, de acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Adaptações Curriculares - estratégias para a 
educação de alunos com necessidades edu-
cacionais especiais (1999), a meta principal 
é satisfazer as necessidades especiais de 
aprendizagem de cada criança, incentivando 
a criança a aprender e desenvolver seu po-
tencial, a partir de sua realidade. Isto requer 
por parte dos gestores, maior sensibilida-
de e pensamento crítico a respeito de suas 
práticas pedagógicas. Esta prática pedagó-
gica deve ter como objetivo a autonomia 
intelectual, moral e social de seus alunos. 
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A partir do movimento da inclusão, o gestor 
precisa ter capacidade de conviver com os di-
ferentes, superando os preconceitos com re-
lação às minorias tem de estar sempre prepa-
rado para adaptar-se às novas situações que 
surgirão no interior da escola e da sala de aula. 

 
Assim os cursos de formação devem ter 

como finalidade, no que se refere aos coorde-
nadores, à criação de uma consciência crítica 
sobre a realidade que eles vão trabalhar e o 
oferecimento de uma fundamentação teóri-
ca que lhes possibilite uma ação pedagógica 
eficaz, pois ele tem fundamental importân-
cia para o norteamento das ações escolares.  

Precisa-se então, investir com serieda-
de na formação primeiramente dos co-
ordenadores para que estes possam 
formar os professores de forma continu-
ada a todos os profissionais da educação.

 
Esta formação em todas as instâncias preci-

sa concordar com a política educacional bra-
sileira vigente que prevê a inclusão/integra-
ção dos alunos com necessidades educativas 
especiais. Ainda considerando a formação do 
coordenador para a educação inclusiva, de-
vem fazer parte da grade curricular, conte-
údos referentes à conceituação, isto é, a ti-
pologia das deficiências. É muito importante 
também, que estes se apropriem de conhe-
cimentos didáticos e práticas de ensino que 
levam em consideração a diversidade dos 
alunos, dando-lhes condições de adaptar 
atividades, conteúdos e propostas curricula-
res, não só agirem de forma burocrática, mas 
saber como atuar em cada caso específico.  

 

É importante ressaltar, no entanto que a 
formação de profissionais da educação deve-
rá estar de acordo com os fundamentos pre-
vistos no capítulo VI da Lei Nacional de Dire-
trizes da Educação (Lei 9394/96), de modo a 
atender os objetivos dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino e às características de 
cada fase de desenvolvimento do educando.

 
Esta mesma Lei prevê, no capítulo V (da 

Educação Especial) que os alunos com ne-
cessidades especiais devem ser atendidos 
por professores com especialização ade-
quada, de nível médio ou superior, para o 
atendimento especializado, bem como pro-
fessores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas clas-
ses comuns. Por isso o gestor deve ter ha-
bilidade e consciência de atribuir delegar 
e auxiliar os professores de forma prática.
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O CONCEITO DE INCLUSÃO
 
Inclusão de acordo com Sassaki (2003) 

passa a ser palavra-chave para se alcançar 
à verdadeira democracia. A cidadania se es-
tabelece pela igualdade dos direitos e de-
veres, e pela oportunidade de poder exer-
cê-lo plenamente. Discutir a inclusão do 
ponto de vista educacional, é movimento 
mais amplo, norteia as ações que se ema-
nam dos direitos sociais, político e civis. 

A inclusão do portador de necessidades 
educacionais especiais é uma proposta edu-
cacional da política atual. Faz-se necessária 
então uma tomada de decisão, envolven-
do a sensibilidade dos pais, conscientização 
social da comunidade escolar e participati-
va, capacitação dos professores, adaptar e 
equipar as escolas, para que o aluno tenha 
acesso ao ambiente e ao conhecimento. 

Se acreditarmos que o papel da escola é 
construir cidadania através do acesso ao co-
nhecimento, como foi dito anteriormente isto 
só será possível se dentro da escola tivermos 
uma verdadeira representação dos verdadei-
ros grupos sociais que compõem a escola. 

 

Na educação fundamental, de acordo 
com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Adaptações Curriculares - estratégias para 
a educação de alunos com necessidades 
educacionais especiais (1999), a meta prin-
cipal é satisfazer as necessidades especiais 
de aprendizagem de cada criança, incen-
tivando a criança a aprender e desenvol-
ver seu potencial, a partir de sua realidade. 

Isto requer por parte dos gestores, maior 
sensibilidade e pensamento crítico a respei-
to de suas práticas pedagógicas. Esta prática 
pedagógica deve ter como objetivo a autono-
mia intelectual, moral e social de seus alunos. 

A COORDENAÇÃO E A INCLUSÃO 

A partir do movimento da inclusão, o gestor 
precisa ter capacidade de conviver com os di-
ferentes, superando os preconceitos com re-
lação às minorias tem de estar sempre prepa-
rado para adaptar-se às novas situações que 
surgirão no interior da escola e da sala de aula. 

 
Assim os cursos de formação devem ter 

como finalidade, no que se refere aos ges-
tores, à criação de uma consciência crítica 
sobre a realidade que eles vão trabalhar e o 
oferecimento de uma fundamentação teóri-
ca que lhes possibilite uma ação pedagógica 
eficaz, pois ele tem fundamental importân-
cia para o norteamento das ações escolares. 
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Precisa-se então, investir com seriedade na 
formação dos professores e de forma conti-
nuada a todos os profissionais da educação.

 
Esta formação em todas as instâncias precisa 

concordar com a política educacional brasilei-
ra vigente que prevê a inclusão/integração dos 
alunos com necessidades educativas especiais. 

Ainda considerando a formação do coor-
denador para a educação inclusiva, devem 
fazer parte da grade curricular, conteúdos 
referentes à conceituação, isto é, a tipo-
logia das deficiências. É muito importante 
também, que estes se apropriem de conhe-
cimentos didáticos e práticas de ensino que 
levam em consideração a diversidade dos 
alunos, dando-lhes condições de adaptar 
atividades, conteúdos e propostas curricula-
res, não só agirem de forma burocrática, mas 
saber como atuar em cada caso específico.

  
Discutir coletivamente as situações rela-

cionadas ao público-alvo da educação espe-
cial é uma prática que coloca em xeque es-
tratégias que já não funcionam e expõe as 
limitações da escola. Um “desconforto” ne-
cessário para construir uma pedagogia mais 
inclusiva e que deve ser mediado pelos co-
ordenadores, garantindo que todos estejam 
envolvidos e colaborem de maneira pacífica, 
professores, alunos, familiares; e buscan-
do parcerias com as “teias” de proteção. 

 

É importante ressaltar, no entanto que a 
formação de profissionais da educação deve-
rá estar de acordo com os fundamentos pre-
vistos no capítulo VI da Lei Nacional de Dire-
trizes da Educação (Lei 9394/96), de modo a 
atender os objetivos dos diferentes níveis e 
modalidades de ensino e às características de 
cada fase de desenvolvimento do educando.

 
Esta mesma Lei prevê, no capítulo V (da 

Educação Especial) que os alunos com ne-
cessidades especiais devem ser atendidos 
por professores com especialização ade-
quada, de nível médio ou superior, para o 
atendimento especializado, bem como pro-
fessores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas clas-
ses comuns. Por isso o gestor deve ter ha-
bilidade e consciência de atribuir delegar 
e auxiliar os professores de forma prática.

Oferecer uma formação continuada contex-
tualizada: Muitas vezes, o coordenador plane-
ja uma atividade para o horário coletivo, cada 
um faz sua leitura e isso fica descontextuali-
zado daquilo que o professor vive cotidiana-
mente. É importante propor um trabalho co-
letivo em cima da experiência em sala de aula.
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A coordenação pedagógica tem um papel 
fundamental nessa missão. Conforme as es-
pecialistas lembram, os coordenadores são 
responsáveis por articular os saberes da equi-
pe. Junto a cada professor, ajudam a pensar 
em atividades para as turmas e, coletivamen-
te, garantem e mediam a troca e comparti-
lhamento de experiências entre os docentes.

Outros aspectos a serem considerados é o 
papel desempenhado pelo coordenador que 
deve garantir:

Dinamização e assistência aos professo-
res da escola para que promovam ações 
condizentes com os objetivos e princí-
pios educacionais propostos ao educando 
com necessidades educacionais especiais.

Liderança e inspiração no sentido de 
enriquecimento desses objetivos e prin-
cípios; norteados por um projeto peda-
gógico que estabeleça adequações ne-
cessárias pares garantir que todos os 
educandos com necessidades educacionais 
especiais possam ser contemplados nas ati-
vidades desenvolvidas na unidade escolar.

Promoção de um sistema de ação inte-
grada e cooperativa entre a equipe pe-
dagógica para assistir educando com 
necessidades educacionais especiais.

Manutenção de um processo de comu-
nicação claro e aberto entre os membros 
da escola e entre a escola e a comunidade; 

Estimulação à inovação e melhoria do pro-
cesso educacional

Assim, para desenvolver ações pedagó-
gicas mais inclusivas, é fundamental que 
os coordenadores articulem as situações 
desafiadoras vivenciadas por cada pro-
fessor em sala de aula com os momentos 
de trabalho coletivo, garantindo a colabo-
ração de todos no processo de inclusão.

Não se pode substituir a sua competên-
cia pela ação de apoio exercida pelo profes-
sor ou pelo trabalho das equipes interdisci-
plinares quando se trata da educação dos 
alunos, mas como coordenador pedagógi-
co deve haver a preocupação de ocorra de 
forma transparente e coerente uma gestão 
democrática, que professores alunos, pais 
de alunos e a comunidade devem estar en-
volvidos, participando efetivamente para 
que o espaço escolar se torne um ambien-
te onde se possa exercitar a democracia. 

Para se alcançar esse objetivo, é preci-
so que esse processo estabeleça objeti-
vos claros, para assim formar cidadãos au-
tônomos, participativos e independentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade brasileira ainda nos apresen-
ta um quadro de exclusão muito grande e 
variado. Ha necessidades básicas do ser 
humano totalmente inacessível a uma par-
cela considerável da população. A realida-
de do ensino fundamental não é diferente. 

Ignorar grupos de alunos com neces-
sidades educacionais especiais é perpe-
tuar a desigualdade e na escola e na so-
ciedade. È reforçar a dicotomização do 
ensino é segregar e continuar selecionando 
por meio de mecanismos discriminatórios.

Para haver, efetivamente, um avanço e que-
bra de paradigmas ultrapassados é necessário 
emergir da equipe escolar dirigido e orienta-
do pelo gestor um Projeto Pedagógico que 
contemplem a real necessidade do aluno, que 
propicie uma efetiva construção de seu co-
nhecimento a partir de suas potencialidades 
e possibilidades, que congregue todos os pro-
fissionais envolvidos na formação do aluno.

Trata-se de oferecer as reais condi-
ções para que toda a escolar seja sensi-
bilizada para a necessidade de atendi-
mento humanizador, descobrindo seus 
caminhos e buscar uma Pedagogia na qual 
todos os todos os alunos sintam-se incluídos.

As escolas têm diante de si um grande de-
safio: efetivar o atendimento dos seus alunos 
com necessidades educacionais especiais, 
com equidade e qualidade, redimensionando 
todo trabalho pedagógico. O gestor junta-
mente com toda a comunidade escolar deve 
dar condições para que o grupo docente te-
nha acessibilidade à formação permanente 
e juntamente com a secretaria da educação 
crie parcerias para garantia de equipamento 
adequado, equipamento e materiais para via-
bilizar e dar sustentação à educação inclusiva.

O ser humano aprende se for estimulado; 
assim, a ação educativa tem de ser intencio-
nal, responsável, consequente e ter signifi-
cado para educador e educando. Essa com-
preensão deve ser compartilhada por tantos 
quantos façam parte da educação em seu 
cotidiano. Ensinar e aprender são atos voliti-
vos e o encontro dessas vontades é impor-
tante na relação educacional. Leis, decretos, 
projetos pedagógicos garantem parte dos 
processos de ensino: garantem acesso e or-
ganização das atividades educacionais, mas 
podem não garantir aprendizagem e desen-
volvimento. Aprendizagem e desenvolvi-
mento só acontecem quando relações en-
tre sujeitos são estabelecidas claramente. 
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O tema inclusão demanda ações efetivas 
para aprofundamento e reflexão dos edu-
cadores na prática escolar. Ele evoca ques-
tões como: profissionalização , continuidade 
de estudos , adaptação curricular e outras 
demandas que não foram tratadas nesta in-
dicação , por merecerem atenção específi-
ca. A partir de discussões emergentes, no-
vos estudos poderão ser desencadeados.  

 

Por fim, o que se espera conquistar é uma 
educação de qualidade, que garanta a per-
manência de todos na escola com a apro-
priação/produção de conhecimento, que 
possibilite sua participação na sociedade.

Ao incentivar trabalho colaborativo a par-
tir das situações desafiadoras vividas em 
sala de aula, responsáveis pela gestão da 
aprendizagem auxilia professores a desen-
volver ações pedagógicas mais inclusivas. 
Todos os coordenadores, que se preocu-
pam em fazer um bom trabalho com base 
em sua experiência, são capazes de utilizá-la 
como forma de transformar o seu ambien-
te para receber a todas as crianças e ado-
lescentes, bastando seu olhar para o novo. 

Espera-se que os coordenadores e pro-
fessores acreditem, tendo consciência das 
dificuldades, que existem e não são pe-
quenas. Isso acontecerá após a adoção in-
condicional da não exclusão, pois incluir, 
em primeiro lugar, é deixar de excluir. 

Depois, o caminho é através da busca de 
informações e do exercício da cidadania, o 
que é feito por meio de cobrança dos ins-
trumentos necessários que devem ser for-
necidos pelos dirigentes e responsáveis 
pelas redes públicas e privada de ensino. 

Não podemos esquecer-nos das dificul-
dades encontradas no âmbito escolar, des-
de espaço até a formação dos profissionais 
que estarão recebendo esses alunos, mas é 
primordial que exista diálogo e cooperação 
entre os educadores para que todos os obs-
táculos sejam “quebrados” a integração não 
pode ser vista simplesmente como um pro-
blema de políticas educacionais ou de modifi-
cações pedagógico-curriculares na Educação 
Especial. Integração é um processo subje-
tivo e inter-relacional. (GLAT, 1997, p. 199).
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O BRINCAR COMO FORMA DE APRENDER

RESUMO: Brincar é muito mais poderoso para as crianças, no entanto, do que muitos pais 
imaginam. Na verdade, é a chave para o aprendizado. Pesquisadores e educadores de todo 
o mundo descobriram que o brincar pode ajudar a enriquecer o aprendizado e desenvolver 
habilidades importantes, como investigação, expressão, experimentação e trabalho em 
equipe. Em brincadeiras significativas, as crianças são participantes ativos. Por exemplo, em 
vez de aprender passivamente uma lição, as crianças assumem papéis ao lado de seus colegas 
e respondem às outras crianças de acordo com as regras que eles criaram. Embora “regras” 
possam parecer contra intuitivas à ideia de jogo livre e voluntário, um sistema de regras 
mentais é realmente uma das outras características principais do jogo. As crianças podem 
declarar isso explicitamente, formar uma colaboração ou seguir um líder selecionado, ou ter 
um senso inerente do que governa os termos de seu engajamento lúdico. Essa negociação 
ativa e prazerosa de regras e símbolos pode oferecer vários benefícios de aprendizado.

Palavras-chave: Brincar; Aprendizado; Crianças.
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INTRODUÇÃO

Precisamos considerar que as crianças 
aprendem de maneiras bem diferentes [dos 
adultos]. Eles aprendem comparando expe-
riências físicas, interações com outras pes-
soas e seus próprios sentimentos. E eles 
aprendem uma quantidade enorme atra-
vés de sua imaginação. Brincar é o que une 
as partes lógicas e criativas do cérebro.

A criança tem, ao fazer o que gosta (brin-
car), despertando um desejo de desven-
dar o desconhecido, são sujeitos ativos 
que quando interagem com o outro, com o 
meio, com o objeto ou consigo mesma ad-
quirem de certa foram conhecimentos.

Podemos entender, que o faz-de-
-conta, vai evoluindo à medida do de-
senvolvimento, assim, os processos 
mentais evoluem na mesma medida.

Para Leme (2005 apud Queiroz; Maciel; 
Branco, 2006, p. 176), a atividade de brin-
car é fator relevante no desenvolvimento 
da criança e deve ser usada pelo professor 
em sala de aula em suas propostas educa-
cionais. Isso só ressalta que toda a estru-
tura do brincar é para o professor um forte 
aliado quando se trata de questões pedagó-
gicas, pois abre um leque de possibilidades.

Dentro do brincar, os jogos têm a função 
de socializar, dar um enfoque nas regras e 
desenvolver habilidades, pois todo o jogo 
implica em um ato de brincar. E na sua exe-
cução o professor pode explorar aspectos e 
atividades de forma a criar um ambiente de 
aprendizagem rico e espontâneo. Mas de-
ve-se voltar um olhar para que os jogos se-
jam, pensados no sentido de ser apropria-
dos à faixa etária que está sendo aplicado, 

Fantacholi (2011), denota que “É brincan-
do que a criança aprende a respeitar regras, 
a ampliar seu relacionamento social e a res-
peitar a si mesmo e os outros”. Sendo parte 
importante do jogo, o rico arsenal de cau-
sar modificações de regras e adaptações 
em qualquer que seja a atividade, podemos 
dizer neste caso que “As ações com o jogo 
devem ser criadas e recriadas, para que se-
jam sempre uma nova descoberta e sempre 
se transforme em um novo jogo, em uma 
nova forma de jogar” (FANTACHOLI, 2011).

Um ambiente de educação infantil deve 
ser um lugar onde as crianças descubram 
um amor por aprender através de uma va-
riedade de experiências de brincadeiras.

Os benefícios do brincar são cruciais para 
permitir que uma criança se desenvolva apro-
priadamente. Os primeiros anos das crian-
ças devem ser sobre fomentar e desenvol-
ver sua curiosidade através de uma ampla 
variedade de experiências de brincadeiras.

Por meio das brincadeiras, as crianças 
pequenas são capazes de ganhar valiosas 
experiências de vida através de uma va-
riedade de funções que apoiarão o cres-
cimento e em última análise, se traduzem 
em habilidades necessárias na idade adulta.
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No século XVIII, a pequena infância é con-
siderada como a fase do imaginário, da poe-
sia. Mais recentemente, no séc. XX, educado-
res, como Piaget, Vygotsky, se preocuparam 
com a questão da brincadeira infantil se dar 
através da imitação, onde se destaca no pro-
cesso de acomodação, na forma de assimi-
lação. Na teoria piagetiana, a brincadeira é 
entendida como ação assimiladora e uma 
forma de expressão da conduta, ou seja, a 
brincadeira como conduta livre e espontâ-
nea, e Vygotsky (1996) acredita que toda 
conduta do ser humano é construída como 
resultado de processos sociais considera a 
brincadeira como uma situação imaginária.

O BRINCAR
        
Os benefícios do brincar são complexos 

e indiretos. O brincar contribui para o de-
senvolvimento de uma matriz diversifica-
da de capacitações na criança pequena.

O ato de brincar (Kishimoto, 2001) é um 
fato social, um momento de interação infan-
til e de constituição do sujeito-criança é uma 
atividade humana que envolve contextos so-
ciais e culturais, onde a criança recria a rea-
lidade através da utilização de sistemas sim-
bólicos próprios. Além disso, é considerado 
como uma atividade específica da infância.

  
O brincar estimula o desenvolvimento so-

cial, cognitivo e afetivo das crianças. Elas se 
colocam em desafios e questões de seu com-
portamento diário, levantam hipóteses para 
compreenderem melhor os problemas apre-
sentados pela realidade na qual estão inseridas.

  
Por meio do brincar se estimula a inte-

ração, o que gera o confronto de diferen-
tes crianças com diversos pontos de vista. 
Com isso vão desenvolvendo sua própria 
autonomia e cooperação, lidando com a 
realidade de forma ativa e construtiva.

O brincar tem a função educativa única para 
as crianças, garantindo a possibilidade de edu-
cação, em uma perspectiva criadora, voluntá-
ria e consciente. Portanto, a brincadeira tem 
um papel essencial e fundamental na escola 
de educação infantil, tornando-se uma situ-
ação organizada, na qual existe, para aquele 
que brinca, um certo número de decisões a 
tomar, e uma ordem à ser dada mesmo que 
seja indeterminada ou aleatória. Isso auxilia no 
desenvolvimento do autocontrole da criança. 

Uma das formas pela qual a criança começa 
a aprender é a brincadeira, pois através dela 
exercita sua imaginação e se apropria das fun-
ções sociais e das normas de comportamento.

Para as crianças pequenas, o brincar é ge-
ralmente uma atividade de corpo inteiro 
que as ajuda a desenvolver as habilidades 
de que precisarão mais tarde na vida. Cor-
rer, dançar, escalar, rolar - essas atividades 
promovem o desenvolvimento muscular e 
ajudam a ajustar as habilidades motoras. As 
crianças também constroem seus músculos 
mentais e emocionais ao criar mundos ela-
borados e imaginativos, ricos em um siste-
ma de regras que regem os termos do jogo.

As brincadeiras devem se desenvolver 
conforme a especificidade da conduta in-
fantil, conforme cada faixa etária. Essas 
brincadeiras podem ser tradicionais, sim-
bólicas, de regras ou de construção. Elas 
estimulam a resistência corporal, habilida-
des físicas, a moralidade da criança, etc.

“Pelas brincadeiras, a criança socializa-
-se, integra-se em diferentes grupos so-
ciais, aprende a explorar, compreende o 
ambiente, desenvolve diferentes formas 
de linguagem e mantém a saúde men-
tal e física” (KISHIMOTO, 1995, p. 13).
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O BRINCAR E O ATO DE EDUCAR

Atualmente, o brincar é visto como uma eta-
pa do desenvolvimento da criança, pois por 
meio do brincar cria-se as relações com o mun-
do, favorecendo a socialização. A brincadeira 
incentiva a criança a cooperar com os outros 
e, com isso, distinguir as diferentes opiniões. 

O brincar é uma ação que acontece no plano 
da imaginação e, para que isso ocorra, é preci-
so existir uma diferença entre a brincadeira e 
a realidade que oferece conteúdos para ela se 
realizar. Isso implica em que a criança que brin-
ca vai adquirir grande domínio da linguagem 
simbólica. O brincar significa divertir, gracejar, 
entreter, um conjunto de atividades que se 
assemelham entre si pelo seu caráter lúdico.

Sendo um ato simbólico que se inicia nos 
primeiros meses de vida, o recém-nascido co-
nhece o mundo através dos sentidos. Inicia 
pela exploração da boca (sucção) e depois re-
aliza certos gestos como engatinhar e sentar.

Em um ambiente acadêmico, o brincar tam-
bém pode ajudar as crianças a aprender e crescer. 
O jogo iniciado pelo professor é um primo pró-
ximo da aprendizagem baseada em perguntas. 

Em torno dos quatro meses, inicia-se a 
atividade lúdica. Algo fundamental acon-
tece na vida da criança: os objetos fun-
cionam como símbolos e ao mesmo tem-
po produzem em seu corpo mudanças 
que facilitam o contato com o mundo.

Suas atividades comuns são jogar e soltar ob-
jetos. O principal brinquedo das crianças de até 
doze meses é seu próprio corpo, pois através 
deles conseguem produzir sons e aprendem a 
emiti-los, ocorrendo os primeiros balbucios.

A primeira atividade lúdica feita pela 
criança é brincar de esconder, onde ela 
elabora a angústia do desprendimento, a 
desolação por um objeto que deve per-
der. De um a três anos, a criança inicia seu 
processo de autonomia, começando pelo 
andar e melhorando sua coordenação.

Surge um novo interesse pelos brinquedos 
ocos onde pode ter objetos dentro. Assim 
começa-se a explorar tudo que seja pene-
trável e a utilizar tudo o que seja penetrável 
como: olhos, ouvidos, boca, tudo que per-
mite fazer suas experiências de exploração.

Para a estimulação, nesta fase, o educa-
dor deve recorrer às atividades motoras, 
principalmente as que favorecem andar, 
correr, saltar, entre outras. Para o desenvol-
vimento, os brinquedos de empurrar, pu-
xar, lançar, como os carrinhos e triciclos. 

As atividades cantadas estimulam além do 
movimento, a interação entre as linguagens, 
onde se desenvolve o processo de socializa-
ção. A atividade cantada atua no incentivo da 
criança no processo ensino-aprendizagem.

Dos quatro aos seis anos, as crianças con-
tinuam praticando atividades motoras, mas 
ocorre o surgimento da imaginação e com 
isso o aparecimento do simbolismo (faz-de-
-conta), nessas situações as crianças podem 
brincar de representar animais, pessoas, 
objetos, etc. Podem dramatizar situações 
da realidade externa como brincar de ven-
dinha, casinhas, escolinha, onde a crian-
ça observa, analisa, interioriza e significa.
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A criança é um ser em transformação, e a 
escola é um lugar apropriado, ou o mais ade-
quado para ajudá-la a descobrir o mundo e 
a sociedade em que ela se insere, dessa for-
ma, ao brincar, jogar, cantar a criança facilita a 
forma de se comunicar com aqueles que pre-
cisam relacionar-se com ela, por meio de uma 
linguagem própria aos seus devaneios e às 
suas próprias fantasias imaginárias, colocan-
do em prática seus conhecimentos, podendo 
pensar nas situações da realidade imediata.

Quando adotamos uma abordagem baseada 
na brincadeira para combinar diferentes disci-
plinas, descobrimos que os professores podem 
criar uma experiência educacional maior que 
a soma de suas partes. Os alunos aprendem 
habilidades de pensamento crítico, desenvol-
vem suas habilidades de linguagem, expan-
dem sua gama de conhecimentos e aumen-
tam sua consciência social emocional - tudo 
sem perceber o quanto estão aprendendo.

É por meio do brincar que diversas relações 
se estabelecem entre a criança, adultos e ou-
tras crianças. A criança é um ser total, em que 
as ações corporais realizadas durante o brincar 
permitem que ela se desenvolva socialmente, 
afetivamente, fisicamente e cognitivamente.

Algumas brincadeiras ajudam as crian-
ças na exploração do próprio corpo, 
além de estimularem a interação com 
os outros, a exploração de objetos, ou 
seja, na construção do conhecimento.

As brincadeiras cantadas incentivam a re-
presentação, contribuem para a socialização 
e auxiliam o desenvolvimento da linguagem. 
As atividades lúdicas desenvolvem as noções 
de espaço-temporal. As brincadeiras com 
regras fixas (pelas crianças) ajudam na com-
preensão de normas, desenvolvimento de 
hipóteses, a superação dos erros, favorecem 
uma maneira da criança construir o conhe-
cimento através das relações determinadas.

O brincar é uma aprendizagem fundamental 
para o ser humano. Brincar e Aprender é um 
componente importante da primeira infância. 
Desde bebês, crianças e mais além, as crian-
ças usam o brincar para descobrir e entender 
seu mundo. O brincar pode ajudar as crian-
ças com o desenvolvimento da linguagem, 
das habilidades motoras finas e grosseiras. A 
brincadeira é um componente essencial do 
desenvolvimento da inteligência emocional, à 
medida que as crianças aprendem habilidades 
sócio emocionais por meio da brincadeira.

As crianças adoram brincadeiras senso-
riais, experimentos científicos confusos e 
atividades práticas. Embora pareça que as 
crianças estão “apenas brincando” durante 
esse período, elas estão realmente apren-
dendo bastante. As atividades práticas são 
importantes para as crianças desenvolverem 
e praticarem muitas habilidades diferentes.

Desde descobrir padrões, combinar pares, 
classificar cores e muito mais, as atividades lúdi-
cas são ótimas para as crianças e pré-escolares 
explorarem, experimentarem e aprenderem. 
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
 
O brincar é importante porque é essencial à 

saúde física, emocional e intelectual das crian-
ças, é através do ato de brincar que a crian-
ça se torna apta para a vida socializada, além 
de desenvolver a atenção, a concentração 
como muitas outras habilidades. Ao brincar a 
criança libera a sua capacidade de criar, se re-
equilibra, reinventa o mundo, recicla as suas 
emoções e a sua necessidade de conhecer.

A brincadeira, como atividade dominante da 
infância tendo em vista as condições concre-
tas da vida da criança e o lugar que ela ocu-
pa na sociedade, é, primordialmente, a forma 
pela qual esta começa a aprender. Secundaria-
mente, é onde tem início a formação de seus 
processos de imaginação ativa e, por último, 
onde ela se apropria das funções sociais e das 
normas de comportamento que correspon-
dem a certas pessoas (WAJSKOP, 1995, p. 34).

Ressalta-se ainda que: Brincando, a criança 
desenvolve o corpo e seus ritmos, o relacio-
namento com as pessoas e os seus limites, 
a imaginação e o pensamento poético. Ali-
mentado cotidianamente pela brincadeira, 
o pensamento da criança encontra soluções 
inovadoras para velhos desafios, relaciona 
e mistura coisas e fontes diversas, sacode 
as dificuldades com humor e irreverência.

No contexto de Educação, deve-se sem-
pre relembrar que é um elemento de trans-
formação para a sociedade, contribuindo 
na vida social de cada indivíduo. Atendo-
-se sempre ao desenvolvimento absoluto 
de todas as crianças, auxiliando-as na cons-
trução de sua criatividade, autonomia, co-
operação e forma crítica de se pensar.

Para Friedmann (1996, p. 55) “a educação 
deve ter a preocupação de propiciar a to-
das as crianças um desenvolvimento inte-
gral e dinâmico”, tendo cada um a necessi-
dade de construir sua própria inteligência e 
sua própria personalidade, atendendo e tra-
balhando sempre os interesses e as neces-
sidades (respeito mútuo, confiança e afeto) 
de cada criança, desafiando cada vez mais 
sua inteligência, fortalecendo a autonomia 
e o pensamento crítico de cada uma delas.

Para a autora, grande parte da aprendi-
zagem das crianças se dá pela motivação, 
pois é esta que a faz se atentar às ativida-
des, podendo exercer então sua autonomia 
de pensamento, ter iniciativa e confiança, 
auxiliando na formação de sua personalida-
de, não se esquecendo de elaborar e propi-
ciar essas atividades e brincadeiras levando 
em consideração os conhecimentos e forma 
de pensar que as crianças já possuem sua 
realidade social e principalmente cultural.

A atividade lúdica física é essencial, pois 
até as crianças pequenas são cada vez mais 
documentadas por pesquisas para pra-
ticar pouca atividade física para desen-
volver suas habilidades motoras da mes-
ma forma que as gerações anteriores.

Oferecer brincadeiras pode parecer desafia-
dor quando programas obrigatórios e testes 
padronizados são requisitos de muitos distri-
tos escolares, mas a aprendizagem baseada em 
brincadeiras é uma prática eficaz para apro-
fundar a compreensão e envolver as crianças. 
A chave é encontrar um equilíbrio entre as 
expectativas acadêmicas e as necessidades 
de desenvolvimento dos jovens estudantes.
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Para as crianças, a motivação para brincar 
e se mover é alta quando as áreas de recre-
ação oferecem atividades que respondem 
aos seus movimentos, por exemplo, equipa-
mentos de fiação e equipamentos de molas.

A motivação social e criativa do jogo é 
alta nas áreas de recreação, oferecendo, por 
exemplo, áreas de recreação temáticas e pro-
tegidas e atividades de recreação na areia.

As escolas devem atender às habilidades de 
vida das crianças, bem como suas habilidades 
acadêmicas. Áreas de lazer bem projetadas 
são campos de aprendizado para, em particu-
lar, as habilidades sociais e físicas das crianças.

Um número crescente de crianças leva es-
tilos de vida sedentários e precisa de apoio 
e orientação para seu comportamento social. 
As áreas escolares externas bem planejadas 
partem das necessidades lúdicas dos usuários.

As crianças melhoram sua capacidade de 
adquirir novas habilidades por meio da brin-
cadeira e, portanto, a brincadeira deve ser 
utilizada ativamente como um meio de me-
lhorar a aprendizagem, em vez de apenas uma 
pausa durante um dia na creche ou na escola.

O PAPEL DO PROFESSOR

O papel do professor enquanto educador 
é de auxiliar a criança na estruturação das 
brincadeiras, o que organiza sua base, ofer-
ta diferentes objetos, fantasias, jogos, deli-
mitação do espaço e o tempo para brincar.

Compreender como a brincadeira apoia 
a aprendizagem significa entender como 
as crianças aprendem. Assim como as ra-
ízes de uma árvore formam uma base so-
bre a qual ela pode prosperar, nosso en-
sino deve ter raízes no desenvolvimento 
infantil para que as crianças prosperem.

Ao estudar as brincadeiras das crianças, 
percebe-se que seus corpos e mentes esta-
vam mais engajados e focados quando rece-
biam tempo, espaço e materiais significativos 
para entender o que estavam aprendendo. 
As atividades e transições dirigidas ao pro-
fessor não substituem as oportunidades 
de exploração, criatividade e socialização. 

Por meio das brincadeiras, o profes-
sor pode observar e construir uma vi-
são do processo de desenvolvimento 
das crianças em conjunto e individual. 

Assim poderá oferecer às crianças ma-
teriais adequados e um espaço es-
truturado para brincar, permitindo o 
enriquecimento das competências ima-
ginativas, criativas e organizacionais.

O professor deverá organizar situações para 
que as brincadeiras ocorram de diversas ma-
neiras, possibilitando à criança oportunidade 
de escolher os temas, papéis, companheiros 
com quem deseja brincar ou jogos de regras 
e de construção, para que elaborem de ma-
neira pessoal e independente suas emoções, 
sentimentos, conhecimentos e regras sociais.

Toda ação do educador deverá ser re-
fletida, planejada, executada e avaliada, 
pois compete a ele respeitar o brincar da 
criança, oferecendo diversidade de brin-
cadeiras para que ela possa adquirir no-
vas experiências e novos conhecimentos.
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A interação social será forte em áreas es-
colares bem planejadas, e os professores re-
latam que habilidades sociais como esperar a 
sua vez são difíceis de ensinar, mas fáceis para 
as crianças se adaptarem quando estão no 
playground. Atividades guiadas ou instruídas 
e ensino também podem muito bem ocorrer 
no playground. Um recreio escolar planejado 
meticulosamente para apoiar brincadeiras 
gratuitas, guiadas e instruídas pode oferecer 
a todas as crianças uma experiência de apren-
dizado variada e motivadora. Por último, mas 
não menos importante, pode ser uma ferra-
menta educacional inspiradora para os profes-
sores, fornecendo totalmente experiências de 
aprendizado ativas alinhadas com o currículo.

Portanto, a brincadeira não é inata, mas 
aprendida, através da imitação (segundo estu-
dos de Piaget). Por isso é importante ensinar-
mos as crianças a brincarem, desenvolvendo 
uma grande variedade de brincadeiras para, 
posteriormente, fazerem suas próprias esco-
lhas. A criança, ao fazer a relação com tudo 
que o cerca, se socializa, é capaz de cooperar 
e com isso consegue distinguir diferentes opi-
niões. A linguagem se desenvolve mais, sendo 
possível respeitar as regras. A atividade lúdi-
ca se caracteriza, pois, pelo jogo de regras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a explanação do que é o brincar e sua 
importância para criança conclui-se que o brin-
car realmente tem uma grande importância no 
desenvolvimento infantil pois, proporciona o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 
Ainda há muito a ser estudado e discutido so-
bre a educação das crianças pequenas e sobre 
quais os melhores métodos de ensino. Isso 
também nos leva a pensar qual cidadão quere-
mos formar para o futuro de nossa sociedade.

Mediante os estudos já realizados vi-
mos que o brincar é essencial na inte-
ração social da criança com o seu meio. 

A brincadeira lúdica ajuda a criança a ex-
pandir seu imaginário e desenvolver diver-
sas formas de aprendizagem. Utilizar jogos 
e brincadeiras no cotidiano escolar não é 
somente uma forma de diversão e, sim, um 
método de aprendizagem e desenvolvimen-
to, tendo o professor como mediador e este 
se utilizando de planejamentos que auxiliem 
e estimulem a participação das crianças.

A educação traz muitos desafios aos que nela 
trabalham e aos que se dedicam a sua causa. 
Muito já se pesquisou, escreveu-se e se dis-
cutiu 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 pra-
zeres, enfim, em suas relações vivenciadas.

Aprender a pensar sobre diferentes assun-
tos é muito mais importante do que memo-
rizar 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 brincar traz contribuições para o desen-
volvimento infantil, como: estimular a imagi-
nação e criatividade por meio da brincadeira 
simbólica, resgata as brincadeiras tradicio-
nais; auxilia o processo de socialização, entre 
outros e contribui em todo processo ensi-
no-aprendizagem. Nós educadores devemos 
valorizar a ludicidade da criança e propor 
atividades em que o brincar esteja presente.
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BENEFÍCIOS DO BALLET CLÁSSICO PARA PÉS PLANOS

RESUMO: O ballet clássico é uma arte antiga que surgiu por meio do desenvolvimento e da 
transformação da dança primitiva, que se baseava no instinto. Com a evolução as pessoas começaram  
a praticar a dança pela paixão, como atividade física ou até mesmo por outros motivos, entre eles, 
para correções posturais e anatômicas. O ballet clássico não é considerado um esporte apesar de 
recrutar especialmente os membros inferiores com seus movimentos complexos, condicionando seus 
praticantes e trabalhando e fortalecendo toda a musculatura do corpo, inclusive a musculatura dos 
pés. Os pés são estruturas importantes para constituir o alicerce do corpo humano juntamente com 
o tornozelo, e sabe-se que na infância há grande incidência de pé plano, que caracteriza-se pela 
diminuição do arco plantar medial, causando dores e sérios problemas se não for corrigido. Durante 
o desenvolvimento da criança, o arco plantar medial vai aumentando naturalmente, porém em alguns 
casos, esse arco continua rebaixado, mantendo a planta do pé plana, sendo necessário o tratamento 
com exercícios que fortaleçam a musculatura responsável por sustentar os arcos plantares.Muitos 
dos exercícios propostos para os indivíduos que possuem o pé plano são trabalhados a partir dos 
movimento de dorsiflexão e flexão plantar do pé, devido ao fato desses movimentos recrutar a 
musculatura do pé e tornozelo que auxiliam da manutenção dos arcos plantares.Tendo conhecimento 
que de o ballet clássico é uma atividade física que muito trabalha a musculatura dos pés e muitos de 
seus exercícios englobam movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, acredita-se que esse tipo de 
dança pode ajudar os indivíduos que possuem pé plano. Logo, foi pesquisado e proposto exercícios 
do ballet clássico que trabalha através dos movimentos de dorsiflexão e flexão plantar, os músculos 
que auxiliam na manutenção dos arcos plantares e os músculos responsáveis por sustentá-los, afim 
que aumentar os arcos plantares dos indivíduos que possuem pé plano.

 
Palavras-chave: BALLET CLÁSSICO; BENEFÍCIOS; PÉ PLANO.
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INTRODUÇÃO

A dança nasceu com a própria humanidade, 
sendo considerada uma das formas mais an-
tigas de manifestação da expressão corporal, 
que segundo Simões e Impolcetto (2009), se 
desenvolveu à medida que o homem sentiu 
necessidade de se comunicar e expressar.

Por meio do desenvolvimento e da transfor-
mação da dança primitiva, que se baseava no 
instinto, chegamos às danças mais complexas, 
como o Ballet Clássico, formado de passos di-
ferentes, ligações, gestos e figuras previamen-
te elaboradas para um ou mais participantes. 
A palavra ballet originou-se da palavra italiana 
ballettos, que era uma dança com delicados 
movimentos. (SIMÕES e IMPOLCETTO, 2009)

Embora o ballet clássico não seja considera-
do um esporte, Wosniak (2004) menciona que 
o ballet é uma disciplina artística de altas exi-
gências físicas e mentais, e por isso os bailari-
nos devem ser considerados como atletas que 
utilizam seu corpo como instrumento para re-
alizar uma obra de arte, e devem ser condicio-
nados, preparados e reabilitados como tais. 

O ballet clássico exige um trabalho de 
todo o corpo, porém, ele recruta intensa-
mente os membro inferiores do bailarino. 
Os pés são uma das partes mais importan-
tes devido ao fato deles serem a estrutura 
do corpo humano responsável por consti-
tuir o alicerce humano, e por isso devem es-
tar devidamente fortalecidos e preparados 
para que possam sustentar o peso de todo 
o corpo apenas com as pontas dos dedos.

Com a evolução as pessoas começaram a 
praticar a dança pela paixão, como ativida-
de física ou até mesmo por outros motivos, 
entre eles, correções posturais e anatômi-
cas, como por exemplo, o caso do pé plano. 

Segundo Asher (1976), na infância, 
há grande incidência de pé plano de-
vido ao fato dos arcos plantares esta-
rem marcados por um coxim adiposo. 

Enquanto os ossos das crianças estiverem 
em processo de crescimento, pode-se cor-
rigir o pé plano com tratamentos simples, 
tendo como base a realização de exercícios 
que favoreçam o fortalecimento da mus-
culatura da planta dos pés. (HEBERT, 2004)

O ballet clássico por sua vez, trabalha exer-
cícios que recrutam os músculos dos arcos 
plantares em muitos de seus movimentos, en-
tre eles o de dorsiflexão e de flexão plantar.

 
Pensando em toda a evolução do ballet 

e em seus exercícios que recrutam a mus-
culatura dos arcos plantares, esse traba-
lho tem como objetivo, verificar através de 
uma revisão de literatura se há melhoria do 
arco plantar de indivíduos que possuem o 
pé plano através do ballet clássico e quais 
os exercícios mais indicados para o estudo.

 O BALLET CLÁSSICO CLÁSSICO

O ballet clássico nasceu com a Renascen-
ça, no século XVI, na Corte dos Médicis, na 
França e tornou-se uma arte imortal devi-
do aos espetáculos, as obras e os intérpre-
tes que a técnica da dança desenvolveu ao 
longo dos séculos (PRATI e PRATI, 2006).

Segundo Wosniak (2004), ballet clássico 
surgiu a partir da evolução da dança primitiva, 
da organização do movimento, dos passos de 
ligação e das figuras elaboradas previamente. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1104

A palavra ballet originou-se da palavra 
italiana balletos, que era uma dança com 
movimentos delicados, conhecida como 
uma arte das elites e aperfeiçoada na corte 
francesa. (SIMÕES e IMPOLCETTO, 2009)

Em 15 de outubro de 1581, estreou o pri-
meiro ballet coreografado chamado Ballet Co-
mique de la Reine. Em 1661, Luís XIV funda a 
Real Academia de Dança, no século seguinte 
foi fundada a escola Francesa que mais tarde 
deu origem à escola Russa. (WOSNIAK, 2004)

Segundo a autora acima, no Brasil, a primei-
ra apresentação do ballet clássico foi realiza-
da no Real Teatro São João, no ano de 1813, 
no Rio de Janeiro. Foi um espetáculo dirigido 
por Lacombe, mas só após um século, as apre-
sentações das companhias russas de Diaghi-
lev e de Pavlova, também no Rio de Janeiro, 
porém no Teatro Municipal, o ballet brasilei-
ro definitivamente deslanchou. Em 1927, foi 
criada a Escola de Dança no Teatro Municipal. 

Atualmente o ballet  se tornou uma ativi-
dade que requer muito desempenho e con-
dição física de seus praticantes. A evolução 
da técnica faz com que os praticantes tenham 
maior leveza, total domínio do corpo e agi-
lidade que a modalidade foi assim impondo 
ao longo dos anos , aumentando para seus 
praticantes um desenvolvimento da sensibi-
lidade, musicalidade, percepção, equilíbrio, 
ritmo, flexibilidade,  além das condutas psi-
comotoras. Por outro lado, quando solicita-
mos tanto de nosso aparelho locomotor pode 
haver mudanças patológicas com o decorrer 
dos anos , podendo ser anatômicas, biomecâ-
nicas e morfológicas. (PRATI e PRATI, 2006)

Segundo Wosniak (2004), o ballet é uma 
disciplina artística de altas exigências físi-
cas e mentais, e por isso, os bailarinos de-
vem ser considerados atletas que utilizam 
seu corpo como instrumento para construir 
uma obra de arte e precisam ser condicio-
nados, treinados e reabilitados como tais.

A autora acima também cita que os mem-
bros inferiores são bastante recrutados pelo 
ballet clássico devido aos seus fundamen-
tos básicos que se caracterizam em movi-
mento de grande amplitude dos membros 
inferiores, giros em torno do seu eixo, sal-
tos verticais e em deslocamento anterior, 
lateral e posterior, aterrissagens bipodais 
e monopodiais e muitas vezes, passos que 
englobam todos esses movimentos juntos. 

Os pés devem suportar bem o peso do 
corpo, em forma de um triângulo: um pon-
to no hálux, um ponto no quinto dedo e um 
ponto no calcanhar. Os dedos devem estar 
alongados e pressionando o chão. O arco do 
pé deve ser estimulado para cima evitando 
uma sobrecarga no hálux. Os impulsos são 
finalizados nos pés e as aterrissagens são 
iniciadas neles, sendo os pés o maior ponto 
de contato com o solo (CARDOSO, 2008).

O PÉ

O pé e o tornozelo são estruturas anatô-
micas muito complexas e constituem-se em 
mais de  100 ligamentos, 30 músculos, 26 os-
sos e 30 articulações sinoviais. O pé e todo 
membro inferior estão diretamente ligados, 
fazendo com que um contribui significamen-
te para o outro. (HAMILL e KNUTZEN, 1999) 
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Segundo Reider e Brage (2001), o pé é uma 
estrutura muito importante para constituir o 
alicerce do corpo humano juntamente com o 
tornozelo, pois proporcionam a estabilidade 
necessária para que possamos ter uma postu-
ra ereta, contribuem para a transferência de 
peso total do corpo durante a caminhada além 
de serem muito bem adaptados para fornecer 
a flexibilidade necessária em solos irregula-
res e contribuir para a absorção de impactos.

Segundo Hamill e Knutzen (1999), exis-
tem 30 articulações diferentes no pé tra-
balhando combinadas para produzir mo-
vimento do retropé, mediopé e antepé.

OS MOVIMENTOS DO PÉ

A articulação proximal do pé é a articu-
lação talocrural, ou articulação do torno-
zelo. É formada pela tíbia e fíbula, cha-
mada de articulação tibiofibular, e pela 
tíbia e tálus, chamada de articulação ti-
biotalar. (HAMILL e KNUTZEN, 1999)

Segundo os autores acima, o tornozelo pos-
sui suporte ligamentar excelente nas partes 
medial e lateral. Os ligamentos ao redor do tor-
nozelo limitam alguns movimentos como por 
exemplo o de flexão plantar e de dorsiflexão.

Dangelo e Fattini (2000) definem dorsifle-
xão como movimento do pé em direção à 
face anterior da perna,  e flexão plantar como 
movimento do pé em direção à face poste-
rior da perna, representados na figura 2.

 
Segundo os autores acima, o movimento de 

dorsiflexão ocorre na articulação do tornozelo 
na medida em que o pé move-se em direção à 
perna ou quando a perna move-se em direção 
ao pé. A amplitude de movimento de dorsifle-
xão fica limitada pelo contato ósseo entre o 
colo do tálus e a tíbia, a cápsula e os ligamen-
tos, e os músculos flexores plantares. Já a fle-
xão plantar é o movimento do pé afastando-

-se da perna, ou o movimento da perna para 
longe do pé. O movimento de flexão plantar 
é limitado pelo tálus e a tíbia, pelos ligamen-
tos e cápsula e pelos músculos dorsiflexores.

Movendo-se distalmente em relação à arti-
culação talocrural, encontra-se a articulação 
subtalar, ou talocalcaneana, que consiste na 
articulação entre o tálus e o calcâneo.O tálus se 
articula com o calcâneo em três locais diferen-
tes (anterior, posterior e medial) de modo que 
um ajusta-se ao outro. Os ligamentos que su-
portam o tálus também limitam a flexão plantar 
e a dorsiflexão. (HAMILL e KNUTZEN, 1999)

Movendo-se distalmente em relação à arti-
culação talocrural, encontra-se a articulação 
subtalar, ou talocalcaneana, que consiste na 
articulação entre o tálus e o calcâneo.O tálus se 
articula com o calcâneo em três locais diferen-
tes (anterior, posterior e medial) de modo que 
um ajusta-se ao outro. Os ligamentos que su-
portam o tálus também limitam a flexão plantar 
e a dorsiflexão. (HAMILL e KNUTZEN, 1999)

Segundo Dangelo e Fattini (2000), os movi-
mentos de dorsiflexão e flexão plantar estão 
entre os principais movimentos do pé. Esses 
movimentos não dependem somente das ações 
articulares, mas também de ações musculares. 

Os autores acima citam o tibial anterior e o 
extensor longo dos dedos como músculos res-
ponsáveis pelo movimento de dorsiflexão. O 
extensor longo do hálux e fibular terceiro são 
auxiliares. Para o movimento de flexão plan-
tar, são citados como músculos responsáveis 
o tríceps sural e o tibial posterior. O tríceps 
sural é o conjunto de músculos da região pos-
terior da perna (sóleo e gastrocnêmio lateral e 
medial), e o tibial posterior além de ser respon-
sável por elevar a margem medial do pé é um 
importante músculo na manutenção do arco 
longitudinal do pé. O fibular longo é auxiliar.
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OS ARCOS DO PÉ

“Na sustentação do peso do corpo, os cha-
mados arcos plantares, possuem a importan-
te função de distribuir o peso para o calca-
nhar e para os ossos metatársicos, agindo 
como mola.” (DANGELO e FATTINI, 2000) 

Antes da criança nascer, o tecido adipo-
so está distribuído pela planta do pé e for-
ma o coxim plantar, que é responsável pela 
convexidade da planta do pé do feto. Após o 
nascimento e durante a infância, esse coxim 
plantar continua a marcar os arcos do pé, e a 
planta pode ser plana (chata). Quando adulto, 
o tecido adiposo se afina nos locais onde não 
estão em contato com o solo, e devido a isso, 
a maioria dos indivíduos dessa idade pode 
ter o arco medial reconhecido em impres-
sões plantares. (DANGELO e FATTINI, 2000)

A estrutura óssea do pé forma 3 tipos 
de arcos plantar, sendo 1 arco transver-
sal e 2 arcos longitudinais (lateral e medial)

O arco transversal é formado pelos ossos na-
vicular, cuneiforme, cubóide e os 5 metatarsos. 
Pode-se comparar esses ossos com vigas, pois 
formam uma estrutura para suportar o arco, 
sendo aplanados durante a sustentação do 
peso suportando 3 a 4 vezes do peso do corpo. 

O arco longitudinal lateral é formado pelo 
4º e 5º metatarso, calcâneo e cubóide. Tem 
o formato relativamente achatado e possui 
pouca mobilidade, podendo fazer contato 
com o solo e servindo de suporte para o pé. 

O arco longitudinal medial corre pelos 3 
primeiros metatarsos, cunefóide, navicu-
lar, tálus e calcâneo. Os ligamentos calca-
neonavicular, plantar longo e aponeuro-
se plantar junto com o osso navicular, são 
responsáveis por sustentar o arco medial. 

 Esse arco é mais flexível e possui maior 
mobilidade que o arco lateral, contribuin-
do significamente na absorção de cho-
que após contato com o solo, porém, ele 
geralmente não faz contato com o solo, 
a não ser que o indivíduo tenha o pé pla-
no (chato). (HAMILL e KNUTZEN, 1999)

 
O PÉ PLANO

Como já citado acima, o arco plantar, 
cujo vértice é formado pela obliquidade do 
maior osso do pé (o calcâneo), é indispen-
sável para absorver as vibrações verticais, 
que resultam do apoio do pé no solo, quer 
na simples marcha, como na corrida, sal-
tos e outras atividades. (HEBERT, 2004)

Segundo o autor acima, o afrouxamen-
to ou o encurtamento ligamentar da fás-
cia plantar (aponeurose plantar), alteram a 
curvatura fisiológica, resultando prejuízo 
na funcionalidade que acima se descreve. 

Hebert (2004) ainda menciona que o pé 
plano é uma situação caracterizada pela di-
minuição do arco longitudinal medial do pé 
(elevação plantar do pé), ou seja, o lado me-
dial (interno) do pé toca ou está próximo 
deste, que faz com que quase toda a sola do 
pé entre em contato com o chão ao pisar.

O pé plano é aquele em que o arco plan-
tar longitudinal toca o solo ou é tão baixo 
que quase o faz. (SALOMÃO, et. al., 1993)

Esse tipo de pé é mais comum em alguns 
grupos étnicos e pode ser geneticamen-
te determinado. (REIDER e BRAGE, 2001)
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Esta morfologia leva ao aparecimen-
to de dores nos pés após longas caminha-
das, e por isso seus portadores eram ge-
ralmente rejeitados no serviço militar da 
maioria dos países, pois estariam impedidos 
de marchar longas distâncias. (HEBERT, 2004)

O pé plano é na maioria das vezes hi-
permóvel, com a maior parte da superfí-
cie plantar em contato com o solo duran-
te o apoio, causando enfraquecimento da 
face medial. O oposto do pé plano é o pé 
cavo, cujo arco longitudinal é excessiva-
mente alto. (HAMILL e KNUTZEN, 1999)

O pé plano (chato) pode ser patológico e de-
sencadear algumas incapacidades, como nos 
casos de tendão calcanear curto associado com 
defeitos de articulação do tarso ou nos casos 
de anomalias ósseas, espasmos musculares ou 
por causa de alterações artríticas. (DANGELO 
e FATTINI, 2000). Isso pode comprometer a 
boa funcionalidade de todo o membro infe-
rior, como joelhos, ancas e coluna vertebral, e 
por esse motivo, é importante que a reestru-
turação seja iniciada pelos pés, que são as ba-
ses da sustentação do corpo. (HEBERT, 2004)

Segundo Asher (1976), o pé plano da 
criança associa-se ao fato dos arcos planta-
res estarem mascarados por um coxim adi-
poso e que, com o desenvolvimento dos 
reflexos posturais, a criança aperfeiçoa o 
andar tornando os arcos mais evidentes.

Volpon (1993) observou que a maior in-
cidência de pés planos ocorre até os 2 
anos de idades, e com aproximadamen-
te 6 anos, apenas 2% continuam com 
essa característica, e provavelmente es-
ses 2% serão adultos que terão pés planos. 

Hebert (2004) diz que enquanto os os-
sos das crianças continuam crescen-
do, pode-se curar o pé plano através de 
exercícios que fortaleçam a musculatu-
ra da planta do pé, porém a idade máxima 
para reverter esse quadro é aos 15 anos.

O pé plano também pode ser adquiri-
do depois de adulto, devido a traumatismo, 
contratura de tendão calcanear, degene-
ração e ruptura do tendão tibial posterior 
ou distúrbios reumatológicos, e neste caso, 
a solução mais eficaz é através de trata-
mento cirúrgico (REIDER e BRAGE, 2001)

Métodos de avaliação
Segundo Reider e Brage (2001), a ob-

servação do pé tende a ser muito crítica 
para compreender as queixas do paciente.

O autor acima menciona que para uma boa 
análise dos pés, primeiramente é necessário 
que o paciente esteja descalço e com as pernas 
descobertas até a altura dos joelhos. No caso 
de análises da anatomia dos pés, o examinador 
procederá o exame durante a marcha, numa 
fase estacionária e numa posição sem susten-
tação do peso corporal. O pé deve ser anali-
sado de frente (face anterior), por trás (face 
posterior) e dos lados (faces lateral e medial).

A face anterior nos permite analisar a ana-
tomia do pé de frente, possibilitando uma 
melhor visão do dorso do pé ao examina-
dor. É ideal que parte da análise seja fei-
ta com o paciente em posição ortostática, 
visto ser esta posição funcional normal do 
membro inferior. (REIDER e BRAGE, 2001)

Na face posterior, é possível observar o con-
torno arredondado do coxim gorduroso plan-
tar que amortece o calcâneo durante a sus-
tentação do peso. (REIDER e BRAGE, 2001)



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1108

A face lateral permite analisar algumas es-
truturas, como por exemplo o 5º metatarso e o 
maléolo, que fazem uma protuberância em di-
reção ao examinador. (REIDER e BRAGE, 2001)

E por fim a face medial, onde conseguimos 
uma avaliação direta do arco plantar e da 
vizinhança do feixe neurovascular. Na posi-
ção ortostática, a borda medial do pé, entre 
a cabeça do 1º metatarso e a tuberosidade 
do calcâneo, deve formar um arco em rela-
ção ao solo, o chamado arco longitudinal me-
dial. Na análise dessa face no exame de ali-
nhamento dos pés, que refere-se à procura 
de qualquer desalinhamento, como anorma-
lidades e deformidades, o examinador con-
segue avaliar o alinhamento e a integridade 
do arco longitudinal medial, podendo iden-
tificar o pé plano. (REIDER e BRAGE, 2001)

O pé plano também pode ser identificado 
através da impressão plantar. Uma pesquisa 
realizada numa vila de pescadores em Maceió/
AL, que tinha como intuito verificar a incidên-
cia de pé plano nas crianças residentes naque-
la região, usou tinta guache e folhas de papel 
em branco para obter as impressões plantares. 
A planta dos pés das crianças foram pintados 
com tinta guache azul para meninos e verme-
lha para meninas. Em seguida, foi solicitado 
que elas pisassem nas folhas de papel branco, 
deixando registrado em forma de carimbo, a 
planta dos pés para que fosse realizada a lei-
tura do arco plantar, a fim de detectar ou não 
o pé chato. (CARNAÚBA, R. P. et al., 2006).

Segundo Reider e Brage (2001), não exis-
te nenhum critério universalmente aceito 
para definir um arco normal, porém a bor-
da medial do pé atrás da cabeça do 1º me-
tatarso até um ponto aproximadamente 
2cm distalmente da tuberosidade do cal-
câneo deve estar elevada do solo quando 
o paciente estiver em posição ortostática.

Há um sistema geral de classificação para 
a morfologia do arco longitudinal medial, que 
classifica o arco em graus I, II e III. O arco de 
grau I é subjetivamente normal ou exibe uma 
leve depressão com o suporte do peso; no 
arco de grau II, toda a borda medial do pé está 
em contato com o solo, porém sua margem é 
retilínea; no arco de grau III, a borda medial do 
pé não está só em contato com o solo como 
também faz uma protuberância convexa para o 
lado do examinador. (REIDER e BRAGE, 2001)

 MÉTODO UTILIZADO

O pé plano das crianças podem ser cor-
rigidos com tratamentos simples, tendo 
como base a realização de exercícios que 
favoreçam o fortalecimento da muscula-
tura da planta dos pés. (HEBERT, 2004)

A partir da revisão de literatura realizada, 
serão propostos os exercícios mais indicados 
que trabalham e fortalecem a musculatura 
da planta dos pés através dos movimentos 
usados no ballet clássico, principalmente os 
que envolvem a dorsiflexão e a flexão plantar.

 
1º EXERCÍCIO: Executar as dife-

rentes variações das posições do pé.

As posições dos pés no ballet clássico pos-
suem variações que permitem trabalhar os 
músculos tibial anterior e o extensor longo dos 
dedos que são responsáveis pelo movimen-
to de dorsiflexão e os músculos tríceps sural 
e tibial posterior, que são responsáveis pelo 
movimento de flexão plantar, além do tibial 
posterior ser responsável por elevar a margem 
medial do pé juntamente com os ligamentos 
calcaneonavicular, plantar longo, aponeurose 
plantar e o osso navicular. Essas variações são:
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- pé em flex = Pied en flex, é o movimen-
to de dorsiflexão com a tíbia fixa, demons-
trado na figura 3. Esse exercício é usado 
justamente para fortalecer os músculos en-
volvidos no movimento de dorsiflexão, que 
mais tarde auxiliarão o bailarino a executar 
corretamente passos combinados. É limita-
do pelos músculos flexores plantares, impor-
tantes na manutenção do arco medial do pé.

- pé no chão = Pied a terre, ponto de apoio 
no arco plantar, não deixando desabar com en 
dehors (termo francês usado no ballet clássi-
co que significa “para fora” (CARSOSO, 2008). 
Nessa posição, os músculos e ligamentos res-
ponsáveis por sustentar o arco medial do pé 
são muito recrutados devido ao en dehors, 
que pode fazer com que o bailarino deixe o 
peso do corpo cair sob a borda medial do pé.

- meia ponta baixa = Pied à quart (pé a ¼), tem 
função de aumentar o en dehors, e consequen-
temente, recrutar ainda mais os músculos e 
ligamentos responsáveis por sustentar o arco 
medial do pé. Seu ponto de apoio é no ante-
-pé com leve flexão plantar com en dehors.  

- Pé na meia ponta = Pied sur la demi 
pointe. Apoio no ante-pé mantendo fle-
xão plantar submáxima com en dehors. 

- Pé na meia ponta alta = Pied a trois quarts 
(pé a ¾), tem a função de aumentar a amplitu-
de do movimento das articulações dos ossos 
do tarso e tem o ponto de apoio sobre a articu-
lação metatarsofalangeana, mantendo flexão 
plantar máxima com en dehors, recrutando ao 
máximo os músculos responsáveis pelo movi-
mento e pela sustentação do arco medilal do pé.

- Pé na ponta = Pied sur la pointe, realiza-
da com auxílio de sapatilha específica, co-
nhecido como sapatilha de ponta. O ponto 
de apoio está sobre as extremidades distais 
das falanges, principalmente do hálux, man-
tendo uma flexão plantar máxima com en 
dehors. O pé fora do chão (no ar) deverá sem-
pre manter uma flexão plantar máxima asso-
ciada com en dehors recrutando ao máximo 
os músculos responsáveis pelo movimento 
e pela sustentação do arco medilal do pé.

2º EXERCÍCIO: Petit battement tendu.

Petit significa ”pequeno”, batte-
ment significa “batida” e tendu sig-
nifica “esticado”. (CARDOSO, 2008)

O Petit battement tendu é executado com 
contração isométrica máxima mantendo os 
membros inferiores completamente estica-
dos. É executado nas posições devant (fren-
te), derrière (atrás) e à la second (ao lado), 
porém nas três posições o pé deverá estar 
em flexão plantar máxima, trabalhando e 
fortalecendo os músculos tríceps sural e o 
tibial posterior que é responsável por elevar 
a margem medial do pé e é um importante 
músculo na manutenção do arco longitudi-
nal do pé como já foi citado anteriormente.

Variação: Petit battement jété
Segue a mesma técnica de execução 

do Petit battement tendu, porém a pon-
ta do pé é levemente retirada do chão, 
num ângulo pouco menor de 45º. Os 
membros inferiores continuam esticados 
e o pé ainda em flexão plantar máxima.
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3º EXERCÍCIO: flic-flac.

O movimento flic-flac é feito com o pé que 
está fora do chão mantendo a flexão plan-
tar do pé, onde um passo em que o membro 
inferior abduz em 2º posição e aduz num 
movimento brusco e firme passando a meia 
ponta no chão primeiro na anterior e repe-
te o movimento anterior mas trazendo o pé 
agora na posterior (flic-flac en dedans) e o 
contrário fechando primeiro na posterior (fli-
c-flac en dehors), demonstrado na figura 6.

O flic-flac enfatiza a flexão e extensão de 
joelho e principalmente a flexão plantar, tra-
balhando e fortalecendo os músculos ja cita-
dos anteriormente e a dorsiflexão do torno-
zelo, trabalhando e fortalecendo os músculos 
tibial anterior e o extensor longo dos dedos.

4º EXERCÍCIO: Retirè.

Retirè significa “retirado.” (CARDOSO, 2008)
É um movimento unilateral de membro infe-

rior progressivo de abdução do quadril, flexão 
de joelho e flexão plantar máxima do pé com 
flexão dos dedos realizando um passé  (signifi-
ca passado - termo utilizado em certos passos 
quando estes realizam passagem do membro 
inferior para frente ou para trás da perna de 
base (CARDOSO, 2008), no mesmo momento 
que a outra perna serve de base mantendo-se 
en dehors sobre a meia ponta alta de acordo 
com a figura 7. O retiré fortalece os músculos 
do quadril e os músculos do pé e do tornozelo 
devido ao bailarino manter-se sobre um úni-
co pé na meia ponta alta e com flexão plan-
tar máxima no pé que encontra-se em passé.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já mencionado, o pé plano é o rebai-
xamento do arco longitudinal medial fazendo 
a borda medial do pé tocar o chão, e pode 
ser corrigido através de exercícios que forta-
leçam a musculatura. Foi demonstrado que os 
exercícios do ballet clássico trabalham movi-
mentos que recrutam a musculatura dos ar-
cos plantares, podendo assim fortalecê-los.

No exercício de pé em flex (pied en flex) 
das variações da posição do pé, foi demons-
trado que durante o movimento de dorsi-
flexão com a tíbia fixa ativa entre outros, 
os músculos flexores plantares, importan-
tes na manutenção do arco medial do pé.

Nos demais exercícios das variações da po-
sição do pé, no petit battement tendu, flic-
-flac e retiré, foi demonstrado que durante 
o movimento de flexão plantar, é ativado o 
tríceps sural e o tibial posterior, um músculo 
extremamente importante para elevar a mar-
gem medial do pé e para auxiliar na manuten-
ção do arco longitudinal do pé, juntamente 
com os ligamentos calcaneonavicular, plantar 
longo, aponeurose plantar e o osso navicular.

Sendo assim, pode-se concluir com a re-
visão de literatura realizada, que o ballet 
clássico através dos seus exercícios, pode 
influenciar no fortalecimento dos múscu-
los plantares, aumentando o arco longitu-
dinal medial dos indivíduos com pé plano.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  O presente trabalho trata visa promover algumas reflexões e propor oportunidades 
de utilizar a arte de contar histórias por meio do conto e do reconto na educação infantil. 
Sabe-se que esse processo é extremamente importante e benéfico para as crianças, desde 
a mais tenra idade, visto que propicia a escuta coletiva, a convivência social, colabora 
para a formalização de regras, para a percepção dos mecanismos da comunicação, para o 
reconhecimento e uso da emoção, para a diversidade estética, para a constatação dos usos do 
tempo e do espaço, entre outras possibilidades. Assim, procura-se abordar alguns aspectos 
da trajetória da literatura infantil no decorrer do tempo e a importância da contação no 
âmbito escolar. A metodologia utilizada para esta pesquisa foi de cunho bibliográfico, com as 
pertinentes considerações de estudiosos da temática. Assim, há todo um interesse em refletir 
sobre a necessidade de articulação das práticas pedagógicas aos trabalhos com a literatura e 
com a arte de contar histórias, especialmente com foco no desenvolvimento infantil. 

Palavras chaves: Histórias; Educação infantil; Literatura infantil.
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INTRODUÇÃO

A arte de contar histórias faz parte da história da humanidade. As histórias sobrevive-
ram ao tempo por meio da oralidade e após inúmeras experiências elas ficaram na memó-
ria. Com o passar do tempo, foram registradas por diferentes pesquisadores e escritores.

Narrar histórias não é apenas reproduzir o que ouvimos, mas também é revelar a história, as tra-
dições e o modo de vida de um povo, é não deixar morrer a oralidade mesmo tendo que fazê-la so-
breviver na escrita do papel para que algum dia alguém possa reanimar e enfim lhe dar vida e voz.

A arte de contar histórias se configura como um momento de extrema importância na re-
alidade cotidiana das escolas, pois o convívio com a literatura infantil traz inúmeras pos-
sibilidades de acesso à cultura, à saberes, bem como ao universo mágico das narrativas.

A literatura infantil é concebida como uma arte capaz de motivar e aguçar o ima-
ginário, os sonhos, a fantasia, atuando sobre as ações e emoções do ser humano. 

Nesse sentido, a arte de contar histórias possibilita que a criança interaja com a própria história, 
fazendo com que participe dela e consiga propor respostas aos conflitos surgidos no decorrer 
delas. A interatividade permite o acesso ao imaginário e proporciona o desenvolvimento esco-
lar das crianças em relação às diferentes linguagens e áreas de conhecimentos trabalhadas nas 
salas de aula. Para tanto o objetivo geral deste trabalho é promover reflexões relevantes sobre 
a arte de contar histórias, enfatizando seu potencial produtivo na aprendizagem das crianças.

Neste cenário, torna-se importante indagar: é importante que as crianças apreciem histórias lidas 
e contadas? Quais os benefícios da literatura infantil e da arte de contar histórias para a aprendiza-
gem? Percebe-se que quando se possibilita às crianças um contato agradável com os livros e com 
a literatura infantil, se oferece a possibilidade de ampliação do seu leque de ideias e conhecimentos.

A palavra também remete a imagens numa linguagem que envolve a magia e a poesia, pro-
movendo simbolismos e emoções que fazem fluir o imaginário e a conquista de novos saberes.

A arte de contar e recontar histórias, além de estimular a criatividade e promo-
ver a comunicação por intermédio de diferentes elementos, também evoca valo-
res humanitários que transformam as pessoas e suas ações no meio em que convivem.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE A 
LITERATURA INFANTIL

A literatura infantil possui obras com con-
teúdos capazes de aperfeiçoarem as ideias, 
ilusões e fantasias das crianças, possibilitan-
do superações tanto pessoais como coleti-
vas. Além disso, ela impulsiona as ações e os 
pensamentos criativos, de modo a colaborar 
com a conquista da conscientização cidadã.

Ela ocupa um lugar de destaque na constru-
ção da identidade de um povo, tendo em vis-
ta que oferece os mais variados universos de 
relações historicamente produzidas. Além ser 
um veículo de informação e lazer, a literatura 
direciona o pensamento do indivíduo dando 
suporte para que ele seja mais argumentativo e 
interaja de maneira significativa com o mundo 
que o cerca, tornando-se assim, agente de mo-
dificação da sociedade na qual está inserido.

Nos primórdios da literatura infantil, a ora-
lidade teve grande importância no contexto 
de sua criação em nível nacional. Posterior-
mente, povos de outras nacionalidades, tanto 
ocidentais como orientais, também influen-
ciaram as produções literárias brasileiras, 
promovendo uma amplitude de estilos e re-
pertórios que enriqueceram as narrativas.

Dessa forma, é um gênero que se constrói 
no decorrer dos tempos e desde o seu surgi-
mento, tem dado largo espaço para um cará-
ter educativo.

 
As manifestações orais eram passadas às 

pessoas por intermédio de reuniões de fa-
mílias, festas, horas de descanso, pousos, 
nas quais as conversas enriqueciam-se e ar-
rastavam a experiência do mundo e a sabe-
doria dos povos Eram tradicionalmente re-
petidas e ouvidas com encanto e convicção, 
principalmente pelas crianças que possuíam 
a seu favor o imaginário, tornando-a um ser 
diferente do adulto e com mentalidade lúdica.

Para MACHADO (2004), assim como o 
mito, a lenda e a saga, o conto maravilho-
so não é só um relato de um determina-
do tempo histórico, mas traz na sua própria 
natureza a possibilidade atemporal de falar 
da experiência humana como uma aventu-
ra que todos os seres humanos partilham, 
inscrita e vivida em cada circunstância his-
tórica de acordo com as características es-
pecíficas de cada lugar e de cada povo. 

Posteriormente, em outros países, princi-
palmente europeus, desenvolveu-se o gos-
to pelas publicações provenientes da tradi-
ção oral.  No século XVII, o francês Charles 
Perrault foi considerado o iniciador da li-
teratura infantil. Seus contos são marca-
dos pelo caráter moralizante por meio de 
uma literatura pedagógica que não se en-
dereça à camada popular responsável pela 
recriação transmissão oral dos contos.
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Após aproximadamente um século, outra co-
leta de contos populares foi realizada, na Ale-
manha, pelos irmãos Grimm, alargando a an-
tologia dos contos de fadas (CADEMARTORI, 
1987). Eles escreveram os contos baseados na 
memória popular de seu povo  e seus contos 
agradavam tanto os adultos como as crianças.

As histórias, no decorrer do tempo, foram 
passando por transformações que acom-
panhavam a cultura e os interesses de cada 
época. De acordo com ARROYO (1968), as 
alterações e os acréscimos de cada povo 
a cada história em sua forma original foi 
um fenômeno de profunda repercussão. 

A sociedade atual é diferente socialmen-
te e historicamente daquela sociedade que 
deu origem aos primeiros contos de fa-
das iniciadas até então por Charles Per-
rault. Sendo assim, percebe-se que o ca-
ráter doutrinário da literatura permanece 
no decorrer dos tempos, o que muda é jus-
tamente as necessidades da sociedade.  

O enfoque educativo na literatura in-
fantil se enfraqueceu no decorrer do tem-
po, dando espaço às narrativas voltadas 
ao prazer e deleite do leitor, característica 
que a aproximou mais da literatura geral. 

LAJOLO E ZILBERMAN (1999) fizeram 
considerações interessantes a esse respei-
to e destacaram que as primeiras obras pu-
blicadas e endereçadas ao público infantil 
ocorreram em meados do século XVIII. An-
teriormente a esse período, somente alguns 
trabalhos literários remetiam à infância.

 

O cenário da literatura infantil na Europa 
já estava bem consolidado e em desenvolvi-
mento, quando o gênero começa a surgir no 
Brasil, quase no século XX.  Em nível nacional, 
os livros para crianças surgem em um período 
de grandes mudanças sociais, econômicas e 
políticas, marcados pela mudança do regime 
político. Frente a tais mudanças, ocorreram 
muitos avanços e retrocessos na literatura 
brasileira (LAJOLO E ZILBERMAN (1999).

A diversidade de gêneros literários, a qua-
lidade estética do livro propicia à criança o 
acesso a uma literatura rica que lhe permite 
vivenciar uma variedade de emoções e sen-
timentos, por meio do contato com a arte. 
Os livros de literatura infantil possibilitam às 
crianças vivenciar medos, angústias, solidão, 
perdas, alegrias, amor e acompanhar o desen-
volvimento das histórias, observando seu final.

Como não havia nenhuma referência que 
modificasse tal cenário da literatura brasileira 
até o aparecimento de Monteiro Lobato, as 
publicações de histórias ainda eram marcadas 
pelas adaptações, uma reorganização da lite-
ratura infantil já existente principalmente na 
Europa, para se adequar ao público brasileiro. 

A partir dos anos 70 ocorrem mudanças sig-
nificativas no quadro educacional brasileiro e 
tais mudanças influenciam a literatura infantil 
da época. Entre elas, a principal diz respeito 
ao tempo obrigatório do ensino fundamen-
tal, passando de cinco para oito anos e três 
anos o ensino secundário não obrigatório. 
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Nesse contexto, a literatura infantil come-
ça a seguir o modelo de literatura criada por 
Monteiro Lobato, negando a concepção uti-
litária e passando a assumir uma posição de 
obra literária como na literatura tida como ge-
ral e, desse modo, assume um caráter artístico. 

Monteiro Lobato se destacou pelo fato de 
inovar em quanto à novidade retórica de seus 
textos e o alcance ideológico de sua litera-
tura infantil. Por intermédio de procedimen-
tos que rasuram os cânones e os costumes 
pedagógicos, o autor se tornou referência 
nacional, respondendo ao desgaste da tra-
dição com um texto que reavalia a estéti-
ca da literatura destinada às crianças, redi-
mensionando suas propriedades linguísticas 
e o alcance dos valores que são transmiti-
dos no espaço ficcional desse tipo de texto. 

O texto literário educa para incluir, porque 
a grande diversidade de linguagens simbóli-
cas e também as vastas características e qua-
lidades encontradas nos vários personagens 
ficcionais disponibilizam à criança leitora o 
conhecimento das muitas realidades huma-
nas. E tais enunciados fundamentam que a 
literatura tem uma importante função so-
cial, que é educar, consciencializar e incluir. 

CALDIN (2003) afirma que a função social 
da literatura é facilitar ao homem compre-
ender-se e assim, emancipar-se dos gran-
des dogmas que a sociedade lhe impõe. A 
literatura infantil faz parte da inserção da 
criança no meio social, pois é uma atividade 
de ampliação do seu mundo sociocultural, 
dando-lhe acesso a uma diversidade cultu-
ral. Ela tem o poder de encantar e emocio-
nar as crianças no mesmo instante que tra-
balha a linguagem literária de forma lúdica, 
proporcionando a liberdade de imaginação. 

A escola é o local, o espaço para a formação 
da criança como leitora e escritora, se configu-
rando como um caminho pelo qual os conheci-
mentos prévios da criança são sistematizados 
e o ensino como ação acontece e se concretiza. 

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES  

A arte de contar histórias um é ato é uma 
arte praticada desde os nossos antepassados 
por meio da tradição oral. Ao escutar uma 
história, o sujeito ao mesmo tempo em que 
ouve, imagina todas as ações, espaços, tem-
po, a forma de como sucedem os aconteci-
mentos na narrativa, além de vivenciar to-
das as sensações que a história proporciona.

O sujeito já cresce com a construção de 
significados a partir do ouvir, tornando-o 
parte da sua própria construção no mun-
do, daí tal atividade de contar se entende 
a todos os sujeitos, sejam crianças, jovens 
ou adultos, as histórias tem sempre uma 
maneira de tocar os que dela participam.

No instante em que se conta uma, história 
é preciso estar ciente de como fazê-la, visto 
que nela se descobrem palavras novas, se en-
tra em contato com a música e com o som, 
com a sonoridade das frases, dos nomes. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1118

Segundo ABRAMOVICH (2001), por in-
termédio das histórias se acompanha os 
movimentos do conto, de uma maneira 
bastante divertida. Há todo um equilíbrio 
de sensações, que harmonizam as ideias.

Durante muito tempo, a literatura teve 
um enfoque mais formal, voltado a obriga-
toriedades e regras burocráticas do currícu-
lo escolar e a contação de histórias trans-
cende esse universo, fortalecendo o prazer 
de convivência com a leitura. A satisfação 
literária ocorre por meio de atividades pra-
zerosas, que precisam ser ensinadas, de 
acordo com as ideias de VILLARDI (1997). 
Do contrário, perdem o seu significado. 

A arte de contar histórias promove be-
nefícios tanto aos professores como aos 
alunos, pois ela envolve o encantamento, 
o deleite, estimulando um ambiente mais 
leve e propício à criatividade e à imagina-
ção, de modo que os resultados esperados 
tendem a ser cada vez mais satisfatórios.

É por intermédio de experiências de lei-
tura que proporcionamos o acesso de alu-
nos a novas tecnologias, variadas lingua-
gens e novas experiências com textos. 
Além disso, as crianças expandem as for-
mas de interpretação desses textos escritos 
para diferentes campos de linguagem (te-
atro, artes plásticas, música, cinema, etc.).

À medida que se propõe a literatura infantil 
nas classes escolares, há oportunidades para 
a promoção de diálogos e para a valorização 
da diversidade cultural. As narrativas ofere-
cem uma infinidade de informações sobre o 
mundo que não limitam o aluno, pelo con-
trário, instigam a pesquisa e a curiosidade. 
Durante a contação histórias, percebe-se a 
abertura de um ciclo de inovação de ideias 
que se reciclam e  se reformulam. Assim, é 
preciso que os alunos tenham acesso a es-
sas oportunidades e possibilidades de enri-
quecer e aprimorar os seus conhecimentos.

 

OPORTUNIDADES E 
POSSIBILIDADES DO CONTO E 
DO RECONTO DE HISTÓRIAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Por meio da arte de ouvir e contar histó-
rias, crianças do mundo inteiro têm aguça-
do seu potencial criativo mediante a ela-
boração de cenários imaginários, nos quais 
reis e rainhas, gnomos e gigantes, princesas 
e plebeias, príncipes e gente do povo tem 
sempre algo a oferecer, seja uma reflexão 
sobre os valores éticos, estéticos, políticos 
e religiosos, seja uma aventura que só pode 
ser vivida por meio das asas da imaginação.

 
A arte de contar histórias é a mais antiga das 

artes e, paradoxalmente, a mais moderna for-
ma de comunicação. SISTO (2005) lembra que 
contar história, como toda arte, exige beleza e 
harmonia - quem conta a história deve trazer 
consigo uma dose de habilidade e comunicação. 
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Sejam de autores clássicos ou fruto da cria-
tividade pessoal, as histórias devem ser con-
tadas por e com prazer, afinal são fontes ma-
ravilhosas de experiências, meios de ampliar o 
horizonte da criança, e aumentar seu conhe-
cimento em relação ao mundo que a cerca. 

 
De acordo com as considerações de COE-

LHO (2001), o universo das narrativas pro-
porciona às crianças o acesso ao mundo 
imaginário, no qual desafios são postos em 
cena e precisam ser solucionados. Dessa for-
ma, há toda uma capacidade de trabalhar as 
emoções e os conflitos internos das crian-
ças, que vão compreendendo cada vez mais 
o mundo ao seu redor. O antagonismo dos 
personagens promove maior entendimento 
sobre os valores pessoais e sociais e favore-
ce uma convivência coletiva mais harmônica.

  

A possibilidade de acesso aos livros deve 
ocorrer desde cedo, não só pelo manu-
seio, mas pela história contada, pelas can-
tigas, pela conversa, pelos jogos rítmicos, 
incentivando a criança a gostar da leitura.

 É possível afirmar que a contação de histó-
rias destaca-se pela importância como fator de 
desenvolvimento das aptidões para o contato 
com a leitura, com a escrita, com a oralidade, 
estimulando na criança a sua criatividade, ima-
ginação, formas de expressão oral e corporal, 
proporcionando um ambiente lúdico de apren-
dizagem e repleto de sentidos e significados. 

         

A etapa que engloba a educação infantil pro-
põe que os professores incentivem as práticas 
literárias e fortaleçam os comportamentos lei-
tores. Contar ou ler histórias para os alunos ha-
bitualmente estimula a apreciação pela leitu-
ra e colabora para o desenvolvimento escolar. 

Assim, não basta possibilitar o acesso indis-
criminado à literatura, mas sim que seja as-
segurado o contato com múltiplas e diversas 
obras, versões e estilos que permitam à crian-
ça desenvolver sua compreensão mais ampla, 
conquistar o poder de imaginação com esfor-
ços cognitivos para ingressar na viagem lite-
rária. Dessa forma, acrescentam-se saberes e 
vivências novas para o ouvinte ou para o leitor.

A prática do conto e do reconto de histó-
rias se mostra uma possibilidade de trabalho 
pedagógica que valoriza e estimula diversas 
linguagens como forma de expressão e inte-
ração da criança com a literatura. Uma ativida-
de que aproxima e articula questões relacio-
nadas à oralidade e a escrita, como forma de 
produção de conhecimento e humanização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte de contar histórias é uma prática mi-
lenar que teve seu início desde os primórdios 
da humanidade por meio da tradição oral. 
Essa experiência abrange a possibilidade de 
participação e compreensão do mundo, fa-
vorecendo a apreciação da leitura e promo-
vendo o autoconhecimento das pessoas.

No mundo contemporâneo, essa ação é 
um desafio diante de tantas ofertas que se-
duzem principalmente o universo infantil, 
porém o dinamismo presente na literatura 
infantil é singular. Assim, as possibilidades 
de conto e reconto devem ser preservadas e 
garantidas nos espaços educacionais infantis.

Para BETTELHEIM (2009), as histó-
rias promovem a imaginação ao mesmo 
tempo em que estimulam o desenvolvi-
mento saudável das pessoas. A mente in-
fantil atrai principalmente as atividades 
que possibilitam o alcance das emoções.

          

 A partir do desenvolvimento das narrativas, 
recriando cenários e personagens fictícios, 
aprimoram-se os relatos de experiências, ou 
seja, o desenvolvimento do discurso oral, já 
que a narrativa é um organizador central da 
experiência, quer ao nível de processos inter-
nos quer ao nível de processos interpessoais.

A arte de contar histórias  representa a 
vontade de falar do que se sabe e passar 
adiante aquilo que se aprendeu. Quando a 
história é contada com o coração, a crian-
ça se deleita, se diverte, obtém elemen-
tos que estimulam o seu imaginário, de-
senvolve o gosto pela leitura e pela arte.

A contação de histórias é extremamente 
benéfica, pois além dos mecanismos nar-
rativos gerarem afeto e proximidade entre 
contador e ouvinte, eles também auxiliam 
no desenvolvimento do pensar, interpre-
tar, criar, imaginar, dentre diversas outras 
tarefas e comportamentos humanos, como 
a escuta dentro da convivência social.

Reitera-se a importância da arte de con-
tar e recontar histórias para as crianças não 
como um conteúdo pedagógico, mas como 
uma necessidade de oportunizar espaço e 
tempo para que a prática social dessa arte 
possa ser explorada de diversas formas. A 
escola, dentro dessa perspectiva, poderia 
se tornar espaço para a manutenção des-
sa cultura milenar, mediada pelo profes-
sor, pelos livros e outros materiais de apoio.
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EDUCAÇÃO E ARTES NO BRASIL

RESUMO: O presente trabalho tem a finalidade de discutir a educação de artes no Brasil 
antes, durante e após a ditadura militar e como a concepção sobre mesma tem se modificado 
socialmente segundo as questões sócio-políticas. Nosso país tem vivenciado muitas 
transformações no quesito educação, lutas políticas, demandas sociais advindas da população 
bem como do poder público através de leis etc, por tanto compreender essas transformações 
desde a época da ditadura até o presente momento contribui para o enriquecimento do 
professor sobre a importância do ensino de artes nas escolas.

Palavras-chave: Educação; Artes; Transformação; Escola.
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INTRODUÇÃO 

Educação de artes nas escolas nem sempre 
foi valorizada e muito menos tratada como 
disciplina no país. Constituindo parte da histó-
ria da humanidade, especificamente intelecto 
humano, estudiosos; intelectuai; pesquisado-
res; artistas; professores têm buscado cada 
vez mais potencializar essa discussão em suas 
áreas de atuação profissional, o que cada vez 
mais fortalece a corrente de defensores do 
ensino da arte para além dos muros escolares.

Para tanto nosso objetivo neste traba-
lho e trazer um pouco da história da edu-
cação em artes no Brasil desde a época 
da ditadura militar no país, as leis que con-
tribuem para o seu ensino e como atual-
mente se dá este ensino nas salas de aula.

Ao compreendermos essa trajetória vamos 
nos revestindo do conceito do que realmen-
te venha ser artes o que consequentemente 
contribui em nossa formação intelectual pois 
vamos nos apropriando cada vez mais desse 
conhecimento e também contribui em nossa 
prática no dia a dia enquanto profissionais 
da educação que valoriza todos os saberes 
e as diversas formas de aprender e compre-
ender a vida e o mundo por meio da arte.

É importante ressaltar que ainda existe em 
meio a educação escolar, uma resistência 
e muitas vezes o pré-conceito do ensino de 
artes na educação mesmo depois de muitos 
avanços e conquistas. Vemos ainda muitos 
professores acreditando e praticando o con-
ceito de que artes é apenas pintar algum dese-
nho pronto com giz, tinta, ou até mesmo achar 
que o único meio de reproduzir artes é atra-
vés de propostas enrijecidas e mecanicistas.

Para além disso, artes é uma reprodução inte-
lectual inerente apenas do humano, que usa suas 
faculdades intelectuais mais profundas e super-
dotadas para expressar por meio da arte algo. 

 EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO BRASIL

O ser humano desde a antiguidade busca-
va se expressar por meio da arte. Sendo um 
ser criativo inato buscou se aperfeiçoar de 
acordo com as mudanças culturais, políticas, 
sociais e psicológicas “o que permite fazer li-
gações com a natureza e com o mundo, pois 
é dessa forma que expressa o mais profun-
do de seu ser”. (CANTO, 2014). Sendo a arte 
um meio pelo qual o homem em sua plena 
essência pode criar, compreender, expressar, 
dar sentido à vida e ao mundo, pode tam-
bém encontrar na mesma equilibrio pra vida.

Os primórdios manifestavam sua lín-
gua em forma de desenho, forma esta de 
se comunicar, conectando-se consigo e 
com os outros, pintado em cavernas, ro-
chas para garantir a sobrevivência de sua 
espécie. Esses registros até os dias atu-
ais são matérias de estudos e pesquisas. 

(...) muitos fatos históricos ainda hoje são 
evidentes e reconhecidos por meio de tex-
tos não-linguísticos, compostos principal-
mente por imagens e objetos que revelam, 
na sua forma e no seu conteúdos, os modos 
de vida e as concepções de mundo de seu 
tempo (APUD. SOUSA 2005- CANTO, 2014). 
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Canto indaga uma questão que se torna 
muito pertinente em nosso discurso sobre 
quando o homem tornou-se um ser criati-
vo?(CANTO, 2014). Na história da humanida-
de muitos pesquisadores traz essa questão e 
tenta construir os processos da arte de acor-
do com cada época, cada cultura. Platão ini-
cia seu discurso acoplando a crença de que 
a inteligência humana era orientada por uma 
inspiração divina, “...Platão afirmava que, no 
momento da criação, o artista perdia o con-
trole de si mesmo, passando a um domínio 
de um poder superior” (CANTO, 2014. p. 
772). Sendo assim a criatividade era compre-
endida como inspiração divina, ou seja, um 
ser superior, gênio ou artista ou até mesmo 
insanas. Contudo, infelizmente ainda exis-
te certo preconceito ou estranhamento nos 
dias atuais pois pessoas altamente criativas 
podem ser consideradas estranhas ou loucas. 

(...) a criatividade é sempre produto da ‘abs-
tração reflexiva’ e jamais da abstração em-
pírica, pois, enquanto esta última se limita 
a captar de objetos, pessoas ou conceitos a 
compreensão passiva da realidade, a abs-
tração reflexiva ‘consiste em destacar, das 
ações ou operações, novos aspectos para 
deles fazer elementos de uma construção 
nova, conferindo-lhes uma outra organiza-
ção (PIAGET, APUD CANTO, 2014, P.773).

É importante ressaltar que até a década de 
70 no Brasil a concepção de artes era outra 
quando comparada aos dias atuais. O ensino 
de filosofia e história foram eliminados do cur-
rículo das universidades, e a artes estava mais 
voltada ao ensino de desenho geométrico, logo 
seria a matéria mais próxima  ao conteú-
do de relações humanas e trabalho criativo.

Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a arte é incluída no currí-
culo escolar com o título de Educação Artís-
tica, mas é considerada “atividade educativa” 
e não disciplina.  |O ensino de arte tornou-se 
obrigatório nas escolas primárias e secundá-
rias no Brasil, fruto de conquista política e 
ideológica. A Lei Federal n° 5692 denomina-
da Diretrizes e Bases da Educação estabele-
ceu esse ensino profissionalizante como uma 
espécie de mão de obra com baixo custo:  

Essa lei estabeleceu uma educação tecno-
logicamente orientada que começou a profis-
sionalizar a criança na 7ª série, sendo a escola 
secundária completamente profissionalizan-
te. Esta foi uma maneira de profissionali-
zar mão-de-obra barata para as companhias 
multinacionais que adquiriram grande poder 
econômico no País sob o regime da ditadu-
ra militar de 1964 a 1983 (BARBOSA, 1989).

O MEA- Movimento Escolinhas de Arte, 
composto por 32 Escolinhas em todo o país 
oferecia cursos de artes contudo, contu-
do não possuía relações com as universida-
des, sendo assim, era de cunho particular 
em sua maioria. Os cursos de artes eram 
voltados à crianças e adolescentes e cursos 
de arte-educação à professores e artistas.

A Lei Federal que tornou obrigatório o en-
sino de artes nas escolas, não reconheceu 
professores de artes e nem artistas forma-
dos pelas Escolinhas visto que a maioria não 
possuía curso superior para lecionar a par-
tir da 5° Série.  Em 1973 o governo criou 
o novo curso universitário com a disciplina 
de Educação Artística baseado na nova Lei. 
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A intenção do curso de Licenciatura em 
Educação Artística era de preparar o profes-
sor durante dois anos para ensinar música, 
teatro, artes visuais, desenho, dança e de-
senho geométrico, simultaneamente, da 1° 
à 8° série e em alguns casos até o 2° grau.

Para Barbosa (1989), era inviável formar 
em apenas dois anos um professor que ne-
cessite de tantas habilidades. “É um absurdo 
epistemológico ter a intenção de transfor-
mar um jovem estudante (a média de idade 
de um estudante ingressante na universi-
dade no Brasil é de 18 anos) com um curso 
de apenas dois anos, num professor de tan-
tas disciplinas artísticas” (BARBOSA, 1989).

Diante  desse fato histórico a respeito 
do ensino de artes no país podemos obser-
var como foram construídas a concepção de 
ensino e o valor que o poder público trata-
va a formação dos alunos. Até os primeiros 
anos da década de 1970 seu ensino não es-
tava previsto na grade curricular das univer-
sidades, o que incitou muitos interessados a 
estudar e buscar conhecimento por outras 
vertentes uma das formas mais conhecida foi 
por meio das Escolinhas e anos a frente não 
foi reconhecida como instituição formal para 
os aluno ali formados pudessem lecionar. 

  
E quando por fim foi adicionada ao currículo o 

aluno estudante deveria se formar em apenas 
dois anos nas áreas de música, teatro, artes vi-
suais, desenho, dança e desenho geométrico. 

Barbosa mais uma vez fez uma crítica so-
bre sua oferta nas universidades, haja vis-
ta que são poucas que ofereciam o cur-
so de artes e as que isso faziam encontram 
barreiras devido a amplitude do ensino 
para preparar adequadamente os profes-
sores capazes de definirem seus objeti-
vos e estabelecerem suas metodologias.

Embora os estudos feitos por Barbo-
sa sejam de alguns anos atrás, ainda en-
contramos algumas dificuldades em sua 
aceitação como parte do currículo bási-
co para a educação, o que também contri-
bui para a desvalorização do profissional. 

Os arte-educadores no Brasil (...) estão 
sendo confrontados com um novo pro-
blema que precisa tanto de força política 
como conceitual. (...) Neste momento de 
democratização existe algum preconcei-
to contras as artes nas escolas, não somen-
te porque seu ensino é fraco, mas porque 
foi uma exigência de uma lei federal impos-
ta pela ditadura militar (BARBOSA, 1989). 

Segundo Barbosa (1989), esta era “ a cau-
sa obscura da exclusão das artes nas es-
colas na nova organização da educação 
brasileira. A razão explícita dada pelos edu-
cadores é que a educação no Brasil tem de 
ser direcionada no sentido da recuperação 
de conteúdos e que arte não tem conteúdo”. 

 
Podemos observar essas problemáti-

cas se estendendo aos dias atuais, a fal-
ta de reconhecimento do estudo da 
imagem no ensino de arte na educação; ne-
cessidade da capacidade de leitura de ima-
gens e reforçar ainda mais a herança artística 
e estética dos alunos, como disse Barbosa:  

Se não for bem conduzida pode criar gue-
tos culturais e manter os grupos amarrados 
aos códigos de sua própria cultura sem per-
mitir a decodificação de outras culturas. Há 
perigos de se enfatizar a falta de comuni-
cação entre a cultura de classe alta e a po-
pular tornando impossível a compreensão 
mútua. Para o grupo popular isto é ainda 
mais perigoso porque eles não terão acesso 
ao código erudito que é o código dominan-
te na nossa sociedade (BARBOSA, 1989).
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O senso comum muitas das vezes identi-
fica a criatividade como algo espontâneo, 
contudo não é dessa forma que a artes se 
dá. Devido a tantos discursos para que o en-
sino da artes entrasse no currículo mínimo 
os professores ainda encontram dificuldade 
em oportunizar momentos com seus alunos 
sobre a teoria da criatividade ou discipli-
nas similares nas universidades, escolas, etc.

Só nos movimentos sócio-políticos que 
a arte foi como uma resposta de liberda-
de e criatividade pós ditadura em 1983, a 
qual reprimiu a expressão individual por 
cerca de 19 anos de censura. Barbosa rela-
ta uma fase importante na história da arte:

A identificação da criatividade como es-
pontaneidade não é surpreendente porque é 
uma compreensão de senso comum da criati-
vidade. Os professores de arte não têm tido 
a oportunidade de estudar teorias da criativi-
dade ou disciplinas similares nas universidade 
porque estas não são disciplinas determina-
das pelo currículo mínimo. (BARBOSA, 1989). 

A EDUCAÇÃO DENTRO DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A educação básica como parte funda-
mental do ensino veio perpassando por 
mudanças nos últimos anos, contribuindo 
desse modo para a valorização do profes-
sor de artes nas escolas bem como a va-
lorização de seu ensino. Vejamos que na 
Constituição Federal de 1988 prediz em: 

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

II - liberdade de aprender, ensinar, pesqui-
sar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

Aqui vemos a afirmação cada vez mais con-
tundente sobre a artes como processo neces-
sário para a educação básica. Temos também 
em a Lei de Diretrizes e Bases em 1996, sen-
do a primeira criada em 1961 na época da 
Ditadura Militar no país, em seguida temos 
a versão de 1971 que até a atual Lei (1996) 
estava em vigor. Trazendo diversas mudanças 
ao compararmos as leis anteriores a LDB in-
clui a educação infantil (creches e pré-esco-
las) como primeira etapa da educação básica.

Nessa fase da vida da criança, especifica-
mente na infantil, não é possível tratar o en-
sino de arte puramente como matéria, haja 
vista que a maturação da criança pequena é 
outra, exigindo outras competências e tra-
balhos voltados a mesma, contudo podemos 
destacar o ensino de arte em praticamen-
te em todas as atividades que a criança pe-
quena faz na creche e pré-escola. Seja nos 
momentos que estão cantando, dançando, 
contando história, assistindo algum filme etc. 

Criação de Ministérios para a Educação- 
MEC. Em 1953, o governo Federal criou o 
Ministério da Saúde e tira do Ministério da 
Educação e Saúde as responsabilidades de 
administração a ela, então formou-se o MEC 
Ministério da Educação e Cultura, criado 
pela lei n° 1.920, de 25 de julho de 1953.

Em 1985 foi criado o MinC- Ministério da 
Cultura pelo decreto n° 91.144, contudo a sigla 
Mec continua a valer embora passa a se cha-
mar Ministério da Educação. Em meados de 
1990 o Mec passa a integrar a política nacional 
de educação, ensino civil, pesquisa e extensão 
universitária, magistério e educação especial. 
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PCN´s- Parâmetros Curriculares Nacionais- 
Os Parâmetro Curriculares Nacionais em arte-

BNCC- Base Nacional Comum Curricular

 O MEC- Ministério Estadual da Educação  
vem estabelecendo uma concepção de educa-
ção básica para todo o país por meio do docu-
mento BNCC- Base Nacional Comum Curricu-
lar. Sua intenção é convergir o ensino particular 
ou público em um ensino único, básico e de 
qualidade a todos os estudantes do Brasil.

A BNCC destaca as competências gerais 
da Educação Básica, Educação Infantil, En-
sino Fundamental e Ensino Médio, na ten-
tativa de construir conhecimento, desen-
volver habilidades, formação de valores e 
atitudes segundo a Lei de Diretrizes e Bases. 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA SEGUNDO 
BNCC

Valorizar e utilizar os conhecimentos his-
toricamente construídos sobre o mundo fí-
sico, social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprenden-
do e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 
Exercitar a curiosidade intelectual e re-

correr à abordagem própria das ciências, in-
cluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóte-
ses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.

 
Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mun-
diais, e também participar de práticas di-
versificadas da produção artístico-cultural. 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 
ou visual-motora, como Libras, e escrita), cor-
poral, visual, sonora e digital –, bem como 
conhecimentos das linguagens artística, ma-
temática e científica, para se expressar e par-
tilhar informações, experiências, ideias e sen-
timentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

Compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e éti-
ca nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e dis-
seminar informações, produzir conhecimen-
tos, resolver problemas e exercer protago-
nismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 
e ao seu projeto de vida, com liberdade, auto-
nomia, consciência crítica e responsabilidade. 

Argumentar com base em fatos, dados e 
informações confiáveis, para formular, ne-
gociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que respeitem e pro-
movam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, com po-
sicionamento ético em relação ao cuida-
do de si mesmo, dos outros e do planeta.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional, compreendendo-
-se na diversidade humana e reconhecen-
do suas emoções e as dos outros, com au-
tocrítica e capacidade para lidar com elas.
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Exercitar a empatia, o diálogo, a resolu-
ção de conflitos e a cooperação, fazendo-
-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhi-
mento e valorização da diversidade de in-
divíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, 
sem preconceitos de qualquer natureza.

 
Agir pessoal e coletivamente com auto-

nomia, responsabilidade, flexibilidade, resi-
liência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democrá-
ticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

O aluno é o protagonista na modalidade de 
artes dentro da educação básica, visto que 
pode definir os temas a serem trabalhados 
não de forma restrita, mas de uma manei-
ra mais livre a partir dos conceitos e valores 
que traz a BNCC. Os PCN´s estruturaram a 
arte, como a dança, o teatro entre outros e a 
BNCC amplia um pouco mais esse trabalho. 

UNIDADE TEMÁTICAS PARA A BNCC 
DE ARTE

O ensino fundamental centraliza as lin-
guagens das Artes Visuais, da Dança, 
Música e do teatro e Artes integradas:

ARTES VISUAIS:  os alunos devem conhecer 
culturas visuais diversas e experimentem 
inúmeras possibilidade de criar e se expressar 
visualmente explorando as transformações 
dos materiais, recursos tecnológicos e 
apropriando-se da cultura cotidiana.

 
DANÇA: Os alunos devem articular processos 
cognitivos e se envolver em investigações e 
produções artísticas da dança, centrando no 
que acontece no corpo, discutindo e dando 
significado às relações entre corporeidade. 
Repensar estereótipos como corpo versus 
mente, popular versus erudito, teoria e 
prática, favorecendo um conjunto híbrido e 
dinâmico de práticas.

MÚSICA: Aprender tanto em sua perspectiva 
sensível e subjetiva- na percepção e 
experimentação de sons e ritmos, por 
exemplo —, quanto como fio condutor de 
diversas interações sociais, circunscritas 
culturalmente, como uma forma de participar 
crítica e ativamente da sociedade, por 
exemplo.

TEATRO: A unidade prevê a vivência de 
jogos, improvisações e encenações, que 
possibilitem a troca de experiências entre 
alunos e permitam aprimorar a percepção 
estética, a imaginação, a consciência corporal, 
a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.

ARTES INTEGRADAS: Novidade da BNCC. 
A ideia é que os alunos explorem as relações 
entre as diferentes linguagens e suas práticas, 
permitindo que em uma mesma proposta as 
corporalidades, visualidades, musicalidades, 
espacialidades e teatralidades estejam 
presentes de maneira concomitante. Além 
de articular as diferentes linguagens e suas 
práticas, possibilita também o uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação.

Podemos afirmar que dentro da histó-
ria da arte no país os documento legais que 
defendem o ensino da mesma nas escolas 
vem ampliando ainda mais o conceito sobre 
a importância na educação. Tanto os PC-
N´s como a BNCC e os documentos legais 
para a educação costuram-se um ao outro 
contribuindo para uma educação de quali-
dade que visa a criança como autor princi-
pal e protagonista em sua prórpia história.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreender a história da educação artística no país, nos faz ter um olhar sobre o cur-
rículo e os avanços que  temos dado até o presente momento. Ao considerarmos as lu-
tas, sua inclusão no currículo da educação básica, a valorização dos profissionais da 
educação entre outras questões pertinentes nos faz ainda mais entender sobre a im-
portância do ensino para o intelecto humano. Em se tratando de indivíduos e suas lin-
guagens, modo de expressar, sentir, ver, a educação artística está para ampliar o conhe-
cimento de todas as outras áreas e competências também apreendidas ali na escola.

Por mais que haja certa dificuldade na relação atual com a teoria e a prática, espaços nas 
escolas para que haja mais liberdade no quesito ensino-aprendizagem, desvalorização do 
profissional de educação, falta de recursos e materiais para exploração da arte como um 
todo etc, ainda assim podemos e devemos ter esperança ao comparar anos atrás com os 
anos atuais. Logo, entender os avanços que tivemos e os quais ainda nos falta alcançar para 
então continuar caminhando e lutando pela valorização da arte na vida do ser humano.

 

Com a arte conseguimos ter uma melhor percepção de mundo, enxergar vários pon-
tos de vista, expressar e entender sentimentos, ter valores humanos, aumento de in-
teligência, ampliação de conhecimento e das várias linguagens, experiências únicas. 

Defender o ensino da arte no currículo é defender e valorizar o pró-
prio ser (eu) e o mundo de percepções em que vivemos (os outros).
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O TRABALHO LUDOPEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Questiona-se se o brincar e os jogos reforçam a aprendizagem e o desenvolvimento? 
Por objetivo temos mostrar a importância da ludopedagogia na educação como estimuladora 
no desenvolvimento cognitivo, motor e criativo da criança. Pretende-se ainda mostrar que a 
evolução da atividade lúdica está relacionada com o desenvolvimento humano que aprende 
com o mundo brincando de forma prazerosa e com alegria. A metodologia desenvolvida 
neste artigo foi à revisão bibliográfica em livros, artigos e teses para mostrar que por meio da 
ludicidade o manifesto e desenvolvimento da imaginação humana pode experimentar novas 
situações, ajudando na compreensão e assimilação mais facilmente do mundo. Na criança 
além de imaginar, criar laços afetivos com os brinquedos, e, inventa aprendendo a respeitar 
regras e normas.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Ludicidade; Jogos e Brincadeiras; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Utilizando atividades ludopedagógicas na 
prática educacional, é possível obterem-se 
resultados melhores em termos de desenvol-
vimento e, com isso, propiciar à criança possi-
bilidades de manifestação de aspectos de lin-
guagem, psicomotores, cognitivos e sociais.

Questiona-se se o brincar e os jogos refor-
çam a aprendizagem e o desenvolvimento?

Por objetivo temos mostrar a importân-
cia da ludopedagogia na educação como 
estimuladora no desenvolvimento cogniti-
vo, motor e criativo da criança. Pretende-se 
ainda mostrar que a evolução da atividade 
lúdica esta relacionada com o desenvolvi-
mento humano que aprende com o mundo 
brincando de forma prazerosa e com alegria.

Os jogos e brincadeiras são importantíssi-
mos e necessários para o desenvolvimento 
da criança em seu intelecto e personalidade, 
dessa forma é importante ressaltar que o sur-
gimento de práticas pedagógicas criativas de-
pende de nossa inserção no contexto escolar.

A metodologia desenvolvida neste artigo 
foi à revisão bibliográfica em livros, artigos 
e teses, o que levou-nos a compreender que 
por meio da ludicidade o manifesto e de-
senvolvimento da imaginação humana pode 
experimentar novas situações, ajudando na 
compreensão e assimilação mais facilmente 
do mundo. Na criança além de imaginar, criar 
laços afetivos com os brinquedos, e, inven-
ta aprendendo a respeitar regras e normas.

As brincadeiras e os jogos sempre estive-
ram presentes na vida dos seres humanos, 
contribuindo para o seu desenvolvimen-
to e socialização de maneira lúdica, diante 
desse fato, é importante entendermos os 
significados e controvérsias sobre os ter-
mos: lúdico, jogo, brinquedo e brincadeira.

Em suma pode-se dizer que o jogo e o 
brincar são para a criança possibilidades de 
ter espaços onde a ação ali praticada é de 
seu domínio, isto é, ela é sua própria guia, 
ela age em função de sua própria iniciativa.

A LUDOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO

As atividades lúdicas receberam aten-
ção de vários autores e nesse contexto, 
também surgiram discussões sobre as fun-
ções dos educadores, mas, quais são os di-
ferentes pontos de vista sobre os benefí-
cios da ludicidade para a educação infantil 
e qual o papel do educador para o desen-
volvimento e aprendizagem da criança?

Segundo Vygotsky (2007), o jogo traz van-
tagens cognitivas, sociais e afetivas para as 
crianças, através do mundo imaginário elas po-
dem experimentar desejos impossíveis, além 
disso, o brincar permite o desenvolvimento da 
memória voluntária, que desenvolve sua mo-
tricidade, ou seja, o controle dos movimentos.

Para Vygotsky (2007), a criança preci-
sa interagir com parceiros mais experien-
tes, seus pais, professores e colegas mais 
velhos, que lhe apresentam novas formas 
de lidar com o mundo para apreendê-lo e 
transformá-lo, esses relacionamentos po-
dem contribuir para o avanço das crianças.
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Vygotsky (2007) acredita que o professor 
tem a função de mediador da aprendiza-
gem, ele deve conhecer as experiências, sa-
beres e interesses infantis e utilizá-los como 
ponto de partida para que novos conheci-
mentos sejam apropriados pelas crianças.

Portanto, o professor atua sendo a ponte en-
tre o que o aluno já sabe e o que ele pode e deve 
aprender, os jogos e as brincadeiras oferecidos 
à criança devem estar de acordo com o seu de-
senvolvimento e estimular para ir além dele.

É fundamental conscientizar-se que a ati-
vidade lúdica infantil pode fornecer muitas 
informações a respeito das crianças e que o 
jogo é mais do que um simples ato de brin-
car. Por meio dele, a criança se expressa e 
se comunica com o mundo, portanto, ele é 
importante e funciona como um espelho, 
uma fonte de dados para os educadores 
compreenderem o desenvolvimento infantil 
e conhecer a realidade lúdica do seu grupo 
de crianças, seus interesses, necessidades, 
comportamento, conflitos e dificuldades, 
possibilitando estimular o desenvolvimento: 
cognitivo, afetivo, social, moral, linguístico 
e físico-motor (FRIEDMANN, 2008, p. 14).

Para Friedmann (2008), a postura do educa-
dor pode variar durante o jogo espontâneo ele 
deve ser um observador, não pode interferir no 
jogo, a não ser como mediador de conflitos. Já 
no jogo dirigido, ele pode ser um orientador, 
explicando as regras de forma clara e breve ou 
um desafiador, colocando progressivamente 
dificuldades no jogo, promovendo avanços e 
o desenvolvimento de aprendizagens. Além 
disso, o educador tem um desafio muito sério, 
o de resgatar o jogo tradicional, para que não 
desapareça do cotidiano infantil e do adulto.

Friedmann (2008) destaca objetivos im-
portantes para o educador lúdico: propor 
regras as crianças em vez de impô-las, possi-
bilitar que as mesmas as questionem e elabo-

rem novas para o jogo, trocando ideias para 
chegar a um comum acordo, dar responsa-
bilidade para fazerem-se cumprir as regras, 
motivar o desenvolvimento da iniciativa, 
agilidade e confiança em dizer o que pen-
sa possibilitar ações físicas que motivem as 
crianças a serem mentalmente ativas e incen-
tivar a autonomia na resolução de conflitos.

Zabalza (2007) acredita que a função do edu-
cador é um eixo de desenvolvimento da Edu-
cação Infantil, sendo importante a sua própria 
presença, a relação positiva com a criança e 
a disposição de um espaço físico específico, 
enriquecido e estimulante. A escola precisa 
propiciar experiências significativas, concre-
tas e diferenciadas que integrem conheci-
mentos e emoções, assim, o autor acredita no 
potencial das atividades lúdicas para envol-
ver as crianças no ponto de vista educativo.

O jogo é uma estratégia educativa, e deve 
ser relacionada às necessidades infantis, en-
fatizando os seus benefícios para a formação 
e satisfação dos indivíduos, proporciona à co-
municação, a socialização, a ação por conta 
própria, a exploração (através da observação 
e manipulação do meio) e a fantasia, que per-
mite a criança fugir da realidade e voltar para 
a vida de todos os dias (ZABALZA, 2007).

Para Zabalza (2007) é um direito de na in-
fância poder desfrutar de um tipo de jogo, 
criticando os jogos eletrônicos e a televi-
são, por que são alienantes isoladores e co-
mercializados, esse ponto negativo da te-
levisão também é mencionado na obra de 
Friedmann (2008, p. 15), pois ela tira o tem-
po do jogo e ocupa um intervalo de tempo 
que deixa de ser dedicada à atividade lúdica.
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Os documentos: Referencial Curricular para 
a Educação Infantil (1998), Tempos e espa-
ços para a Infância e suas linguagens (2006) 
e Orientações Curriculares (2007), versam 
sobre a importância do cuidar e do educar 
e também registram os benefícios do lúdico 
para a construção do conhecimento e ambos 
concordam que as brincadeiras permitem as 
crianças vivenciarem situações reais do seu 
cotidiano e assumir diversos papéis sociais.

Por meio desses exercícios prazerosos da 
administração da realidade, elas adquirem 
autoconsciência, estabelecem regras bási-
cas de convivência e transformam os co-
nhecimentos que já possuíam anteriormen-
te em conceitos gerais com os quais brinca.

Cabe ressaltarmos que o brincar é o prin-
cipal modo de expressão da infância, a ferra-
menta por excelência para a criança aprender 
a viver, revolucionar seu desenvolvimento 
e criar cultura (SÃO PAULO, 2006, p. 54).

Portanto, o brincar é um campo privile-
giado de experiência para as crianças, pos-
sibilita a apropriação e a produção da cul-
tura, por meio das brincadeiras, a criança 
explora o mundo ampliando o seu repertó-
rio, o conhecimento sobre si mesmo e so-
bre o meio, é capaz de organizar seus pen-
samentos, trabalhar seus afetos e iniciativas.

Os documentos também versam sobre a fi-
nalidade dos educadores e concordam que o 
seu papel é de mediar ações, criar propostas 
lúdicas, organizar espaços e materiais e não 
o de ser fiscal da desordem. Sugerem que 
o mesmo faça observações cuidadosas das 
crianças, a partir delas, precisa organizar os 
momentos para as brincadeiras e jogos de 
acordo com as suas necessidades e interesses 
da turma, como registra a seguinte afirmação:

O educador se faz presente como obser-
vador e organizador das brincadeiras e jo-
gos que as crianças gostam e conhecem. 
Outro aspecto da tarefa do educador é am-
pliar o repertório das brincadeiras e incre-
mentar, cada vez mais o conhecimento e a 
elaboração das mesmas, pois quanto mais 
às repertoriados, mais ricas serão as suas 
experiências (SÃO PAULO, 2006, p. 46)

Dessa forma, o educador é um parceiro 
muito importante, deve colocar desafios para 
as crianças que possibilitem novas formas 
de brincar e ampliem o repertório infantil.

Compreendemos, a partir dos princípios 
aqui expostos, que os educadores têm impor-
tante papel na aprendizagem das crianças, 
entre os autores e documentos destacou-se 
a sua função de mediador na construção do 
conhecimento infantil, na organização de do 
tempo necessário para o desenvolvimento do 
brincar, o espaço físico e a escolha de mate-
riais necessários, enfrentando cada vez mais 
desafios que lhes são impostos pela socieda-
de. Desta forma, no contexto escolar, já não há 
espaço para o professor informador e para o 
aluno ouvinte, como na educação tradicional.

O artigo demonstra que são muitos os 
benefícios das atividades lúdicas, por meio 
delas, a criança desenvolve a sua criativi-
dade, melhora a sua conduta no proces-
so ensino-aprendizagem e sua autoestima.

Desta forma, é importante o trabalho pe-
dagógico com jogos e brincadeiras, pois é 
brincando que a criança aprende a lidar com 
o mundo, desenvolve a sua inteligência com 
prazer e alegria, se socializa por meio da in-
teração com outras crianças, aprende e ela-
bora regras morais da sociedade que está 
inserida e recria situações do cotidiano.
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Além disso, não podemos esquecer que a 
linguagem do brincar pode ser trabalhada com 
outras linguagens e também da importância 
dos jogos em grupo, pois a criança aprende com 
o outro de forma mais rápida e efetiva, porque 
é prazeroso e leva a cooperação, implicam em 
trocas, partilhas, confrontos e negociações.

Enquanto educadoras, observamos que 
durante o trabalho prático das instituições 
infantis, muitos professores consideram o 
brincar valioso, mas, às vezes existe uma 
grande defasagem em relação à interação 
professor e aluno, devido à formação pro-
fissional, falta de incentivo e de interesse 
dos educadores em estar participando junto 
às brincadeiras, o grande número de alunos 
por classe e devido à preocupação com re-
latórios diários e planejamentos, por isso, os 
momentos de atividades físicas e de desen-
volvimento motor se tornam secundários, em 
momentos para adiantar outros trabalhos.

A escola deve garantir espaço para todos 
exercerem suas atividades lúdicas, o professor, 
deve levar em conta a realidade das crianças e 
propiciar momentos de aprendizagens envol-
vendo a ludicidade, que irão dar ótimos resul-
tados, se essa prática for combinada com os 
conhecimentos que o educador possui sobre 
a educação infantil, o lúdico e seus benefícios.

Porém, não adianta o professor ter di-
versos conhecimentos e não utilizá-los em 
suas aulas, é preciso aplicar esses conhe-
cimentos e estar sempre procurando ino-
vações, fazer pesquisas e considerar que a 
criança brinca e aprende ao mesmo tem-
po interagindo com a realidade e a fantasia.

O professor pode apoiar-se em projetos 
educativos bem elaborados, ser capaz de 
unir o cuidar ao educar, sem deixar a brin-
cadeira tão importante à infância de lado.

O BRINCAR E AS BRINCADEIRAS

O brincar é uma forma das crianças se 
relacionarem e construírem seu conheci-
mento por meio das brincadeiras de faz-de-
-conta que imita a vida cotidiana, cada so-
ciedade desenvolvendo a sua imaginação, 
inteligência, criatividade, autonomia e a so-
ciabilidade, aprendendo a respeitar as re-
gras, podendo brincar sozinhas ou em grupo.

As crianças brincam não só pela nature-
za infantil, mas também pelas influências da 
sociedade na qual estão inseridas nas brin-
cadeiras, sempre existem traumas ou situ-
ações imaginárias tem uma origem social.

Na comunicação que se estabelecem com 
seus parceiros enquanto interagem, os be-
bês e as crianças aprendem a compreen-
der e responder a entonações de voz, a 
expressões faciais e corporais e as falas, sor-
risos e choros, bem como aprendem com 
os resultados que provocam nas reações 
dos parceiros (SÃO PAULO, 2007, p. 41).

Assim sendo, segundo Dallabona e Men-
des (2012), o brincar é uma atividade apren-
dida na cultura que possibilita que as crian-
ças se constituam como sujeitos em um 
ambiente em contínua mudança, onde 
ocorre constante recriação de significa-
dos, condição para a construção por elas de 
uma cultura de pares, conjunto e partilham 
na interação com companheiros de idade.

Explica-se nos parâmetros curricula-
res (SÃO PAULO, 2007), que ao brincar, as 
crianças produzem ações em contextos só-
cio-histórico-culturais concretos que asse-
gurem aos seus integrantes, não só um co-
nhecimento comum, mas a segurança de 
pertencer a um grupo e partilhar da identi-
dade que o mesmo confere a seus membros.
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As maneiras de brincar variam e se transfor-
mam conforme o parceiro e a situação, modifi-
cando-se com a idade e a experiência de vida.

A brincadeira é uma atividade humana na 
qual a criança é introduzida, constituindo-se 
em um modo de assimilar e recriar a expe-
riência sociocultural dos adultos. A brinque-
doteca é um espaço que estimula a crian-
ça a brincar, permitindo o acesso a uma 
variedade de brinquedos, num espaço lúdico.

Cunha (2011, p. 13), afirma que brincan-
do, a criança aprende com toda a rique-
za do aprender fazendo, espontaneamen-
te, sem estresse ou medo de errarmos com 
prazer pela aquisição do conhecimento.

Os sistemas de representação da realidade, 
e a linguagem, é o sistema simbólico básico 
de todos os grupos humanos. São, portanto, 
socialmente dados. É o grupo cultural, onde o 
indivíduo se desenvolve que lhe fornece for-
mas de perceber e organizar o real, as quais vão 
constituir os instrumentos psicológicos que 
fazem a mediação entre o indivíduo e o mun-
do. Enquanto mediadores entre os indivíduos 
e o mundo real, os sistemas de representação 
constituem uma espécie de filtro, por meio do 
qual o homem, será capaz de ver e operar so-
bre ele (VYGOTSKY in OLIVEIRA, 2013, p. 36).

Vygotsky (2007 in OLIVEIRA, 2013), ex-
plica que a interação face a face entre indi-
víduos particulares desempenha um papel 
fundamental na construção do ser humano e 
é por meio da relação interpessoal concreta 
com os outros homens que o indivíduo vai 
chegar a interiorizar as formas culturalmente 
estabelecidas de funcionamento psicológi-
cas. Portanto, a interação social, seja direta-
mente com outros membros da cultura, seja 
por meio de diversos elementos do ambiente 
culturalmente estabelecimento de funciona-
mento psicológico, “O brincar tem uma im-

portante função muito importante na vida da 
criança, sendo capaz de lidar com complexas 
dificuldades psicológicas através de brincar. 
Elas procuram integrar experiências de dor 
medo e perda” (KISHIMOTO, 2011; p. 67).

Segundo Santos (2008), o desenvolvimento 
cultural da humanidade teve lugar sem que 
houvesse mudanças substanciais do tipo bio-
lógico do homem. Sendo assim, o desenvolvi-
mento cultural se superpõe aos processos de 
crescimento, maturação e desenvolvimento 
orgânico da criança, formando com ele um todo.

Santos (2008) também explica que a ativi-
dade que a criança executa como exercício 
pode ter diferentes finalidades, como por 
exemplo: servir como reforço as habilidades 
já adquiridas; imitar aquilo que o outro reali-
za; testar suas habilidades ou adquirir a nova; 
atrair os outros para a atividade que realiza.

A LUDOPEDAGOGIA PRESENTE NOS 
JOGOS E BRINCADEIRAS

Brincar é uma atividade social comum em 
todos os grupos humanos; é a partir des-
ta atividade que absorvemos e recriamos a 
realidade. Mesmo não sendo uma ativida-
de específica, que só acontece na infância, 
encontramos nela o local apropriado para 
o desenvolvimento de todas as condições 
de se ter uma pessoa saudável no futuro.

Na verdade, é por meio dela que se tem a ga-
rantia da possibilidade da convivência e de um 
aprendizado seguro e prazeroso para a criança.
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No brincar a criança constrói um espa-
ço de experimentação, de transição entre 
o mundo interno e externo. É no brincar e 
somente no brincar, que o indivíduo, crian-
ça ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 
personalidade integral, e é somente sendo 
criativo que o indivíduo descobre o eu (WIN-
NICOTT, 1975 apud WEISS, 2007, p. 72).

Sucinta Alves (2006) que as brincadei-
ras de construção são consideradas de 
grande importância por enriquecer a ex-
periência sensorial, estimular a criativida-
de de desenvolver habilidades da criança.

Construindo transformando e destruindo, a 
criança expressa seu imaginário, seus proble-
mas e permite aos terapeutas o diagnóstico 
de dificuldades de adaptação bem como a 
educadores o estímulo da imaginação infan-
til e o desenvolvimento afetivo e intelectual.

Enquanto manifestação livre e espontânea 
da cultura, a brincadeira tradicional tem a fun-
ção de perpetuar a cultura infantil, desenvol-
ver formas de convivência social e permitir o 
prazer de brincar. (KISHIMOTO, 2003, p.38). 

Quando está construindo, a criança está 
expressando suas representações mentais, 
além de manipular objetos. O jogo de cons-
trução 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).

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 com-
plicadas relações. É importante também con-
siderar as ideias presentes em tais representa-
ções, como elas adquirem tais temas e como 
o mundo real contribui para a sua construção.

O brincar pertence a um conjunto de ati-
vidades que compõem a noção de jogo. Na 
língua portuguesa, o termo brincar origina-se 
do latim vinculum, que significa laço ou união 
e segundo o dicionário Aurélio (2010), uma 
das definições do termo é “divertir-se infan-
tilmente, 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. 
A brincadeira é definida pelo dicionário Au-
rélio (2010) como “Ato ou efeito de brincar” 
“Passatempo, entretenimento, divertimento”.

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 representa-
ção mental do objeto a ser construído, mas 
também a habilidade manual para opera-
cionalizá-lo (KISHIMOTO, 2011, p. 15).

Já Sheridan (1990, p. 12) define brinca-
deira como sendo envolvimento ansioso 
em esforço físico ou mental agradável para 
obter satisfação emocional, em suas brin-
cadeiras, uma criança experimenta pesso-
as e coisas, armazena sua memória, estuda 
causas e efeitos, resolve problemas, cons-
trói um vocabulário útil, aprende a controlar 
suas reações emocionais centralizadas em 
si próprias e adaptar seus comportamentos 
aos hábitos culturais de seu grupo social.
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Jogar é definido pelo dicionário Aurélio 
(2010) como “dizer ou fazer brincadeira” ”Exe-
cutar as diversas combinações de um jogo”. A 
palavra jogar, como vemos, é extensivo tanto 
às definições do brincar, quanto a várias ou-
tras atividades como, por exemplo, os pas-
satempos e divertimentos sujeitos às regras.

O jogo se define como “objeto que serve 
para as crianças brincarem” “jogo de crian-
ças; brincadeira” ”Divertimento, passatempo, 
brincadeira”. O brinquedo supõe uma relação 
íntima com a criança e uma indeterminação 
quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sis-
tema de regras que organizam sua utilização.

Tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Po-
de-se estar falando de jogos políticos, de 
adultos, crianças, animais, amarelinha, xadrez, 
adivinhas, contar estórias, brincar de mamãe 
e filhinha, futebol, dominó, quebra-cabeça, 
construir barquinho, brincar na areia e uma in-
finidade de outros (KISHIMOTO, 2011, p. 13).

Para (KISHIMOTO, 2011) embora 
os jogos recebam a mesma denomina-
ção, têm suas especificidades. Por exem-
plo, no jogo de xadrez, regras padroniza-
das permitem a movimentação das peças.

Um tabuleiro com peões é um brinquedo 
quando usado para fins de brincadeira. Teria 
o mesmo significado quando vira recurso de 
ensino, destinado à aprendizagem de núme-
ros? É brinquedo ou material pedagógico? Da 
mesma forma, um tabuleiro de xadrez feito 
de material nobre como o cobre ou mármore, 
exposto com objeto de decoração, teria o sig-
nificado de jogo? (KISHIMOTO, 2011, p. 17).

Se pensarmos no processo educativo como 
uma maneira de buscar a mobilização e a di-
namização da informação, visando um bem 
coletivo ou individual, mas que também 
tem como objetivo principal à transforma-
ção criativa destas informações (CHATE-
AU, 1993 apud KISHIMOTO, 2011, p. 22).

Sucinta Lyra (2016) que na instituição es-
colar como um espaço formado não só por 
sua estrutura física, mas também pela pre-
sença do cognitivo e do afetivo de profes-
sores, alunos e pais que se encontram no 
decorrer do desenvolvimento da aprendi-
zagem e no brincar infantil como instru-
mento de socialização, de produção de 
consciência, de transmissão de ideologias 
e de desenvolvimento afetivo e cognitivo.

Sendo função escolar educar, torna-se 
pertinente, educadores valorizem e dirigi-
rem a atenção para o brincar como criação 
da criança sob forma de atividade criativa 
possibilitadora do desenvolvimento expres-
sivo oral e corporal, bem como da forma-
ção de conceitos, relacionamento de ideias 
e estabelecimento de relações lógicas.

Uma boneca permite à criança várias for-
mas de brincadeiras, desde a manipula-
ção até a realização de brincadeiras como 
“mamãe e filhinha”. O brinquedo estimu-
la a representação, a expressão de ima-
gens que evocam aspectos da realidade.

Ao contrário, jogos, como xadrez e jogos 
de construção exigem, de modo explícito 
ou implícito, o desempenho de certas ha-
bilidades definidas por uma estrutura pre-
existente no próprio objeto e suas regras.

Um termo muito usado também na educação 
é o termo ludus que provém do latim e remete, 
por exemplo, a brincadeiras, jogos de regras, 
competições e recriações teatrais e litúrgicas.
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Segundo o dicionário Aurélio (2010) ludus 
significa “jogos, brinquedos, divertimentos”. 
Refere-se a atividades que proporcionam o 
prazer, a diversão, a criação, tudo acompa-
nhado de uma função educativa que comple-
ta a criança em seu saber e conhecimento.

O lúdico extrapola esse conceito, o lúdico 
é uma necessidade básica da personalida-
de, do corpo e da mente, faz parte das ati-
vidades essenciais da dinâmica humana, e 
que se caracteriza por ser espontânea fun-
cional e satisfatória, onde nem todo lúdi-
co é esporte, mas todo esporte deve ser 
integrado no lúdico (FEIJÓ, 2001, p. 61).

Conforme Rizzo Pinto (1997, p. 315) o aspec-
to lúdico está adquirindo um caráter extrema-
mente passivo, o que o autor reforça a impor-
tância do fazer para viver, educar-se em lugar 
de torcer, sugerindo a utilização da atividade 
motora que caracteriza a infância: os jogos.

Por exemplo, num jogo de amarelinha po-
de-se desenvolver na criança: orientação 
espacial, noção matemática dos números, 
a coordenação motora por meio de saltos 
combinados, fazer com que aprenda a co-
operar na brincadeira, esperando a vez do 
colega e aguardando a sua vez, tudo isso 
se consegue se houver atenção ao jogo e a 
seus objetivos (KISHIMOTO, 2011, p. 19).

Kishimoto (2011) completa que essa forma 
de brincadeira seria uma maneira de estar edu-
cando pelo brincar, pois as crianças brincam 
no asfalto e pula aleatoriamente, independen-
te de um adulto estar dirigindo o jogo ou não.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos podem ser os resultados obtidos 
com o incentivo e a organização de um tra-
balho pedagógico baseado na ludicidade, pois 
possibilita a motivação e o envolvimento das 
crianças com o aprendizado, o que permite ao 
educador a oportunidade de integrá-la no con-
texto histórico, social e cultural, promovendo 
o desenvolvimento afetivo, moral, cognitivo, 
físico, social e linguístico, conduzindo a crian-
ça ao seu pleno desenvolvimento, incluindo 
a prática da solidariedade e da cidadania.

Considera-se que o desenvolvimento do tra-
balho lúdico necessário e significativo na inte-
ração, intelecto e personalidade da criança. Os 
jogos e as brincadeiras possibilitam ao aluno re-
criar momentos importantes do convívio fami-
liar, como também aprimorar suas habilidades.

Quando o brinquedo ou o jogo são direta-
mente focados no desenvolvimento peda-
gógico perde-se um pouco da ludicidade. O 
importante é que o aluno brincando e ou jo-
gando, estará desenvolvendo sua criatividade 
e habilidade para mostrar suas competências.
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TRABALHANDO A INCLUSÃO

RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender como as crianças são incluídas no 
sistema regular de ensino, analisando quais as metodologias e estratégias utilizadas pelos 
professores no processo de ensino e aprendizagem de crianças com deficiência, respeitando 
individualidade e as limitações de cada um, tomando como base o fato de ser a educação 
um direito de todos independente da deficiência que possa ter, entender como é feito o 
planejamento dessas estratégias de ensino e aprendizagem e verificar se a rede de ensino 
está preparada para receber esses alunos. A educação é um direito de todos, mas sabe-se que 
ainda são muitas as pessoas que não tem acesso à escola por apresentar alguma deficiência e, 
muitas vezes por imposição da própria família, ficam segregadas fora do âmbito escolar. 

Palavras-chave: Inclusão; Crianças; Educação.
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INTRODUÇÃO

Muitas vezes espera-se que o aluno se adap-
te à escola, sem que a escola tenha condições 
físicas de receber esse aluno e oferecer-lhe 
condições de permanecer e aprender na es-
cola. Incluir é muito mais que receber o aluno 
no espaço escolar, é também favorecer seu 
aprendizado, respeitá-lo como sujeito ímpar, 
oferecer situações favoráveis à sua aprendi-
zagem, sem deixar que, por apresentar algu-
ma necessidade educacional especial. Como 
objetivos específicos, propomos observar 
as dificuldades encontradas em sala de aula 
com alunos de inclusão. Compreender quais 
os principais motivos da inclusão em escola 
regular. Estudar propostas para a capacita-
ção e qualificação da prática docente. Refle-
tir sobre o melhor caminho que a formação 
do professor poderá ter dentro da inclusão.

Para alcançar os objetivos propostos e res-
ponder aos problemas deste estudo, utilizou-
-se como procedimento metodológico a pes-
quisa bibliográfica e uma pesquisa qualitativa 
acerca da inclusão e práticas do professor e 
seus procedimentos, foram realizados duas en-
trevistas semi estruturadas com professoras. 

Os resultados indicam que na maio-
ria das respostas, ambas professoras, ex-
pressão falta de capacitação e forma-
ção para o atendimento da inclusão.

Esse tema foi escolhido por que há muito 
tempo discute-se a questão da Inclusão e 
seu processo de desenvolvimento na Edu-
cação Infantil, e sua finalidade no univer-
so lúdico, até onde esse contexto influencia 
o desenvolvimento psicomotor da criança. 

O QUE CONHECEMOS COMO 
INCLUSÃO

É o movimento da sociedade voltado para 
produzir a igualdade de oportunidades para 
todos, quando focada sob o ângulo indivi-
dual a inclusão, supõe que cada um tenha a 
oportunidade de fazer suas próprias esco-
lhas e, em consequência, construir sua pró-
pria identidade pessoal e social. Dessa forma:

A inclusão questiona não somente as políti-
cas e a organização da educação especial e da 
regular, mas também o próprio conceito de in-
tegração. Ela é incompatível com a integração, 
já que prevê a inserção escolar de forma radical, 
completa e sistemática.  Todos os alunos, sem 
exceção, devem frequentar as salas de aula 
do ensino regular (MANTOAN, 2006, p.19).
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Segundo Mantoan (2006, p.19) ´´O obje-
tivo da integração é inserir um aluno ou um 
grupo de alunos que já foi anteriormente ex-
cluído´´. O radicalismo da inclusão vem do 
fato de reivindicar uma transformação de pa-
radigma educacional, a qual já nos referimos. 
No olhar inclusivo, retira-se a subdivisão dos 
sistemas escolares em particularidades do 
ensino especial e ensino regular. As escolas 
acolhem as diferenças sem discriminar ou 
trabalhar a parte com alguns alunos. Também 
não determinam regras específicas para o pla-
nejamento e avaliação dos currículos, ativida-
des e aprendizagens de alunos com deficiên-
cias e necessidades educacionais especiais. 

Para Ramos (2008, p. 05), ´´a inclusão, 
em termos gerais, constitui uma ação am-
pla que, sobretudo em países em que há 
diferenças sociais muito grandes, propõe 
uma educação com qualidade para todos´´. 
Nesse aspecto existe a inclusão dos por-
tadores de necessidades especiais, que 
abrangem as limitações físicas e cognitivas.

Fazendo um paralelo sobre a inclusão e a 
integração, Mantoan (2006) observa que a 
criança que está integrada no sistema esco-
lar regular, adapta-se às opções que lhe são 
oferecidas no ensino regular, sem questio-
namentos. Já a inclusão por sua vez, é lite-
ralmente o incluir o aluno no sistema escolar 
sem deixá-lo de fora deste sistema regular 
de ensino, fazendo com que ele se adapte 
às particularidades de outros alunos como o 
caleidoscópio destacado pela educadora ca-
nadense Marsha Forest, que faz uma metáfo-
ra com relação à inclusão e o caleidoscópio:

Mantoan (2006, p. 39), “ao contrário do que 
alguns ainda pensam, não há inclusão se a in-
serção de um aluno é condicionada à matrí-
cula em uma escola ou classe especial”. Para 
a autora esse sistema de educação no Brasil, 
apenas recebe o aluno seja ele de inclusão 
na modalidade regular ou especial impondo 
uma identidade e capacidade de aprender 
de acordo com suas características pessoais.

Segundo Carneiro (2013, p.106), “quando se 
fala em inclusão já, não se trata de desativar o 
que está funcionando, senão de articular ade-
quadamente, o que poderá funcionar melhor”.

Para tanto, é adequado destacar que as 
instituições de educação especial trabalham 
com objetivos próximos com aqueles da esco-
la regular, mobilizando de forma profunda no 
sentido de incluir. Para Silva e Fácion (2005, 
p.18), “[...] a inclusão escolar vem se efetivan-
do na prática com dificuldade, muito antes de 
a legislação vigente formalizar a proposta”.

Para Carneiro (2013, p.140), “na ótica da 
integração, é a pessoa com deficiência que 
tem de se adaptar à sociedade para evi-
tar a exclusão”. Desta forma, a integração 
se contrapõe ao movimento de inclusão, 
já que incluir pressupõe um esforço bila-
teral, e não, unilateral como a integração.

Como explicar a diferença, a desseme-
lhança, ou mesmo defender a divergência, 
no mundo que caminha para globalização?
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Segundo Mantoan (1997), em relação às 
atitudes do século XIX, percebe-se a influên-
cia do espírito da Revolução Francesa, como 
a experiências médicas, de Itard, desenvolvi-
das com o selvagem de Aveyron, as de Gu-
genbuhl, no que se refere a criação de Insti-
tutos Especiais de Tratamento e Educação.

Como as de Seguin e Howe, na publicação 
científica e legislação sobre instrução, respec-
tivamente, foram fundamentais para o saber 
médico em relação aos problemas conside-
rados diferentes naquela época. Nas primei-
ras décadas aparece um modo, impulsionado 
pela possibilidade de industrialização, gran-
des mudanças sociais (MANTOAN,1997).

Nas aplicações de testes, segundo os es-
tudos de Binet, na França, a Psicologia sur-
ge como possibilidade de conhecer melhor 
a inteligência das crianças. Como forma de 
expiação pelos estragos produzidos, apa-
rece tendências de se assegurar direitos e 
oportunidades em um plano de igualdade, 
a todos os seres humanos (BRASIL, 2008).

A partir de um breve relato sobre a histó-
ria da inclusão ao longo da história, fornecido 
pelo Programa de Formação Continuada de 
Professores na Educação Especial UNESP – 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA, sob 
a orientação da Coordenadora do Curso Vera 
Lúcia Messias Fialho Capellini, temos que na 
Antiguidade, em Esparta e Atenas, as crian-
ças com deficiência física, sensorial e men-
tal eram eliminadas ou abandonadas. Para 
os filósofos Aristóteles e Platão, tal prática 
condiz com o equilíbrio demográfico, aris-
tocrático e elitista, por se tratar de pessoas 
que dependiam do Estado para sobreviver:

Na Idade Média, a pessoa com deficiência 
mental, é acolhida pelos conventos e igrejas, 
porém, sem os mesmos direitos civis con-
cedidos às pessoas sadias. Martinho Lutero 
por sua vez, defendia a ideia de castigar fisi-
camente os deficientes mentais, consideran-
do-os como seres diabólicos (BRASIL, 2008).

No século XII, ainda na Idade Média, surge 
a primeira instituição para pessoas com defi-
ciência, uma colônia agrícola na Bélgica, que 
propunha tratamento com base na alimenta-
ção saudável, exercício e ar puro, para minimi-
zar os efeitos da deficiência (BRASIL, 2008).

A partir de 1300, surge a primeira legislação 
que fez a distinção entre deficiência mental 
(loucura mental) e doença mental (alterações 
psiquiátricas transitórias), e possuía o direito a 
cuidados sem perder seus bens (BRASIL, 2008).

Mas foi na Idade Moderna que os intelectu-
ais, Paracelso e Cardano definiram a deficiên-
cia mental. Paracelso concluiu se tratar de um 
problema médico com direito a tratamento e 
tolerância. E Cardano além de dar respaldo 
a Paracelso, preocupou-se com a educação 
das pessoas com deficiência (BRASIL, 2008).

Em 1600, John Locke definiu a deficiên-
cia como a carência de experiências, em que 
o comportamento era o produto do meio e 
o ensino acabaria com essa distância, pois 
assim como o recém-nascido, o deficien-
te era uma ´´tabula rasa´´ (BRASIL, 2008).
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Foderé por sua vez, escreve sobre o tra-
tado do bócio e do cretinismo. Neste tra-
balho, ele explica os diferentes graus 
de retardo associados a diferentes ní-
veis de hereditariedade (BRASIL, 2008).

Em 1800, Itard apresenta o primeiro 
programa sistemático de educação espe-
cial. Ele considerava a idiotia como defici-
ência cultural (BRASIL, 2008).    Philippe 
Pinel, ao contrário de Itard, considerava a 
idiotia como uma deficiência biológica, e 
que todas provinham de causa única, po-
rém com graus variados (BRASIL, 2008).

Jean-Étienne Dominique Esquirol, su-
gere que o termo idiotia era o resulta-
do das carências infantis e cretinismo de-
veria ser usado para casos mais graves. 
Com isso a idiotia deixa de ser uma doen-
ça e seu critério de avaliação passa a ser o 
rendimento educacional (BRASIL, 2008). 

Eduard Séguim, discípulo de Itard, cri-
ticou as abordagens anteriores e foi o 
primeiro a sistematizar a metodologia 
da Educação Especial (BRASIL, 2008).

Por influência de todos esses autores, 
criou-se no ano de 1840 a primeira es-
cola para crianças com deficiência men-
tal, chamada Abendberg. Seu objetivo era 
a recuperação dos considerados cretinos 
e idiotas, atuando na autonomia e inde-
pendência dessas crianças (BRASIL, 2008).

Seguindo essa ideia surge Johann Heinrich 
Pestallozzi, que defendia a educação como di-
reito de toda criança, no seu desenvolvimento 
das faculdades de conhecer, habilidades manu-
ais e atitudes e valores morais (BRASIL, 2008).

Seu pupilo Friedrich Froebel, se apro-
funda nos estudos de Pestallozzi e ideali-
za um sistema de Educação Especial por 
meio dos materiais e jogos específicos, dan-
do ênfase à individualidade de cada crian-
ça e sugere que a educação formal come-
ce antes dos seis anos (BRASIL, 2008).

A partir de 1900, surgem as escolas que se 
utilizam do método de Maria Montessori, para 
crianças com deficiência. Método no qual a 
criança parte do concreto para o abstrato, e 
na aprendizagem a partir da experiência direta 
de procura e descoberta. Montessori desen-
volveu vários materiais didáticos, que eram 
simples e propiciavam desde o raciocínio até 
a estrutura da linguagem (BRASIL, 2008).
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Mesmo diante de todos esses avanços, 
as crianças continuaram sendo abandona-
das em hospícios ou confinadas em insti-
tuições com ou sem ensino (BRASIL, 2008).

O conjunto de processos educacionais 
decorrentes da execução de políticas arti-
culadas, impeditivas de qualquer forma de 
segregação e de isolamento, buscava alar-
gar o acesso à escola regular, ampliar a par-
ticipação e assegurar a permanência de TO-
DOS OS ALUNOS nela, independente, de 
suas particularidades.  Sob o ponto de vis-
ta prático, a educação inclusiva garante a 
qualquer criança o acesso ao Ensino Funda-
mental, nível de escolaridade obrigatório a 
todo cidadão brasileiro (CARNEIRO, 2013).

As crianças brasileiras, também foram 
deixadas nas ruas para morrerem ou na 
roda dos expostos para serem cuidadas pe-
las instituições religiosas (BRASIL, 2008).

Em 1874, fundou-se em Salvador, 
Bahia, a primeira instituição que aten-
dia as pessoas com deficiência mental, o 
Hospital Juliano Moreira (BRASIL, 2008).

Dentro dos princípios higienistas, em 1903, 
no Rio de Janeiro, a deficiência mental tornou-
-se problema de saúde pública e esses deficien-
tes foram relegados ao Pavilhão Bourneville, 
que foi a primeira Escola Especial para Crian-
ças Anormais e o Hospício de Juquery. A medi-
cina influenciou na forma como essas pessoas 
seriam tratadas até 1930, sendo substituída 
pela Psicologia e Pedagogia (BRASIL, 2008).

Um dos primeiros médicos psiquiatras 
a estudar a Deficiência Mental no Brasil, 
foi Ulysses Pernambucano de Melo Sobri-
nho. Ele enfatizou a necessidade do aten-
dimento médico-pedagógico com uma 
equipe multidisciplinar (BRASIL, 2008).

Com a chegada da ̀ ´escola nova´´ no Brasil, 
a Psicologia consegue se inserir na Educação, 
utilizando-se de testes de inteligência e iden-
tificando as crianças com alguma deficiência. 
A educadora Helena Antipoff, criou em Minas 
Gerais, o serviço de diagnóstico e classes es-
peciais nas escolas públicas. Foi fundadora 
da Sociedade Pestalozzi, influenciando a cria-
ção da Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (APAE), em 1854 (BRASIL, 2008).

As contribuições da ´´escola nova´´ para 
a educação especial, tiveram um efeito con-
trário daquilo que se buscava, com a exclu-
são dos deficientes das escolas regulares. 
O atendimento aos deficientes se manteve 
com a ajuda de instituições e organizações 
filantrópicas. Além disso, não foram con-
ceituados os variados graus de deficiência, 
dificultando o atendimento e o progresso 
educacional dessas crianças (BRASIL, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema do presente trabalho tem como objetivo responder as perguntas pertinen-
tes à formação do professor na educação inclusiva. Nesta investigação, pudemos ve-
rificar quais os métodos e estratégias que os professores utilizam na rede regular de en-
sino para atender os alunos de inclusão escolar. Será que o professor da rede regular de 
ensino está apto a ensinar e a atender a demanda de alunos inclusos em sala de aula?

Diante dos autores estudados que tratam sobre a inclusão, verificamos que há um ato entre o dis-
curso colocado nas páginas do livro e a realidade do ensino e do atendimento dos alunos inclusivos.

O conjunto de evidências levantado dentro desse campo de pesquisa aponta para a neces-
sidade de que deve haver novos olhares para a prática do professor, dando um sentido mais 
real e menos discursivo.

O professor na sua grande maioria não tem esse preparo, tempo e estudo para ensinar o 
aluno inclusivo. O plano didático deve ser adequado ao público alvo são reservadas as devidas 
especialidades para o ajustamento das aulas, e oferecendo as mesmas atividades para todos.

Ninguém negará que o professor diante da inclusão, precisa do respaldo da direção da esco-
la, que deve trabalhar com um modelo de gestão escolar participativo e que acolhe a família 
para que haja uma efetiva inclusão. Sem essa participação o professor fica limitado na atua-
ção junto ao seu aluno e que muitas vezes só contará com esse apoio ao longo da sua vida.

O não comprometido apenas aceito o aluno inclusivo, pois é algo que vem impos-
to a ele e tem a convicção de que esse aluno não terá nenhum progresso estando 
em sala ou não. Já o professor comprometido possui uma visão ampla sobre a inclu-
são e consegue planejar uma proposta pedagógica condizente com o aluno inclusivo. Te-
mos, portanto que separar os discursos pró e contra inclusão para não incorrermos no 
erro de julgar um único olhar sobre a inclusão colocando-o como um pensamento geral.

Conforme pontuado no referencial teórico, verificamos que a inclusão não se faz ape-
nas por força de uma lei, ela se define na medida em que a realidade vivida pelo aluno se 
efetive junto ao aprendizado adquirido dentro da sala de aula. O que foi verificado du-
rante a pesquisa é que na maioria das escolas a inclusão é vista apenas como um meio 
de socialização do aluno, e que isso por si só já bastaria para a efetivação dessa inclusão.

Com relação ao aperfeiçoamento da prática pedagógica, a hipótese levanta-
da é confirmada nas respostas das duas professoras, pois elas admitem que há a ne-
cessidade de aperfeiçoamento dos professores com cursos de especialização 
para se obter um olhar mais direto para essa prática, corroborando com a hipóte-
se de que a formação docente é insuficiente para se trabalhar com a educação inclusiva.
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O objetivo da presente pesquisa era verificar as dificuldades encontradas na formação docente na 
educação inclusiva bem como os principais motivos da inclusão, a capacitação e qualificação da prá-
tica docente e a reflexão sobre qual melhor caminho que a formação docente terá dentro da inclusão.

Os resultados levam a crer que os objetivos pretendidos, foram alcançados mediante os emba-
samentos teóricos estudados, identificamos que a inclusão é algo muito complexo e que os motivos 
que levam a inclusão escolar muitas vezes passam apenas pela obrigatoriedade imposta pela lei. 

Em suma, o melhor caminho para a reflexão sobre a formação docente dentro da inclu-
são, passa por dois momentos, o do professor comprometido que realmente busca sua 
capacitação dentro da área inclusiva e, portanto faz a diferença dentro da sala de aula 
quando apoiada pela gestão escolar e aquele professor que inclui na forma obrigatória da 
lei e não pensa em capacitar-se para melhorar sua prática e incluir o aluno efetivamente.

Para terminar concluímos que nossos objetivos foram alcançados dentro da pes-
quisa, pois confrontando as evidências e a teoria estudada, conseguimos compre-
ender a inclusão dentro de um contexto geral, e que o caminho ainda é longo, pois 
ainda estamos presos à ideia de uma inclusão baseada na obrigatoriedade da lei.

Enfim é preciso muito mais que uma lei para que a inclusão se torne uma re-
alidade digna e que dê ao aluno de inclusão o merecido olhar que ele mereça.
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PSICOMOTRICIDADE: UMA ALIADA NO APRENDIZADO INFANTIL

RESUMO: A atividade psicomotora é uma excelente ferramenta aproveitada pela educação 
infantil, bem como, nos primeiros anos do ensino fundamental, através dela é possível 
contribuir de forma mais adequada com o desenvolvimento infantil em sua parte motora, 
cognitiva e na parte sócio afetiva. Pode-se dizer que esse desenvolvimento se dá aos poucos, 
gradativamente e vai se aperfeiçoando à proporção em que a criança cresce e se amolda 
conforme as necessidades que possui. O trabalho com a psicomotricidade dentro da vida 
escolar colabora com a aprendizagem, através dela é admissível evoluir corretamente todos 
os elementos psicomotores, deste modo, é de muito relevante que seja trabalhada na infância 
para contribuir com a formação integral e equilibrada da criança. O objetivo deste trabalho foi 
demonstrar a seriedade da psicomotricidade no desenvolvimento das capacidades do aluno.  
O artigo baseou-se em pesquisa bibliográfica, sendo utilizados livros e artigos científicos cujo 
tema envolve a psicomotricidade, a fim de embasar cientificamente o tema proposto.  

Palavras chave: Psicomotricidade; Aprendizado; Criança; Desenvolvimento Psicomotor.
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INTRODUÇÃO
        
O mundo tem se expandido rapidamente e 

a pressão sobre as pessoas de um modo ge-
ral tem aumentado significativamente. Hoje o 
que se espera é que a pessoa seja participati-
va, tenha senso crítico, saiba dirigir a palavra 
a outrem de forma aclarada, mantendo sua 
postura e compreensão. Com base nessa pre-
missa, é possível entender a real seriedade do 
desenvolvimento da parte motora do indiví-
duo, justamente por dar condições ao mesmo 
de enfrentar as circunstâncias que surgirem 
em seu habitat utilizando-se de uma maior 
desenvoltura por conta de sua capacidade de 
lidar com fatos e pressões dos diarias. “Ensi-
nar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para sua própria produção 
ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p.47).

Por tratar da conexão entre o homem, seu 
corpo e o meio físico e sociocultural no qual 
convive, a Psicomotricidade é fundamentada 
e estudada por um amplo conjunto de campos 
científicos, onde se pode destacar a neurofisio-
logia, a psiquiatria, a psicologia e a educação, 
imprimindo cada uma dessas áreas enfoques 
que lhes são específicos. (MELLO, 2006, p. 30).

O homem sempre esteve à procura de 
desempenhar da melhor maneira suas ca-
pacidades. Na antiguidade descobriu ins-
trumentos, objetos, fenômenos para que 
pudesse ter condições de viver e se adequar 
ao mundo. O mundo mudou, seu movimen-
to fez com que se alterasse ao seu entorno.  

O meio escolar tem a missão de propiciar ao 
futuro cidadão condições de lidar com a vida 
que terá mais adiante, ela precisa ser um lugar 
afável, onde seus alunos tenham vontade de 
estar, aprender e desenvolver seu lado motor. 

É admirável que sejam valorizadas cada 
parte do corpo da criança, que decorrer das 
atividades, sejam aplicadas conjuntamente 
atividades voltadas para parte motora, onde 
a criança tenha meios de dominar seus mo-
vimentos, conhecer melhor as partes que lhe 
compõem, porque assim se desenvolverá e 
consequentemente colherá bons resultados 
na aprendizagem e no curso de sua formação.  

O movimentar-se pode se dizer que é 
parte da psicomotricidade, já que ela cuida 
do homem em movimento, estuda a espé-
cie através de seus movimentos e quanto 
ao seu mundo interior e exterior, sua com-
petência, sua aptidão de fazer determina-
do movimento para se alcançar um fim. 

Discorrer sobre psicomotricidade, volta-se 
para a parte das probabilidades, do que é pos-
sível se desenvolver e atingir. Na criança, os 
anos iniciais de sua existência são extrema-
mente relevantes para seu incremento, fican-
do mais que óbvio que o meio escolar tem o 
cargo de explorar e contribuir com sua forma-
ção, incentivando a execução de certos mo-
vimentos, aprimorando-os gradativamente.   

Pode-se proferir que o movimentar-se é algo 
muito maior que o fato de se deslocar um cor-
po dentro do espaço, é uma forma de lingua-
gem que admite das crianças agirem sobre o 
meio físico e sobre o ambiente do homem, mo-
vimentando as pessoas por meio de seu teor 
significativo. (RCNEI/ BRASIL, 1998, p. 15).
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A criança nesse período fica à mercê dos la-
ços que ela constitui com as pessoas e os obje-
tos ao seu entorno. Tem pouco conhecimento 
sobre si mesma e as outras coisas, em virtude 
disso, se volta para seu brinquedo, para suas 
atividades, para o seu mundo. Esse lado ego-
cêntrico da criança, aos poucos dará lugar a 
um ser menos centrado em si mesmo, um ser 
mais sociável, que tem condições de interagir 
com outras crianças, bastando apenas que a 
escola lhe dê condições de mudar aplicando 
atividades que contribuam para essa alteração. 

A escola precisa propiciar situações para 
seus alunos se desenvolverem nos as-
pectos físicos, na parte motora e intelec-
tual, principalmente os movimentos que 
envolvam a percepção, que trazem em 
seu conteúdo noção espacial e temporal. 

O movimento, o brinquedo, os jogos tradi-
cionais da cultura popular preenchem de algu-
ma forma determinadas lacunas na rotina das 
salas de aula. Em algumas escolas podemos 
encontrar as músicas coreografadas na aber-
tura dos trabalhos, o momento do parque livre 
ou dirigido, os caminhos com jogos ou mate-
riais lúdicos (MATTOS E NEIRA, 2003, p.176).

  Se o educador souber exercer um bom 
trabalho nas questões que envolvem percep-
ção, tempo, espaço, bem como, nos movimen-
tos de lateralidade e de coordenação motora, 
desenvolverá no indivíduo um ser mais bem 
preparado para o futuro, com melhores condi-
ções de atuar em sociedade, que obterá efeitos 
mais acelerados e eficazes no processo ensino 
aprendizagem, além de tornar-se mais seguro 
e compreensivo quanto ao espaço que vive. 

O tema em questão justifica-se por consi-
derar a psicomotricidade uma grande aliada 
no desenvolvimento infantil, em virtude de 
melhorar a parte motora, a psicológica e so-
cial, dando meios à criança de estimular seu 
potencial e garantir assim uma boa aprendi-
zagem, valendo-se dos movimentos com o 
fim de alcançar outros conhecimentos, obter 
novas conquistas, favorecendo a criança me-
lhores condições para lidar com o meio social.  

Acredita-se que a psicomotricidade pode 
influenciar muito no aprendizado e no de-
senvolvimento das crianças, em decor-
rência disso, alguns questionamentos se 
fazem importantes acerca do assunto. Pri-
meiramente o que faz dela ser tão relevante 
e colaborativa no desenvolvimento infantil? 

A psicomotricidade visa inserir à criança em 
um cenário que lhe dê condições de vivenciar 
suas emoções com as pessoas, com o espaço 
e os objetos que lhe rodeiam. Busca dar me-
lhores momentos para a criança se desenvol-
ver e assim garantir um melhor aprendizado. 

O objetivo desta pesquisa busca por 
compreender a relevância da psicomotri-
cidade no desenvolvimento da criança. 
Como objetivos específicos destacam-se:

• Estudar como a psicomotricidade pode 
ajudar no aprendizado e na execução das 
atividades;

• Entender o que é psicomotricidade;
• Buscar uma relação entre ambos 

(psicomotricidade e desenvolvimento). 

Percebe-se que a psicomotricidade agre-
ga melhorias a parte motora, a psicoló-
gica e social, da criança, além de ajudar 
na obtenção de conhecimentos, no de-
senvolvimento de certas habilidades e 
maior facilitação em seus aprendizados.
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Como metodologia, foi adotada a pesquisa 
bibliográfica e de natureza qualitativa e, por 
isso, as ideias de diversos autores e pesquisa-
dores como COSTE (1978), DE MEUR (2001), 
FONSECA (1993), LEITE (2008), MUTSCELE 
(1996), VAYER (1977), dentre outros, que 
abordam o assunto foram investigadas. Em 
seguida, realizou-se uma síntese dessas ideias, 
alinhavando-as e apurando-as de acordo com 
os objetivos desejados. “A pesquisa qualitati-
va é o estudo do fenômeno em seu acontecer 
natural, que leva em consideração todos os 
fatos e relaciona-os intimamente, o que a faz 
diferente da pesquisa quantitativa que estuda 
cada fato isoladamente”. ANDRÉ (1995, p.15).

A base bibliográfica ajuda na conceituação 
dos termos a serem explicitados no trabalho, 
bem como basearem-se em teóricos, artigos e 
livros que abordam o assunto a ser discutido 
neste trabalho. Segundo Gil (2008), uma das 
vantagens da pesquisa bibliográfica está em 
permitir que o pesquisador um alcance um 
significativo número de informações maior do 
que sua pesquisa descritiva. Com esta pesqui-
sa, aspira-se compreender a relevância da psi-
comotricidade no desenvolvimento da criança.

O referido artigo divide-se em partes, sen-
do a primeira uma breve introdução, que faz 
menção ao tema abordado, posteriormente 
um breve histórico da psicomotricidade, sua 
utilização na escola e como colaboradora no 
desenvolvimento da criança. Com esse estudo 
almeja-se informar qual a relevância da psico-
motricidade no desenvolvimento da criança.

 

PSICOMOTRICIDADE  & 
DESENVOLVIMENTO

Pode-se definir psicomotricidade como 
a ciência que pesquisa o ser humano por 
meio dos movimentos que executa com seu 
corpo, bem como suas relações interiores e 
exteriores.  Seu estudo baseia-se em algu-
mas questões fundamentais: a parte do mo-
vimento, a intelectual e a questão afetiva. 

Na antiguidade já havia discussões acer-
ca do movimento como parte importante 
na construção da pessoa. Na Grécia antiga, 
sempre houve destaque para o corpo hu-
mano, que era reverenciado através de es-
tátuas, desenhos, obras de arte, deixando 
a beleza sempre em uma posição de desta-
que. Nesse período os movimentos eram 
vistos conjuntamente com as emoções, com 
os sentimentos, acreditando-se que a for-
ça do homem estava sob o comando de 
suas emoções. Deste modo, é possível afir-
mar que a psicomotricidade tem intensas 
afinidades com a parte da aprendizagem. 

A Psicomotricidade está retratada por um 
século de empenho, execução e raciocínio. Os 
métodos por ela utilizados no período ciber-
nético e da informática, nos dá seguramente 
condições de irmos mais adiante nas descri-
ções e nas relações bilaterais e recíprocas entre 
o corpo e a psique (FONSECA, 1988, pg. 99).

Existem alguns sinais que Aristóteles 
(384-322 A.C.) já versava com relação a du-
alidade existente entre o corpo e a alma, 
quando embasava sua tese dizendo que 
“o homem era composto de determinada 
quantidade de matéria (corpo), adaptada 
numa forma (alma)”. (MELLO, 1989, p. 17). 
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Para Aristóteles o corpo tem que condu-
zir a alma e as atividades de ginástica ser-
vem para “dar graça, vigor e educar o corpo”. 

[...] a ginástica vai indicar qual o tipo de 
exercício é benéfico a esse ou àquele ca-
ráter, qual exercício lhe cai melhor, qual é 
o mais indicado para grande parte das pes-
soas e que tão-somente por si só, seria o 
mais apropriado a todos os indivíduos, sen-
do esse o ofício, a incumbência acertada da 
ginástica. (ARISTÓTELES, 1966, p. 115).

Percebe-se que ARISTÓTELES dá à ginás-
tica um significado maior do que apenas um 
exercício, que acredita que o homem deve 
escolher o tipo de exercício mais acerta-
do, tendo como base seu temperamento. 

Em 1870 ouviu-se falar em psicomotrici-
dade, justamente por haver a precisão de se 
descobrir uma área que esclarecesse alguns 
feitos clínicos. Por volta de 1900 Wernicke 
utilizou-se da palavra psicomotricidade pela 
primeira vez para dar nome para uma doen-
ça que atingia o sistema motor. Nove anos 
após, Dupré relatou sobre a falta de influên-
cia, da imparcialidade da enfermidade motora 
e isso foi de grande valia para a psicomotri-
cidade. O psicólogo Henry Wallon, inventou 
uma tese que permitiu correlacionar os mo-
vimentos executados com o corpo, com a 
parte afetiva, com as emoções, com o meio 
que se vive e os costumes da pessoa. O neu-
rologista Eduardo Guilmain desenvolveu um 
exame voltado para a parte psicomotora, que 
dava condições de se chegar ao diagnóstico, 
a um parecer, com a terapia mais adequa-
da para aquele caso de debilidade motora. 

Muitos foram os pesquisadores que se vol-
taram para a questão da psicomotricidade, 
alavancando tal tema, tornando-a uma dis-
ciplina peculiar e independente. A disciplina 
de educação física entre 1946 e 1970, pas-

sou a ser alvo de profissionais ligados a edu-
cação que buscavam se aprofundar na parte 
motora com o intuito de entender as altera-
ções ocorridas em torno de cada idade, bus-
cando por inovações dentro de sua área de 
conhecimento. Os jogos voltados para parte 
psicomotora na sua prática acomodam a au-
tenticidade das ações nas crianças, contri-
buindo assim com o processo de edificação 
do conhecimento psicomotor do indivíduo.  

No Brasil, somente após 1970 com a vinda 
de pesquisadores estrangeiros com o intuito 
de palestrar, dar informações e cursos acer-
ca do tema, que houve um progresso na área 
da psicomotricidade. De início era ministrada 
como método pedagógico, que visava à rea-
bilitação de crianças especiais, objetivando 
melhorar os transtornos deixados no desen-
volvimento dessas crianças, preenchendo, re-
parando seus espaços. Foi por volta de 1974 
que a psicanálise incorporou a psicomotrici-
dade em sua parte metodológica, bem como, 
em seus princípios psicanalíticos. Assim, foi 
possível o avanço no campo, reconhecendo-
-se a dessemelhança entre a reabilitação tera-
pêutica, a parte emocional e afetiva para as in-
tervenções da psicomotricidade. Atualmente 
a psicomotricidade tem uma posição eviden-
ciada dentro do aprendizado, importando-se 
com o desenvolvimento do aluno, levando os 
educadores da disciplina de educação física 
terem uma maior preocupação com a parte 
didática, em agregar melhorias e mais quali-
dade em suas aulas com a finalidade de atin-
gir um bom desempenho no processo ensino 
aprendizagem. Acredita-se que é imperativo 
para o decorrer da vida, o desenvolvimen-
to da parte corporal e a psicomotricidade.   

Compreender o corpo, significa entender 
como o mesmo se desenvolve, ou seja, saber e 
perceber seu desenvolvimento motor, lateral, 
espacial, além de ter um cérebro que interpre-
ta desiguais sensações simultaneamente, sua 
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lateralidade, ter ciência de como se orientar 
no espaço, possuir memória cinestésica adian-
tada, colaborando para que exista uma influ-
ência mútua entre o corpo e aprendizagem. 

Desde a concepção o corpo já se movimen-
ta e é muito relevante que a criança durante 
seu desenvolvimento se movimente, que o 
docente se preocupe com isso, que trabalhe 
muito bem esse lado, detecte as dificuldades 
que ela exibe, dê condições dela ter um me-
lhor aproveitamento, melhor aprendizado e 
desenvolva um bom trabalho na vida adulta. 

A psicomotricidade pode-se dizer que é 
uma técnica que se fundamenta nos mo-
vimentos executados pelo corpo, que visa 
desenvolver as atitudes comunicativas do 
mesmo, proporcionando meios de domí-
nio, de administrar sua força, de refletir nos 
seus sinais de majorar sua potência e esté-
tica, afinando seu equilíbrio, alargando suas 
probabilidades na parte motora e em sua 
criatividade. “A infância é uma fase mui-
to cheia de atividades: o lado imaginário e 
os movimentos do corpo que tomam quase 
o dia todo da criança”. FREIRE (1989, p.16).

A educação infantil proporciona à criança 
uma nova porta, uma esperança quando o 
assunto se volta para a parte do seu desen-
volvimento, para o trabalho motor, possibi-
litando que a mesma tenha maior qualidade 
de vida, além de vivenciar cada uma das fases 
do seu desenvolvimento, sendo assistida por 
professores receptivos ao processo evolutivo 
e afetivo. Com base nessa premissa, é indis-
pensável que o docente compreenda os fatos 
que os cerca, a forma mais acertada e eficaz 
de se elaborar utilizando a psicomotricidade, 
tendo conhecimento das influências que ela 
pode gerar tanto na parte do aprendizado, 
quanto na parte do desenvolvimento infantil. 

Mediante seu corpo, o homem intera-
ge e descobre o mundo, é através dele que 
o homem adquire a ciência e consegue ter 
sua própria opinião e qualificar as experi-
ências que teve e que aprendeu. “Psico-
motricidade é a instrução do homem pelo 
movimento”. (MUTSCHELE, 1996, p. 32).

A psicomotricidade busca observar a par-
ticularidade em cada uma das crianças em 
sua homogeneidade, voltando-se para a edi-
ficação e a instrução do esquema corporal 
com o espaço, buscando por um desenvolvi-
mento na parte psicomotora mais acertado. 

A criança carece começar desde cedo a con-
trolar o próprio corpo, equilibrar a respiração, 
saber usar braços, pernas, aprender a se dire-
cionar para a direita, esquerda, lado, saber or-
ganizar as percepções, e atenção, dominar as 
noções de tempo. MUTSCHELE (1996, p. 41).

Para a Associação Brasileira de Psicomotrici-
dade, é possível conceituar como a ciência que 
se baseia no homem e no corpo ao movimen-
tar-se, observando sua ligação com o mundo ao 
seu entorno, tanto o interno, quanto o externo, 
assim como a probabilidade em alcançar, ope-
rar, atuar, com outros indivíduos, os objetos e 
com sua própria companhia. Correlaciona-se 
com a maturidade, sendo o corpo o ponto ini-
cial da obtenção intelectual, afetiva e orgânica. 

[...] a psicomotricidade é um vínculo estabe-
lecido entre a reflexão e a execução, que abra-
ça a comoção, onde não existe um entendi-
mento ou uma reflexão sem a real vivência de 
um corpo e seu jeito de atuar ou movimentar-
-se, bem como, movimentos que não tenham 
relação ou que tragam implicações para o con-
trole mental. A aptidão para aprender se dá 
com a atividade física, com o treino físico, que 
tem fundamental relevância para que se obte-
nha o desenvolvimento corporal, da parte in-
telectual e motora (FILHO e SÁ,  2001, p. 36).
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Para Filho e Sá (2001) não há corpo sem 
consciência, sem compreensão, é preciso que 
o corpo tenha pensamentos, ação, atividade e 
mobilidade. É indispensável que tenha ativida-
de, que exerça um controle mental adequado. 

Perceber o corpo, é compreender seu desen-
volvimento, é ter noção de como se desenvol-
ve no aspecto motor, como funciona lateral-
mente e dentro do espaço, em outras palavras, 
é possuir um intelecto que consegue decifrar 
emoções diferentes de maneira simultânea, 
bem como sua lateralidade e orientação es-
pacial, ainda é preciso que se tenha uma me-
mória acima da média, dando condições ao 
corpo de se relacionar com a aprendizagem. 

A atividade psicomotora estuda o corpo 
em movimento, objetivando ampliar as con-
dutas feitas pelo mesmo, visando desenvol-
ver os movimentos que executa, dando con-
dições de domínio, de controle, de gerência 
em sua energia, sobre seus indícios, suas po-
tencialidades, conferindo equilíbrio, aumen-
tando as possibilidades motoras e criativas. 

A PSICOMOTRICIDADE NA FASE 
ESCOLAR 
   
Discorrer sobre psicomotricidade na ida-

de escolar é voltar-se para o aprendiza-
do, é buscar por métodos que permitam 
o desenvolver da criança, que lhe dê con-
dições de se aperfeiçoar na totalidade, de 
melhorar seu equilíbrio, sua coordenação 
motora, seu intelecto e a parte afetiva, é 
associar atividades com movimentos, permi-
tindo que a mesma assimile com maior faci-
lidade espaço, o tempo e a sua lateralidade. 

A aprendizagem é um fenômeno comple-
xo, multideterminado e se constitui como 
um ponto central do desenvolvimento de 
qualquer indivíduo na medida em que per-
mite sua adequação ao meio. Contudo, uma 
adaptação favorável somente é possível 
quando se tem as condições necessárias para 
isso, que permitem a manifestação de todo 
o potencial do aprendiz. (LEITE, 2008, p.8). 

O movimento é a primeiro método de um 
ser humano se expressar, a visão que o ho-
mem possui dele mesmo é influenciada 
pela imagem do seu corpo e as capacida-
des físicas que possui. O movimento par-
ticipará da vida do homem desde o nascer, 
depois em sua vida, na parte profissional e 
ainda em sua integração com a sociedade.

A atividade psicomotora possibilita ao ho-
mem um maior controle do seu corpo, sen-
do uma das razões básicas do desenvolver 
infantil. A base de aprendizado do indivíduo 
é a estruturação da sua Educação Psicomo-
tora, problemas que vierem a surgir até a 
fase Pré-Escrita, estão em sua maioria rela-
cionada à uma estruturação deficiente, base 
no desenvolvimento de conceitos básicos da 
psicomotricidade, o Esquema Corporal, Late-
ralidade e a Organização Espaço Temporal. 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL
       
A criança traz como atributo o desenvolvi-

mento gradativo de suas capacidades moto-
ras, que se demonstra pela diminuição dos 
movimentos involuntários do corpo. Até os 4 
meses de idade, ela começa a tentar se sen-
tar, a cabeça e o pescoço ficam firmes e já 
consegue fazer alguns movimentos mais fir-
mes com os braços e pés até o fim do 5º mês. 
Aos 6 meses, aprende a rolar, aos 10 meses 
aprende a engatinhar. Finalmente, próximo 
aos 15 meses, dá seus primeiros passos. A 
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contar dos 3 meses de idade, a criança já tem 
possibilidade de segurar um objeto usando as 
duas mãos, por volta dos 8 meses, já conse-
gue segurar dois objetos; aos 11 meses a mão 
funciona como se fosse uma pinça e aos 18 
meses, consegue usar uma colher para comer, 
apesar das dificuldades.   Na fase dos 2 anos 
a criança tem condições de subir e descer es-
cadas utilizando-se do corrimão, consegue 
agarrar uma bola grande desde que os bra-
ços estejam esticados, além de ter domínio 
ao comer usando um garfo. A criança nessa 
fase tem como andar de velocípede, mas de-
nota um pouco de insegurança nas tarefas 
que executa. Aos 3 anos já ocorre mudanças 
em relação ao descer e subir escadas, execu-
tando o movimento com grande facilidade, 
além de ter maior destreza em agarrar uma 
bola grande com as mãos abertas. Já na fase 
que dos 4 aos 6 anos, que é a fase onde a 
mesma encontra-se na educação infantil, 
ela já consegue se erguer com agilidade da 
posição deitada para a em pé. Aos 04 anos 
sabe pegar uma bola de menor tamanho com 
as duas mãos, aos 5 anos consegue ter ou-
tras habilidades como passar a bola de uma 
mão para outra, montar quebra-cabeças e 
ter equilíbrio suficiente para pular corda. Aos 
6 anos já desenvolve outras habilidades, fi-
cando em pé com uma única perna de apoio 
com condições de saltar.   Os padrões motri-
zes se maturam entre 6 e 7 anos de idade.

A relevância do desenvolvimento das ha-
bilidades essenciais pode ser avaliada de um 
método mais sistemático na fase pré-escolar, 
com o intuito de garantir à criança os meios 
necessários para o aprendizado da leitura e 
da escrita. DE MEUR e STAES (1991, p.78)   

É muito comum se ouvir contar que a 
criança dos 5 aos 10 anos a criança está 
em uma fase intermediária, tanto biologica-
mente, quanto no aspecto cultural, distin-
guindo durante essa fase movimentos de 

sensações, possibilitando visualizar a ima-
gem do seu próprio corpo. Antes de entrar 
na escola, a criança já deve ter o domínio 
de uma série de movimentos fundamentais 
para lidar com as necessidades do cotidiano.   

Educadores da esfera da Educação Física, 
buscam aprimorar há vários anos a base de 
conhecimentos sobre as crianças e o movi-
mento. Resultando em melhorias significati-
vas no desenvolvimento da criança, enquanto 
o foco a pouco tempo era o homem adulto.   
A psicomotricidade deve estar na formação 
de base na fase pré-escolar e se estender du-
rante todo o ensino. Se escolas dessem maior 
importância a parte psicomotora, problemas 
usualmente detectados e tratados pela reedu-
cação seriam prevenidos, deve ficar claro que 
a psicomotricidade tem a mesma importância 
que outras disciplinas escolares, pois aguça o 
conhecimento e a concentração das crianças. 
O docente tem a missão de acompanhar cada 
passo do desenvolver da criança, buscando in-
centivar os alunos a participarem em socieda-
de durante as tarefas. Assim, é indispensável 
analisar a realidade e as dificuldades que cada 
criança possui. “Os professores são uma cate-
goria de trabalhadores com uma responsabi-
lidade enorme na formatação e formação do 
cidadão, que busca um equilíbrio bio-psíqui-
co-físico, como jamais na história da humani-
dade, aconteceu”. (COSTALLAT, 2002, pg. 43).   

O educador precisa compreender os aspec-
tos do movimento, para tal ele necessita ter 
sólido conhecimento das fases do desenvol-
vimento motor e usá-lo como instrumento de 
ensino a fim de planejar melhor as atividades 
a serem ministradas nessa área. “A psicomo-
tricidade é um método de ensino-aprendi-
zagem, que demonstra processos que visam 
auxiliar o professor na melhora e no desen-
volvimento das aptidões que já existem”. 
(COSTALLAT apud GOMES, 1998, p. 65).   
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O Referencial Nacional (1998) diz que o 
ensino para as crianças precisa assegurar 
um ambiente harmônico e ordenado, porém, 
tal ambiente não deve possuir regras rígi-
das, impondo às crianças a ociosidade. Su-
por que manifestações motoras perturbam 
a aprendizagem das crianças é um equívoco, 
o Referencial aborda o fato, impossibilitar a 
locomoção e gesticulação dos alunos preju-
dica o pensamento e a atenção dos mesmos.   

Com a finalidade de existir uma evolu-
ção no desenvolvimento do domínio mo-
triz do corpo do educando, é indispensável 
que exista a interdependência entre as dis-
ciplinas, os jogos e o grupo de educadores.   

Na Educação Infantil, o uso de brinque-
dos e jogos são essenciais ao lidar com as 
crianças. Os jogos e as brincadeiras devem 
ser utilizados como auxílio pedagógico du-
rante as lições. Freire chama a atenção para 
isso, “[...] descaracterizar o valor pedagó-
gico do brinquedo na escola é negar a pró-
pria criança, reprimi-la daquilo que é de 
maior importância”. (FREIRE,1989, p.75).   

Aspectos essenciais da psicomotricidade.   
Nos primeiros anos de sua infância, a crian-

ça tem uma vida desprovida de propósitos. 
Seu comportamento inicial é somente de 
ordem motora e apenas futuramente se tor-
na de ordem mental. “A criança se expres-
sa por gesticulações nos primeiros meses 
de vida, enquanto a mesma não descobre a 
linguagem, usará o movimento como forma 
de se expressar e satisfazer as necessida-
des que precisar”.  (FONSECA, 1998, p.216).   

Pode-se falar que a psicomotricidade é 
uma conexão entre o corpo e a criança, 
com base em seus movimentos, estando 
presente desde os primórdios de sua vida, 
quando era um pequeno ser. Esses mo-
vimentos aos poucos se aperfeiçoam, se 
desenvolvem e se aprimoram gradativa-
mente até que ela alcance sua maturidade.   

A criança tem certas noções, consegue no-
tar-se, perceber objetos que estão ao seu 
entorno, ter uma visão do meio que já viveu 
anteriormente, da mesma forma que tem 
consciência do espaço que a cerca e os ob-
jetos, todo esse cenário, toda essa imagem 
que possui acabará provocando certa influ-
ência na mesma em virtude do seu jeito, dos 
seus costumes, bem como pelas atitudes que 
adota e acomete no meio social. Todas essas 
ações, relacionam-se com o movimento, com 
o indivíduo, e ligam a parte mental, com a 
parte motora, que se conectam e se necessi-
tam para se desenvolver. “O movimento não 
interfere apenas no desenvolvimento mental, 
e nas correlações com o outro, mas também 
interfere no comportamento tradicional”. 
(WALLON, 1941 apud FONSECA 1993, p. 23).   

O nexo existente entre o pensar, o mover-
-se e a emoção como forma de ação e no in-
cremento total da criança, é alterado a partir 
dos conhecimentos que ela vivencia com o 
mundo exterior, a parte psicomotora como 
ciência educacional procura e averigue edu-
car durante o movimento, não se esquecendo 
de ampliar as partes do cérebro, dando con-
tinuidade ao desenvolvimento em seu todo.

    
Ao se falar em desenvolver-se, não é pos-

sível esquecer a coordenação, que se volta à 
movimentação dos músculos, que necessitam 
de ajuda em sua capacidade e em sua estabi-
lidade postural.    



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1163

A coordenação integral da criança necessita 
estar ligada com a sua personalidade, dessa for-
ma ela irá gradativamente se desenvolvendo 
devido suas sucessivas tomadas de consciência.   

É de grande valia que o docente saiba os 
aspectos básicos, conforme as faixas etárias 
de seus alunos, do desenvolvimento psi-
comotor, para ter plena condição de saber 
o que lhe é próprio, ou seja, diferente, do 
que é patológico no seu desenvolvimento.    

O corpo é o principal meio pelo qual o pro-
fessor pode vir a identificar, o lado afetivo 
que está o eu aluno. A criança pequenina que 
dá passos de forma indecisa e insegura mos-
tra que não possui aquisições psicomotoras a 
alcançar por conta de sua maturidade neuro-
lógica. Porém, esse mesmo ponto quando ob-
servado em uma criança de maior idade, pode 
anunciar uma qualidade de incerteza afetiva. 
Da mesma forma, um retrocesso disseminado 
no desenvolvimento psicomotor pode mos-
trar dificuldades cognitivas. A psicomotricida-
de compreende subsídios marcados que se as-
sociam na afinidade da criança com o mundo 
físico e social. Os quais são: esquema corpo-
ral, lateralidade, estruturação espacial, estru-
turação temporal, equilíbrio tônico-postural 
e coordenação motora. (LEITE, 2008, p.65).   

A parte motora é a maior preocupação 
da psicomotricidade e envolve três con-
ceitos primordiais, todos relevantes quan-
to à questão da aprendizagem e suas 
fases: o esquema corporal, a lateralida-
de e sua organização espaço temporal.     

  

QUANTO À APRENDIZAGEM E SUAS 
FASES:  ESQUEMA CORPORAL   
   
Primordialmente, a criança necessita ter no-

ções do corpo que possui, afinal seu intelec-
to será construído juntamente as atividades 
motoras. O esquema corporal traz a compre-
ensão para a criança do corpo que possui, as 
posturas, os movimentos corporais e as ati-
tudes, seja em movimento ou em repouso.    

O esquema corporal será construído pela 
organização das sensações relativas ao cor-
po da criança, que se encontra intimamente 
relacionada. É preciso lembrar que ao lado da 
evolução sensório-motriz dá-se o desenvolvi-
mento do sistema nervoso, que deverá che-
gar à maturação. (MUTSCHELE, 1996 pg.4).   

Ao longo do tempo, o desenvolvimento e 
conscientização do corpo possibilitará ao in-
divíduo locomover-se com maior segurança, 
além de transformar o ambiente ao entorno.   

O esquema corporal pode-se dizer que é 
um componente essencial e necessário para 
a concepção da personalidade. Concerne na 
forma como a criança entende o seu próprio 
corpo. No começo, essa compreensão é pro-
lixa. O bebê, quando nasce, não imagina que 
tem um corpo. Passando o tempo, ele aos 
poucos vai percebendo essa noção corpo-
ral, por meio de seus conhecimentos exter-
nos, como as desiguais disposições no colo 
do adulto. Conhecendo o mundo que o cer-
ca, o bebê nota a extensão do seu corpo, os 
alcances de sua atuação e as probabilidades 
de atuar sobre o mundo (LEITE, 2008, p. 65).   

 É de grande valia que a criança perce-
ba seu corpo, que tenha noção do mesmo, 
que consiga manter-se em posições diferen-
ciadas quando estiver no colo de um adul-
to, que conheça tudo que tem a sua volta, 
seus limites, as possibilidades que possui. 
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LATERALIDADE
   
Naturalmente com o crescimento da criança, 

será definido a dominância lateral. Tal dominân-
cia tem como base fatores neurológicos, no en-
tanto é influenciada também pela rotina social.   

É o costume que vai definir a preferência 
que a pessoa tem em relação as partes do 
seu corpo. O domínio ou a preferência late-
ral é decidida no decurso do crescimento da 
pessoa e determinará qual será o lado que vai 
comandar e será mais célere, podendo ser o 
esquerdo ou o direito. [...] para que se tenha 
uma lateralidade bem marcante, a pessoa ne-
cessita ter noção que as partes do corpo não 
reagem igualmente. A prioridade lateral é de-
cidida em razão de elementos neurológicos, 
muito embora pode-se dizer que sofrer com 
as interferências do meio sociocultural. [...] um 
fato é certo, cada pessoa tem uma das mãos 
que domina nos movimentos executados, 
assim como um dos pés, olhos, membros e 
também órgãos que se desempenha de forma 
mais perfeita as funções (LEITE, 2008, p. 66).   

No nascimento, o bebê não possui prefe-
rência por um lado específico do corpo, seus 
reflexos são assimétricos, seus braços e per-
nas permanecem esticados dependendo do 
lado em que a cabeça do bebê está virada.   

Após um período de três meses, a criança en-
tra numa nova fase onde seus movimentos são 
simétricos, no qual pode ser observado posi-
cionando a criança sobre suas costas. Esse pe-
ríodo se encerra em aproximadamente um ano 
e meio de vida, onde é possível se observar a 
criança usar a mesma mão com mais frequên-
cia para diversas atividades, essa preferência 
pode ser alterada até os três anos, já que a par-
tir de tal idade, ela já tem um lado dominan-
te do corpo, membros desse lado terão maior 
força muscular, da mesma maneira que, uma 
maior rapidez e precisão nos seus movimentos.

Essa lateralidade pode se tornar destra ho-
mogênea, ou seja, dominância de olho, ou-
vido, mão e pé direito; canhota homogênea, 
também conhecida como sinistra homogênea, 
é a dominância do lado esquerdo; ambidestro, 
onde há dominância mecânica dos dois lados; 
e a lateralidade cruzada, onde não há o domí-
nio pleno de nenhum dos lados, a mão domi-
nante pode ser à direita, enquanto a perna, a 
esquerda. “A dominância é primordial, liga-se 
à experiência própria, ao amadurecimento, 
bem como ao desenvolvimento do esquema 
corporal do indivíduo. Baseado em sua expe-
riência, tal criança terá a sua lateralidade de-
finida”. (LE BOUCH apud COSTE, 1978, p.60).   

Uma correta lateralidade definida dará 
condições para que a criança apresen-
te uma boa escrita. Portanto, não se deve 
forçar uma criança a mudar uma preferên-
cia já formada, ao contrário se deve apli-
car tarefas que reforcem o lado dominante.   

 ORGANIZAÇÃO ESPAÇO 
TEMPORAL
   
Orientação espacial, ou estruturação es-

pacial, pode-se dizer que é a visualização 
do ambiente a sua volta, o mundo exter-
no, referindo-se primeiro ao referencial, 
depois a outras pessoas e objetos, em 
posição estática ou movimento”. (TAS-
SET apud DE MEUR; STAES, 1989, p.13)   

O desenvolvimento motor e o esquema 
corporal são diretamente ligados ao de-
senvolvimento da orientação espacial. A 
orientação é essencial conforme a crian-
ça cria um hábito maior de se locomover de 
maneira mais espontânea pelo ambiente. 
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A criança que tem um bom entendimento 
da orientação espacial compreende o meio 
a sua volta, ocupado por ela, outras pesso-
as ou objetos, estáticos ou em movimento, 
assim se atinge um padrão de movimen-
to de si mesmo e melhor domínio corporal.   

É a condição de organizar a parte exte-
rior em semelhança ao próprio corpo e, 
depois, também estruturalizar a própria 
compreensão da localização das coisas en-
tre si. Isso sugere em encontrar elemen-
tos, entender a velocidade de movimento 
de si, bem como, daquilo que se encontra 
em torno, bem como a direção dos respec-
tivos movimentos (LEITE, 2008, p. 67 – 68).   

A organização espacial, se divide em qua-
tro fases: o conhecimento dos elementos, 
a orientação espacial, a organização espa-
cial e a consciência das relações espaciais.   
Sobre o conhecimento das noções, a per-
cepção de dimensões, formatos e quanti-
dades se desenvolverá, tal desenvolvimen-
to ajudará a criança a manipular objetos.   

A criança durante a fase de orientação espa-
cial terá o domínio sobre conceitos espaciais, 
direita, esquerda, alto, baixo, dentre outros.    

Na organização espacial a criança com-
preenderá os objetos em seu ambien-
te limitado de modo que poderá ma-
nipulá-los para cumprir um objetivo.   

Na última fase, a compreensão das re-
lações espaciais vem do raciocínio de si-
tuações espaciais precisas, como a 
percepção de simetria e inversões.    

Sem noção espacial, a criança apresenta 
dificuldades em adaptar-se ao ambiente, e 
a percepção de objetos e seres à sua volta.   

As disfunções descobertas estão rela-
cionadas a distúrbios da imagem corporal.  
Para solucionar essas dificuldades em asso-
ciar o mundo espacial com a imagem cor-
poral, deve-se ajudar a criança a entender 
os lados do seu corpo e o associar ao meio 
em que vive, desenvolver a lateralidade.   

A dificuldade de se separar os elementos es-
senciais da Psicomotricidade, corpo, espaço e 
tempo, é alta. Logo, ao tentar desenvolver uma 
noção espacial de uma criança, se deve consi-
derar seus conhecimentos corporais, seu ritmo 
e emoção.  Pois, há uma direta ligação entre es-
ses fatores e o desenvolvimento de tal noção.    

A orientação temporal é se estabelecer 
conforme uma sucessão de acontecimentos; 
intervalos e suas durações; períodos cíclicos 
e suas renovações; e a irreversibilidade do 
tempo. Tais etapas, são noções que se desen-
volvem em conjunto com a noção espacial.    

A complexidade da noção de tempo é supe-
rior a percepção do espaço, e por isso costu-
ma se manifestar posteriormente, devido ao 
seu desenvolvimento ser através de experi-
ências que a criança é capaz de compreen-
der. Enquanto a dificuldade de desenvolver 
a orientação temporal é ligada a audição, a 
orientação espacial é mais relacionada à visão.   

Durante a evolução da orientação tem-
poral, também se fala do ritmo, que englo-
ba conceitos de ordem, sequência, dura-
ção e alternância. “O ritmo é o elemento 
da organização temporal que sustenta a 
adaptação ao tempo”. (COSTE, 1992, p.62).

Orientar-se temporalmente é avaliar o mo-
vimento no tempo. A criança na educação 
infantil, geralmente avalia o tempo em ter-
mos de distância, a distância em termos de 
velocidade e a velocidade em termos de tem-
po. Para elas o tempo é intuitivo, ou seja, o 
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tempo fixo é encerrado como lugar fixo. O 
tempo é simultaneamente, duração, ordem e 
sucessão. A integração desses três é neces-
sária à estruturação temporal do indivíduo.   

Orientação temporal é a avaliação do mo-
vimento sobre o tempo. Durante seus pri-
meiros anos, a criança analisa o tempo com 
base na distância, a distância em si com base 
na velocidade e a velocidade por sua vez 
com base no tempo. O tempo obviamen-
te não é visto da mesma maneira que um 
adulto, o tempo é intuitivo, o tempo pode 
ser visto por elas como um lugar. “De início 
a criança vivência seu corpo, tentando con-
seguir harmonia em seus movimentos. Mas 
este corpo, não existe isolado no espaço e 
no tempo e a criança vai aos poucos captan-
do essas noções”. (OLIVEIRA, 2002, p. 89). 

Portanto, é possível se dizer que a orien-
tação temporal é a capacitação da crian-
ça em compreender o aspecto de duração, 
velocidade, do momento presente, do co-
meço e fim.   Atualmente se sabe da impor-
tância que é a comunicação tátil na organi-
zação da personalidade e dos padrões de 
percepção espaço temporal, sua carência 
pode afetar no futuro da criança sua com-
preensão de símbolos, gestos e escrita.     

 
 EQUILÍBRIO TÔNICO POSTURAL    
   
Nessa situação a criança já tem condições de 

se manter em uma postura apropriada, mesmo 
executando movimentos, de modo que as posi-
ções se alinham com o restante do corpo e não 
façam a criança esforçar-se ou ainda sofrer crises 
inúteis. Percebe-se que a criança de menor idade 
ainda apresenta certas dificuldades ao manter-se 
em determinada posição. Pelos tônus muscula-
res fica muito evidente a identificação quando 
uma criança está triste, não está bem, justa-
mente por conta de sua posição cabisbaixa, sem 
muito vigor em seus movimentos executados.      

COORDENAÇÃO MOTORA   
   
Pode-se dizer que coordenação motora é 

a capacidade que o indivíduo tem de fazer 
determinado movimento ou ainda uma certa 
quantidade de movimentos sequenciados de 
forma eficaz e com certa contenção de esfor-
ços. A criança até os 3 anos, não tem sua par-
te motora bem desenhada, suas funções ain-
da apresentam falhas e os movimentos não 
são bem executados, explora o ambiente e in-
terage com os objetos, com as partes do seu 
corpo, cada dia com mais interesse e curiosi-
dade. Somente o tempo que a criança com-
preende a ligação existente entre o palpável 
e o inanimado. Apenas no decorrer dos anos 
é que a criança tem entendimento da ligação 
que existe entre o concreto e o abstrato, de-
sassociando o movimento do pensamento.    

As tarefas de ordem motora desempenham 
na vida da criança um ponto de grande rele-
vância, em várias de suas primeiras ações inte-
lectuais. No momento que descobre o mundo 
ao seu entorno com todos os órgãos dos sen-
tidos, ela também apreendeu os meios que a 
levará arrumar boa parte de suas relações so-
ciais (ASSUNÇÃO e COELHO, 2001, p. 109).   
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Quando se volta para parte da escri-
ta, estabelece que a criança tenha no-
ções de espaço na folha, reconheça as 
pautas, as margens e que execute os mo-
vimentos manuais de forma adequada. 

O indivíduo, nos anos seguidos ao seu nas-
cimento, sistematiza o conhecimento por 
meio da procura por novos experimentos. 
O ensino psicomotor é uma ferramenta de 
apoio nesse processo, isso porque desenvol-
ve aspectos motores, afetivos e psicossociais, 
se utilizando de jogos, brincadeiras que indu-
zem a criança descobrir seu próprio corpo.

O professor pode nesse momento ver se 
existe algum tipo de irregularidade psico-
motora na criança ao observá-la em seus 
jogos e brincadeiras. Portanto, a diversão 
e os jogos não necessitam ser percebidos 
tão somente como exercícios de passatem-
po, mas sim como um jeito de incentivar o 
aprendizado em diversos aspectos, espe-
cialmente se for feito em um local de gran-
de motivação e extremamente agradável.

A educação psicomotora fornece para a 
criança a superação para vários obstácu-
los, que se deparam no ambiente social. 
Ela proporciona o despertar para a vontade 
da descoberta e investigação, tornando-se 
um meio direto para a criança expressar os 
vários tipos de emoção que a acometem.  

        

Este Estudo Está Apoiado Em Bibliografias 
De Autores Como Aristóteles (1966), Filho 
E Sá (2001), Freire (1996), Fonseca (1988), 
Leite (2008), Mello (2006), Matos E Nei-
ra (2003), Nogueira (2002), Oliveira (2013), 
Mutschele (1996), além de outros autores 
que tratam do assunto, também artigos e 
revistas. A abordagem empregada neste es-
tudo é de natureza qualitativa. “Na pesquisa 
qualitativa quem efetua a pesquisa se dedi-
ca a analisar as acepções que os indivíduos 
dão às suas ações, por essa razão o traba-
lho se traduz, em uma pesquisa de cunho 
bibliográfico” (CHIZZOTTI, 1991, p.79). 

Diante da finalidade, levando em conta 
certas reflexões, analisando a base biblio-
gráfica, percebe-se que a psicomotricidade 
traz benefícios em relação ao aprendizado 
nos diferentes aspectos, colaborando com 
a superação dos obstáculos, despertan-
do o desejo, a motivação ao aprendizado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
Por longo tempo, o pensamento dualista alma-corpo foi objeto de estudo científico, posterior-

mente houve a evolução para mente-corpo e, por conseguinte deu lugar para a psicomotricidade.    

Nas relações que a pessoa estabelece com ela mesma, com as outras pessoas, por intermédio das 
ações que executa relativamente com o meio, que o indivíduo edifica o seu aprendizado. É de grande 
valia que seja propiciado à criança um ambiente atrativo ao seu aprendizado, ao desenvolvimento 
de suas habilidades, um local agradável, que realmente seja acolhedor e faça bem para a criança.     

Ao se falar em psicomotricidade na educação infantil, durante o aprendizado de crianças, fica 
difícil não associar este termo com os movimentos executados pelo corpo, sobretudo nas exibições 
motoras, com a finalidade de se expandir os pontos que são peculiares da motricidade das crianças.    

A escola precisa preocupar-se com todos seus alunos, promovendo uma aprendizagem vol-
tada para as brincadeiras, para o lúdico e também com vistas para a parte afetiva, possi-
bilitando que todas as crianças participem, interajam, se sintam motivadas para aprender.    

Quando a escola se volta para a parte lúdica, é notável que a aprendizagem será 
muito mais fácil e alegre, que há uma melhora significativa dos níveis de entendi-
mento. Um dado importante e extremamente valioso, é que o uso do ensino psico-
motor na escola precisa ser algo rotineiro, justamente porque facilita, aperfeiçoa a organi-
zação do esquema corporal, proporcionando assim, uma condição de vida muito melhor. 

Esse artigo apresentou o resultado de um estudo que teve como finalidade estudar a impor-
tância da psicomotricidade como aliada no aprendizado infantil, os benefícios que proporciona 
para o pleno desenvolvimento da criança em todos seus aspectos, bem como, os pontos posi-
tivos que serão agregados à vida da criança que a acompanharão no transcorrer de sua vida. Na 
análise efetuada, ficou bastante aclarado que a psicomotricidade é algo imprescindível para a 
formação da criança, para o seu desenvolvimento integral, porque ela dá condições da criança se 
conhecer, se conscientizar do seu próprio corpo, auxiliando, favorecendo nas suas capacidades 
ligadas à parte perceptiva, psicomotora e, ainda, na preservação da saúde do físico, do intelecto 
e ainda na estabilidade sócio afetiva, que são tão relevantes para os indivíduos de modo geral.    

Na escola de educação infantil, a psicomotricidade carece ser trabalhada nos jogos, nas brinca-
deiras, na dramatização, é admirável que os movimentos estejam envoltos nas atividades, afinal 
além de possibilitar que à criança tenha mais prazer, motivação, também colabora para que tenha 
maior domínio do seu corpo, sendo um dos motivos basilares para o desenvolvimento infantil. 
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ELABORAÇÃO DE JOGO DIDÁTICO SOBRE OS TERMOS DE ZOOLOGIA 
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

RESUMO: O PCN (2000) e PCN+ (2000) de Biologia do Ensino Médio dizem que os alunos da 
segunda série têm como conteúdo de estudo a organização e o funcionamento das estruturas 
celulares comuns a todos os seres vivos, a diversificação dos processos vitais, as diferentes 
estratégias fisiológicas utilizadas para resolver as necessidades básicas dos seres vivos e os 
processos de adaptação envolvidos nessas soluções, e dentro desses conteúdos o aluno deve 
desenvolver as competências e habilidades de ler, interpretar, verbalizar e escrever sobre os 
respectivos assuntos utilizando a terminologia específica da biologia. Assim, o objetivo deste 
trabalho é criar um jogo didático para familiarizar os alunos do Ensino Médio com os termos 
utilizados nas aulas e nos livros de zoologia. Neste jogo são abordados os seguintes temas: 
sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, nutrição, sistema esquelético, 
temperatura corpórea, sistema reprodutor e morfologia animal. A criação do jogo é baseada 
no jogo da forca e os termos selecionados são utilizados no livro Biologia Volume 2 - Biologia 
dos organismos escrito por Amabis e Martho (2010). Foram selecionados cinquenta termos 
específicos da zoologia para serem usado como a palavra da forca, em que o aluno, através da 
dica deve acertar o termo marcando a maior pontuação. A proposta deste jogo é de auxiliar 
o aluno a relacionar a terminologia específica de zoologia com seus significados, atentar-se 
a grafia das palavras, e a entender com maior eficácia os conteúdos abordados durantes as 
aulas.

Palavras-chave: Jogo Didático; Biologia; Ensino Médio; Termos de Zoologia.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS NO ENSINO MÉDIO 
 

A Biologia, assim como outras ciências, para 
mostrar suas teorias utiliza códigos e termos 
próprios, baseado nisto, nas competências 
e habilidades dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) do Ensino Médio o aluno 
deve desenvolver a capacidade de comuni-
cação lendo e interpretando textos cientí-
ficos e tecnológicos além de se expressar 
de forma oral utilizando termos biológicos 
corretamente e com clareza (MEC, 2000 a).

 

De acordo com as Orientações Educa-
cionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN+) a nomencla-
tura da linguagem científica, assim como 
seus códigos e símbolos devem ser reco-
nhecidos em diferentes tipos de textos 
e utilizados em comunicações orais e es-
critas de forma adequada (MEC, 2000 b).

 

O principal meio que os professores utilizam 
como base do seu trabalho continua sendo o 
livro didático, porém o mesmo apresenta defi-
ciências e limitações sendo-os periodicamen-
te avaliados desde 1994 pelo Plano Nacional 
do Livro Didático (PNLD). Os Livros didáticos 
não podem ser a única base do professor, têm-
-se outras formas didáticas que contribuem 
para o ensino. (DELIZOICOV et al., 2009)

 

Os professores e instituições educativas 
têm utilizado cada vez mais mídias como 
televisão, produções culturais, documen-
tário, computador entre outros, para en-
sinar os alunos de uma forma que os moti-
ve a debater e se aprofundar no conteúdo. 

Cabe ao professor obter-se dessas mídias e 
tecnologias de forma que sejam trabalhadas 
para atingir seus objetivos e os conteúdos cien-
tíficos e biológicos (MARANDINO et al., 2009).

 

As opções que tem grande valor para a 
aprendizagem do aluno são jogos didáti-
cos que proporcionam o desenvolvimen-
to das competências e habilidades de uma 
forma descontraída e prazerosa abran-
gendo o conteúdo escolar (MEC, 2000 b).

 

Na segunda série do ensino médio os alu-
nos estudam sobre a organização e o funcio-
namento das estruturas celulares comuns a 
todos os seres vivos, a diversificação dos pro-
cessos vitais, as diferentes estratégias fisio-
lógicas utilizadas para resolver as necessida-
des básicas dos seres vivos e os processos de 
adaptação envolvidos nessas soluções, sendo 
assim, apresentando uma grande quantidade 
de novos termos biológicos. (MEC, 2000 b).

 

Levando em consideração os vários ter-
mos próprios da zoologia e a necessidade de 
desenvolver as competências e habilidades 
como: ler e interpretar textos científicos, se 
expressar verbalmente e produzir textos uti-
lizando a terminologia correto, este trabalho 
tem o objetivo de criar um jogo didático para 
familiarizar os alunos do Ensino Médio com 
os termos utilizados nas aulas e nos livros 
de zoologia e seus respectivos significados.
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CONTEÚDO DE ESTUDO DE 
BIOLOGIA DO SEGUNDO ANO DO 
ENSINO MÉDIO: Sistema Respiratório
 
A respiração é um processo feito por to-

dos os seres vivos, consiste na realização 
de trocas gasosas, sendo na maioria das ve-
zes envolvido o gás carbônico e o gás oxigê-
nio. A maior parte dos organismos aquáticos 
apresenta ajustes mais simples para concre-
tizar o processo de trocas gasosas, poden-
do obter o oxigênio por meio da respiração 
cutânea ou respiração branquial. Já os orga-
nismos que utilizam o ar atmosférico para a 
troca de gases respiratórios normalmente 
apresenta respiração pulmonar ou respira-
ção traqueal (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 a).  

• Respiração cutânea – As trocas gasosas 
ocorrem por meio de difusão, através das super-
fícies do corpo (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 a). 

• Respiração branquial – Possui um órgão 
respiratório que sua superfície fica voltada 
para o lado externo por onde se retira o oxi-
gênio da água (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 a). 

• Respiração pulmonar – Tem um órgão 
respiratório que sua superfície fica voltada 
para o lado interno por onde se retira o oxi-
gênio do ar (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 a).

• Respiração traqueal – Apresen-
ta pequenas aberturas na superfície do 
corpo, essas aberturas se unem a um sis-
tema de tubos ramificados e se distribui 
para todas as partes do corpo levando o 
oxigênio (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 a).

SISTEMA CIRCULATÓRIO
 

Os animais pequenos não têm um sistema 
formado para circulação, porém, os demais 
com poucos milímetros de tamanho precisam 
de um sistema para transportar solutos, calor 
e força, este recebe o nome de sistema cir-
culatório. O sistema circulatório nos animais 
apresenta canais por onde o sangue é con-
duzido, na maioria dos invertebrados é clas-
sificado como circulação aberta e nos verte-
brados como circulação fechada podendo ser 
simples ou dupla (Schmidt-Nielsen, 2002 b). 

Circulação aberta – O sangue sai dos vasos 
sanguíneos e flui “livremente” em uma cavi-
dade entre os tecidos antes de retornar ao co-
ração. O sangue não circula totalmente den-
tro dos vasos (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 b).

Circulação fechada – O sangue perma-
nece nos vasos sanguíneos até retornar 
ao coração (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 b).

Circulação fechada simples – Um úni-
co tipo de sangue (venoso ou arterial) pas-
sa pelo coração (BOSCHILIA, 2001 a).

Circulação fechada dupla – Passa pelo 
coração tanto o sangue venoso quan-
to o sangue arterial (BOSCHILIA, 2001 a).
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SISTEMA DIGESTÓRIO
 
Para permanecerem vivos, os animais pre-

cisam alimentar-se, assim, obtendo a ener-
gia necessária para o funcionamento do seu 
metabolismo possibilitando o crescimento 
e a reprodução. Os alimentos, de um modo 
geral consistem de compostos altamen-
te complexos que precisam ser degrada-
dos para ser absorvido pelo organismo, o 
sistema que realiza este processo é o siste-
ma digestivo (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c). 

A digestão nos animais unicelulares, nor-
malmente é intracelular, os demais podem 
apresentar digestão intra e/ou extracelular. 
Na digestão extracelular, os animais que a 
possuem, podem ter o trato digestivo dividido 
em incompleto ou completo dependendo da 
sua morfologia (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c).

Metabolismo – Conjunto de reações quí-
micas que ocorrem nas células vivas, como 
a decomposição e construção de estruturas 
e substâncias (catabolismo e anabolismo) e 
a manutenção e renovação químicas de to-
das as partes do organismo. (KNOOW, 2008)

Digestão intracelular – Digestão em que o 
alimento fica no interior do vacúolo digestivo 
e são secretada nele enzimas, essa digestão 
limita-se apenas a partículas pequenas de ali-
mento que são captadas dentro das células 
do organismo (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c). 

Digestão extracelular – Digestão que pos-
sui um trato digestivo onde as enzimas se-
cretadas agem sobre os alimentos, essa 
permite a ingestão de grandes pedaços de 
alimento (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c). 

Sistema digestivo incompleto – Tra-
to digestivo que possui apenas uma aber-
tura por onde ocorre a ingestão do ali-
mento e ingestão das substâncias não 
digeridas (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c). 

Sistema digestivo completo – Trato di-
gestivo que possui duas aberturas, a boca 
por onde ocorre a ingestão do alimento e 
o ânus para a ingestão das substâncias não 
digeridas (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 c).

 

NUTRIÇÃO
 
A obtenção de alimentos pelos seres vivos 

é bem diversificada, em uma visão geral pode 
ser classificado como autótrofo e heterótrofo. 
Os autótrofos, que transforma a energia lumi-
nosa em energia química formando compos-
tos orgânicos que servem de alimento, são 
classificados como fotossintetizantes, os que 
utilizam a energia química proveniente da 
oxidação de compostos inorgânicos para pro-
duzir compostos orgânicos que servem de ali-
mento são os quimiossintetizantes (BOSCHI-
LIA, 2001 b). Quanto às principais formas de 
obtenção de alimento, os heterótrofos podem 
ser classificados como predador, filtrador, pa-
rasita e decompositor (BARNES et al., 1995 a).
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Autótrofo – Ser vivo capaz de elabo-
rar seu alimento orgânico a partir de subs-
tâncias inorgânicas (LAROUSSE, 1998 a).

Heterótrofo – Ser vivo que se alimenta de 
substâncias orgânicas e é incapaz de produzir 
seu próprio alimento (LAROUSSE, 1998 b).

Predador – Animal capaz de captu-
rar e destruir fisicamente as presas para 
alimentar-se (BRASIL ESCOLA, 2002).

Filtrador – Animal que promove a filtra-
ção da água para capturar microrganismo e 
partículas alimentares (BOSCHILIA, 2001 c).

Parasita – Organismo que se nutre exclu-
sivamente de outro ser ainda vivo, deno-
minado hospedeiro (LAROUSSE, 1998 c).

Decompositor – Organismo que trans-
forma restos orgânicos em matéria inorgâ-
nica. Compreendem a maioria dos fungos 
e das bactérias(BRASIL ESCOLA, 2002).

SISTEMA ESQUELÉTICO
 
Os animais, na maioria, são compostos de 

tecidos de consistência mole, por isso, pre-
cisam de um esqueleto que dê suporte ao 
corpo, nos aquáticos para impedir que o 
seu corpo seja deformado pela pressão da 
água e nos terrestres para que seu corpo 
não ceda ao seu próprio peso. Esse esque-
leto pode ser classificado de acordo com a 
sua localização no corpo como exoesquele-
to ou endoesqueleto, e de acordo com a sua 
composição podendo ser esqueleto rígido 
ou hidráulico (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 d). 

Endoesqueleto – Estrutura que reveste in-
ternamente o corpo dos vertebrados, forman-
do um sistema de ossos conectados por arti-
culações que dá suporte ao corpo e auxilia nos 
movimentos (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 d).

Esqueleto Hidráulico – Esqueleto in-
terno constituído por câmara com pare-
des flexíveis preenchidas por um fluído 
do corpo (SCHMIDT-NIELSEN, 2002 d).

Exoesqueleto – Estrutura que reves-
te externamente o corpo dos artrópodes, 
é composto principalmente de quitina que 
forma uma camada resistente e flexível dan-
do proteção mecânica e defendendo con-
tra a desidratação (BOSCHILIA, 2001 d).

 
TEMPERATURA CORPÓREA
 
No mundo existe grande variação de tem-

peratura ambiental, e umas das características 
que permite alguns animais a viverem em di-
versificados habitats é a capacidade de manter 
em equilíbrio sua temperatura interna, animais 
com essa característica são denominados ho-
meotérmicos. Mas nem todos os animais são 
assim, outros são classificados como hete-
rotérmicos por apresentarem a temperatura 
corporal variável de acordo com as mudanças 
térmicas do ambiente (BOSCHILIA, 2001 e).
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SISTEMA REPRODUTOR
 
Para que os animais possam perpetuar a 

sua espécie, há a necessidade de criar des-
cendentes, o que chamamos de reprodução. 
A reprodução na maioria das vezes ocorre de 
forma sexuada, em que há uma combinação 
de material genético. Podemos encontrar 
também, a reprodução assexuada que é sem 
a troca genética, formando clones e é comum 
entre os invertebrados (BARNES, 1995 b). 

 
A reprodução assexuada pode ocorrer por 

brotamento, regeneração, bipartição ou par-
tenogênese, e exclusivamente nos cnidá-
rios por estrobilização (BARNES, 1995 b). 

 
Nos organismos que se reproduzem 

sexuadamente, podemos notar as fun-
ções de macho e de fêmea que podem 
se apresentar como monóica ou dióica. A 
maioria dos indivíduos dióicos apresen-
ta dimorfismo sexual (BARNES, 1995 b).

 
Quanto à fecundação, pode ser classi-

ficada como interna ou externa depen-
dendo do meio onde ocorre e no caso de 
alguns animais monoicos como fecun-
dação cruzada (INFOESCOLA, 2007 a).

 
Sobre o desenvolvimento dos animais, cha-

mamos de desenvolvimento indireto quando 
apresenta fase larval e de desenvolvimento 
direto quando o indivíduo jovem tem a mesma 
forma que os adultos (BOSCHILIA, 2001 f).

Brotamento – Reprodução assexuada em que 
um broto se desenvolve no indivíduo e após 
um tempo se desprende, passando a ter uma 
vida independente (INFOESCOLA, 2007 b).

Regeneração – Reprodução assexuada em 
que o fragmento de um indivíduo forma um novo 
indivíduo idêntico (INFOESCOLA, 2007 b).

Bipartição – Reprodução assexua-
da em que um indivíduo se divide ori-
ginando dois indivíduos geneticamen-
te idênticos (INFOESCOLA, 2007 b).

Partenogênese – Reprodução em que 
ocorre o desenvolvimento do óvulo for-
mando um novo indivíduo sem tem ocor-
rido à fecundação (BARNES, 1995 b).

Estrobilização – Reprodução assexuada que 
ocorre na forma polipóide dos cnidários, que 
consiste na separação de muitos pequenos 
discos transversais que se destacam, transfor-
mando-se em medusas (BOSCHILIA, 2001 g).

Dimorfismo sexual – Diferença morfológica 
entre o macho e a fêmea (BOSCHILIA, 2001 f).

Monóica – Espécie que apresenta os dois 
sexos (masculino e feminino) em um mes-
mo organismo (INFOESCOLA, 2007 a).

Dióica – Espécie que apresenta indiví-
duos do sexo masculino e indivíduos do 
sexo feminino (INFOESCOLA, 2007 a).

Fecundação Interna – Fecundação que ocorre 
dentro do organismo (INFOESCOLA, 2007 a).

Fecundação Externa – Fecundação que 
ocorre no ambiente (INFOESCOLA, 2007 a).

Fecundação Cruzada – Fecundação 
em que os gametas masculinos produzi-
dos por um organismo monóico fecundam 
o óvulo de outro organismo monóico da 
mesma espécie (INFOESCOLA, 2007 a).
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MORFOLOGIA ANIMAL
 
Há grande diversidade quanto a es-

truturas presente nos animais, abai-
xo serão citadas algumas delas:

Ocelos – Órgãos receptores que percebem lu-
minosidade (claro e escuro) informando a inten-
sidade e direção da luz (BARNES et al., 1995 c). 

Olhos compostos – Órgãos receptores for-
mados por omatídeos, que ficam dispostos em 
forma ordenadas, e juntos dão uma imagem 
pixelada dos objetos (BARNES et al., 1995 c).

Simetria bilateral – Simetria em que 
há apenas um plano que divida o corpo 
do animal em duas metades iguais (direi-
ta e esquerda) (RUPPERT et al., 2005 b).

Simetria radial – Simetria em que os 
planos longitudinais passam pelo cen-
tro do corpo do animal, dividindo-o em 
partes iguais (RUPPERT et al., 2005 a).  

Celoma – Estrutura interna que apresenta 
uma cavidade geral do corpo delimitada pela 
mesoderme contendo líquido celômico, que 
desempenha o papel de esqueleto hidrostáti-
co nos invertebrados (RUPPERT et al., 2005 b).

Triblástico – Animal que possui os três fo-
lhetos germinativos: ectoderme, endoder-
me e mesoderme (BARNES et al., 1995 f).

Metameria – Estrutura presente em al-
guns animais que formam anéis iguais 
interna e externamente, com órgãos 
individualizados que se repetem ao lon-
go do corpo (BOSCHILIA, 2001 h).

Tagma – Região do corpo com estru-
tura, função e apêndices semelhantes. 
Os insetos apresentam três: cabeça, tó-
rax e abdome (RUPPERT et al., 2005 c). 

Cefalotórax – Tagma secundá-
rio formado pela união da cabe-
ça e do tórax (RUPPERT et al., 2005 c). 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
Público alvo
 
Esse trabalho é destinado aos alunos da se-

gunda série do Ensino Médio e consistirá de 
um jogo didático com os termos de zoologia.  

Seleção dos Termos
O livro de referência para os termos de 

zoologia utilizados no jogo foi o de Biologia 
Volume 2 - Biologia dos organismos escrito 
por José Mariano Amabis e Gilberto Rodri-
gues Martho (AMABIS; MARTHO, 2010).

 
Foram selecionados os principais termos 

específicos da zoologia que são necessá-
rios para a correta interpretação dos tex-
tos científicos e para melhor aproveita-
mento da explicação verbal do professor.

 
Ao todo foram selecionados cinquenta ter-

mos englobando o sistema respiratório, siste-
ma circulatório, sistema digestório, nutrição, 
sistema esquelético, temperatura corpó-
rea, sistema reprodutor e morfologia animal.

 
Os termos foram agrupados em plani-

lhas de acordo com os sistemas e pesqui-
sados os seus respectivos significados.

Criação do jogo 
Definiu-se que o jogo seria basea-

do no jogo de forca a qual foi nomeado 
de Zoo Força e formulado as suas regras.

 
As palavras e as dicas 
Na tabela abaixo seguem os cinquenta ter-

mos relacionados aos sistemas fisiológicos 
dos animais e seus significados que foram 
utilizados no jogo como a palavra e a dica.
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Sistema respiratório

Termo / Palavra Significado / Dica

Branquial
Respiração que possui um órgão res-

piratório que sua superfície fica voltada 
para o lado externo por onde se retira o 
oxigênio da água

Cutânea Respiração em que as trocas gasosas 
ocorrem por meio de difusão, através 
das superfícies do corpo

Pulmonar
Respiração que possui um órgão res-

piratório que sua superfície fica voltada 
para o lado interno por onde se retira o 
oxigênio do ar

Traqueal

Respiração que apresenta pequenas 
aberturas na superfície do corpo dos 
insetos, essas aberturas se unem a um 
sistema de tubos ramificados e se dis-
tribui para todas as partes do corpo le-
vando o oxigênio
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Sistema circulatório

Termo / Palavra Significado / Dica

Aberta
O sangue sai dos vasos sanguíneos e flui “li-

vremente” em uma cavidade entre os tecidos 
antes de retornar ao coração

Fechada Circulação em que o sangue permanece nos 
vasos sanguíneos até retornar ao coração

Dupla
Circulação sanguínea fechada em que passa 

pelo coração tanto o sangue venoso quanto o 
sangue arterial

Simples

Circulação sanguínea fechada que um único 
tipo de sangue (venoso ou arterial) passa pelo 
coração



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1179

Temperatura corpórea

Termo / Palavra Significado / Dica

Heterotérmico
Organismo que apresenta temperatura cor-

pórea variável de acordo com as mudanças 
térmicas do ambiente

Heterotérmico Organismo capaz de manter em equilíbrio 
sua temperatura intern

Sistema esquelético

Termo / Palavra Significado / Dica

Endoesqueleto

Estrutura que reveste internamente o corpo 
dos vertebrados, formando um sistema de os-
sos conectados por articulações que dá supor-
te ao corpo e auxilia nos movimentos

Exoesqueleto

Estrutura que reveste externamente o corpo 
dos artrópodes, é composto principalmente 
de quitina que forma uma camada resistente e 
flexível dando proteção mecânica e defenden-
do contra a desidratação

Hidráulicos
Esqueleto interno constituído por câmara 

com paredes flexíveis preenchidas por um flu-
ído do corpo
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Temperatura digestório

Termo / Palavra Significado / Dica

Incompleto
Trato digestivo que possui apenas uma aber-

tura por onde ocorre a ingestão do alimento e 
egestão das substâncias não digeridas

Completo

Trato digestivo que possui duas aberturas, a 
boca por onde ocorre a ingestão do alimento 
e o ânus para a egestão das substâncias não 
digeridas

Intracelular

Digestão em que o alimento fica no interior 
do vacúolo digestivo e são secretadas nele en-
zimas, essa digestão limita-se apenas a partí-
culas pequenas de alimento que são captadas 
dentro das células do organismo

Extracelular

Digestão que possui um trato digestivo onde 
as enzimas secretadas agem sobre o alimento, 
essa digestão permite a ingestão de grandes 
pedaços de alimento

Metabolismo

Conjunto de reações químicas que ocor-
rem nas células vivas, como a decomposição 
e construção de estruturas e substâncias (ca-
tabolismo e anabolismo) e a manutenção e re-
novação químicas de todas as partes do orga-
nismo.
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Nutrição

Termo / Palavra Significado / Dica

Autótrofo
Ser vivo capaz de elaborar seu alimento or-

gânico a partir de substâncias inorgânicas

Heterótrofo
Ser vivo que se alimenta de substâncias or-

gânicas e é incapaz de produzir seu próprio 
alimento

Fotossintetizante
Ser vivo que transforma a energia luminosa 

em energia química, formando compostos or-
gânicos que servem de alimento

Quimiossintetizante

Ser vivo que utiliza a energia química prove-
niente da oxidação de compostos inorgânicos, 
para produzir compostos orgânicos que ser-
vem de alimento

Decompositor
Organismo que transforma restos orgânicos 

em matéria inorgânica. Compreendem a maio-
ria dos fungos e das bactérias.

Predador
Animal capaz de capturar e destruir fisica-

mente as presas para alimentar-se

Filtrador
Animal que promove a filtração da água para 

capturar microrganismo e partículas alimenta-
res

Parasita Organismo que se nutre exclusivamente de 
outro ser ainda vivo, denominado hospedeiro
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Sistema reprodutor

Termo / Palavra Significado / Dica

Assexuada
Ser vivo capaz de elaborar seu alimento or-

gânico a partir de substâncias inorgânicas

Sexuada
Ser vivo que se alimenta de substâncias or-

gânicas e é incapaz de produzir seu próprio 
alimento

Monóica
Ser vivo que transforma a energia luminosa 

em energia química, formando compostos or-
gânicos que servem de alimento

Dioica

Ser vivo que utiliza a energia química prove-
niente da oxidação de compostos inorgânicos, 
para produzir compostos orgânicos que ser-
vem de alimento

Direto
Organismo que transforma restos orgânicos 

em matéria inorgânica. Compreendem a maio-
ria dos fungos e das bactérias.

Indireto
Animal capaz de capturar e destruir fisica-

mente as presas para alimentar-se

Cruzada
Animal que promove a filtração da água para 

capturar microrganismo e partículas alimenta-
res

Externa
Organismo que se nutre exclusivamente de 

outro ser ainda vivo, denominado hospedeiro

Interna
Fecundação que ocorre dentro do organis-

mo

Regeneração
Reprodução assexuada em que o fragmen-

to de um indivíduo forma um novo indivíduo 
idêntico

Brotamento
Reprodução assexuada em que um broto se 

desenvolve no indivíduo e após um tempo se 
desprende, passando a ter uma vida indepen-
dente.
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Bipartição
Reprodução assexuada em que um indi-

víduo se divide originando dois indivíduos 
geneticamente idênticos.

Estrobilização

Reprodução assexuada que ocorre na forma 
polipóide dos cnidários, que consiste na sepa-
ração de muitos pequenos discos transversais 
que se destacam, transformando-se em me-
dusas

Partenogênese

Reprodução em que ocorre o desenvolvi-
mento do óvulo formando um novo indivíduo 
sem tem ocorrido a fecundação

Dimorfismo sexual
Diferença morfológica entre o macho e a fê-

mea.
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Morfologia

Termo / Palavra Significado / Dica

Ocelos
Órgãos receptores que percebem luminosi-

dade (claro e escuro) informando a intensida-
de e direção da luz

Compostos
Olhos receptores formados por omatídeos, 

que ficam dispostos em forma ordenadas, e 
juntos dão uma imagem pixelada dos objetos

Bilateral
Simetria em que há apenas um plano que 

divida o corpo do animal em duas metades 
iguais (direita e esquerda)

Radial
Simetria em que os planos longitudinais pas-

sam pelo centro do corpo do animal, dividin-
do-o em partes iguais

Celoma

Estrutura interna que apresenta uma cavida-
de geral do corpo delimitada pela mesoderme 
contendo líquido celômico, que desempenha 
o papel de esqueleto hidrostático nos inver-
tebrados.

Triblástico
Animal que possuem os três folhetos germi-

nativos: ectoderme, endoderme e mesoderme

Metameria

Estrutura presente em alguns animais que 
formam anéis iguais interna e externamente, 
com órgãos individualizados que se repetem 
ao longo do corpo

Tagma
Região do corpo com estrutura, função e 

apêndices semelhantes. Os insetos apresen-
tam três: cabeça, tórax e abdome

Cefalotórax
Tagma secundário formado pela união da 

cabeça e do tórax.
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OBJETIVO DO JOGO
 
Através das dicas sobre a função dos sistemas 

fisiológicos dos animais, os alunos da segun-
da série do Ensino Médio tentaram acertar os 
termos, marcando assim, a maior pontuação.

Regras do jogo
Jogo com número indeterminado de joga-

dores, sendo necessário um participante (po-
dendo ou não ser um dos jogadores) que apli-
que, de acordo com as regras, a palavra a ser 
descoberta pelo jogador.

Para iniciar selecione a palavra, desenhe 
uma base e traços equivalentes à quantidade 
de letras da palavra.

Ouça a dica para testar uma letra ou testar 
uma palavra.

Se acertar a letra, a mesma será escrita no seu 
lugar na palavra e ganhará um ponto por letra.

Se errar a letra, a mesma ficará fixa-
da na lateral da base como letras testa-
das, uma parte do boneco da forca será 
montada e perderá um ponto por letra.

Se testar uma palavra e acertá-la, o joga-
dor ganhará dois pontos por letras faltantes.

Se testar a palavra e errá-la, o joga-
dor perderá um ponto por letras da pala-
vra e uma parte do boneco será montada.

O jogador tem seis chances de erros, na sétima 
o boneco é totalmente montado e o jogo acaba.

Acertando a palavra completa o joga-
dor irá para a próxima palavra e o bone-
co deve ser apagado, dando o direito de 
seis chances de erros para cada palavra.

Se o jogador errar as sete vezes, o jogo termina.
O fim do jogo será quando o aluno acer-

tar todas as cinquenta palavras podendo 
marcar a pontuação máxima de 948 pontos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A utilização do jogo educativo é vantajo-

sa porque desperta interesse e entusiasmo 
do aluno. Mesmo que cometa erros, o jogo 
o incentiva constantemente a continuar ten-
tando, isso é muito eficaz para alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem, 
pois conseguem aprender o conteúdo e, além 
disso, os deixa mais confiantes melhoran-
do seu rendimento (EDUCACIONAL, 1999).

 
A zoologia é uma ciência que apresenta 

várias terminologias próprias que dificul-
tam o aprendizado e, a utilização de jogos 
como ferramenta para o ensino é impor-
tante, pois facilita a compreensão do con-
teúdo de modo eficiente e descontraído.

 
A proposta do jogo didático, com os termos 

de zoologia, foi de auxiliar o aluno da segunda 
série do Ensino Médio a relacionar a termino-
logia específica de zoologia com seus significa-
dos, atentar-se a grafia das palavras, entender 
com maior eficácia os conteúdos abordados 
durantes as aulas e aprender de uma forma 
prazerosa, familiarizando-se com a termino-
logia cientifica, assim, podendo ler, interpre-
tar textos, verbalizar e escrever corretamente 
sobre assuntos voltados a área da zoologia.

 
O jogo Zooforca foi testado com uma tur-

ma do segundo ano do Ensino Médio, após 
apresentação dos conteúdos, alcançan-
do os seus objetivos, pois, os alunos gosta-
ram de participar do jogo e desenvolveram 
com maior facilidade a linguagem científica.

 
Este jogo possui um banco de da-

dos que pode ser alterado e adaptado 
ao estudo de outros conteúdos e séries. 

 
É recomendado que o jogo seja aplicado 

após serem passados aos alunos os conteúdos 
com os termos e seus significados para que 
sua utilização seja feita de forma proveitosa.
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ALFABETIZAÇÃO E TECNOLOGIA

RESUMO: Em tempos de novas demandas a alfabetização e o letramento estão inseridos 
em novas perspectivas. Alfabetizar é muito mais que o domínio de códigos, assim como o 
letramento é a leitura contextualizada e integrada com um novo tempo, especificamente 
ligado a tecnologia. O presente trabalho objetiva a abordar os benefícios da tecnológica para 
o processo de alfabetização e letramento, e propondo a reflexão sobre o assunto. Para tal 
elegemos os seguintes autores: Lopes (2010); Soares (2006;2012); Souto (2012).

 
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO
 
A Alfabetização é um os processos mais fundamentais para inserção dos su-

jeitos no mundo letrado, ela decorre da descoberta, do anunciar qualitati-
vo que reflete no modo em como os sujeitos se relacionam e atuam no mundo.

 
Alfabetizar não é a mera aquisição de códigos e símbolos linguísticos traduzidos em formas de 

comunicação. A alfabetização é a aquisição ferramental que possibilita a significação contextual.

O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de repre-
sentação da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. O domínio dessa tec-
nologia envolve um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao 
funcionamento desse sistema de representação quanto às capacidades motoras e cog-
nitivas para manipular os instrumentos e equipamentos de escrita (SOARES,2006, p.24).

 
Objetivamos abordar a temática enfocando o alfabetizar, o letrar e a tecnologia como ferra-

menta facilitadora deste processo.
 
Não podemos deixar de considerar que   tecnologias são todas as ferra-

mentas que utilizamos no cotidiano e que facilitam nossas vidas, isso equiva-
le a considerar que a sujeitos plenamente apropriados dos códigos linguísticos e 
com leitura crítica do mundo, são sujeitos capazes de transformar suas realidades. 

 
A temática justifica-se em virtude da possibilidade reflexiva sobre a alfabetização o letramen-

to e sua relação com a tecnologia serem demandas emergentes no mundo contemporâneo. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  

Inicialmente vamos nos atentar em ana-
lisar as concepções para os termos alfa-
betização e letramento. Em seu desen-
volvimento não apenas cognitivo, mas 
sobretudo integral e especificamente so-
cial, alfabetizar é uma das mais refinadas 
tecnológicas que se apropriam os sujeitos.

 

Por muito tempo atribuímos ao ato de al-
fabetizar apenas a codificação e decodifica-
ção de símbolos e signos e em consequência 
a leitura e escrita como ato comunicacional. 

 

Nesta perspectiva os sujeitos se en-
contram em posição ativa diante do ob-
jeto, apesar de ser um salto qualitati-
vo em seu desenvolvimento cognitivo. 

 

A noção fragmentada da alfabetiza-
ção pouco contribuía para a evolução ati-
va e socialmente constitutiva na critici-
dade dos sujeitos, pois o domínio de ler e 
escrever se caracterizava como mais uma 
fase de desenvolvimento no processo en-
sino aprendizagem e até mesmo como pré-
-requisito para aquisição de outros saberes.  

 

Para além da visão compartimentaliza-
da, hoje possuímos um conceitual muito 
mais apropriado e profundo deste ferra-
mental, que é essencial no contexto social 
dos sujeitos, portanto podemos compre-
ender que alfabetizar deixa de ser apenas a 
possibilidade codificadora e decodificado-
ra de signos para alargarmos nossos hori-
zontes sobre a real função de alfabetizar.

 

Alfabetizar nesta nova concepção se trans-
forma do enfoque do objeto para o sujeito 
que ocupa espaço central neste processo, 
pois assume ativamente e diante do mun-
do a condição para construção da cidadania.  

 

Podemos considerar que a alfabetização está 
intimamente ligada com a possibilidade dos 
sujeitos constituírem-se emancipadamente. 

Alfabetizar é propiciar condições para que 
o indivíduo-criança ou adulto tenha aces-
so ao mundo da escrita, tornando-se capaz 
não só de ler e escrever, enquanto habilida-
de de decodificação e codificação do siste-
ma de escrita, mas, sobretudo, de fazer uso 
real e adequado da escrita em todas as fun-
ções em que ela tem em nossa sociedade, 
também como instrumento de luta pela con-
quista da cidadania (SOARES, 2006, p.17).

Quanto ao letramento podemos afir-
mar que é o uso da técnica, ou melhor en-
fatizando, o uso que se faz da técnica no 
contexto social, ou seja, a função na alfa-
betização atrelando-a ao seu uso na vida 
cotidiana valendo-se da reflexão crítica. 
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A alfabetização é a aquisição do código 
da escrita e da leitura. Segundo Magda So-
ares, está se faz pelo domínio de uma técni-
ca: grafar e reconhecer letras, usar o papel, 
entender a direcionalidade da escrita, pegar 
no lápis, codificar, estabelecer relações en-
tre sons e letras, de fonemas e grafemas; a 
criança perceber unidades menores que com-
põem o sistema de escrita (palavras, sílabas, 
letras). Letramento é a utilização desta tec-
nologia em práticas sociais de leitura e de 
escrita. Como diz Soares (2003), não adian-
ta aprender uma técnica e não saber usá-la. 
Diante dessas afirmativas, não podemos per-
der o foco e desconsiderar a especificidade 
da aquisição do sistema de escrita (ensinar a 
técnica), sem perder de vista as práticas so-
ciais de leitura e escrita (RAMOS, 2010, p.10).

A palavra “letramento” é a versão para o 
português da palavra da língua inglesa litera-
cy. [...] Literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende a ler e escrever. 
Implícita nesse conceito está a ideia de que 
a escrita traz consequências sociais, culturais, 
políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 
quer para o grupo social em que seja intro-
duzida, quer para o indivíduo que aprenda a 
usá-la. Em outras palavras: do ponto de vista 
individual, o aprender a ler e escrever – alfa-
betizar-se, deixa de ser analfabeto, tornar-se 
alfabetizado, adquirir a “tecnologia” do ler e 
escrever e envolver-se nas práticas sociais de 
leitura e de escrita – tem consequências so-
bre o indivíduo, e altera seu estado ou condi-
ção em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 
políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo 
econômicos; do ponto de vista social, a intro-
dução da escrita em um grupo até então ágrafo 
tem sobre esse grupo efeitos de natureza so-
cial, cultural, política, econômica, linguística. 

O “estado” ou a “condição” que o indivíduo ou 
grupo social passam a ter, sob o impacto dessas 
mudanças, é que é designado por literacy (SO-
ARES apud MAIA, SCHEIBEL, 2006, p. 191).

 
Ainda de acordo com Ramos (2010), algumas 

características são fundamentais para o am-
biente alfabetizador fluir de maneira a auxiliar 
o processo de alfabetização, conforme segue: 

Ambiente alfabetizador: fazer da sala de 
aula um espaço onde ricos estímulos de 
aprendizagem estejam sempre presentes. 
É um ambiente que promove um conjunto 
de situações de uso real de leitura e de es-
crita, em que os educandos têm a oportuni-
dade de participar. Um ambiente alfabetiza-
dor não é apenas aquele em que aparecem 
diferentes tipos de texto, é mais que isso: 
é aquele que tem diferentes tipos de texto 
que são consultados frequentemente, com 
diferentes funções sociais. Eles devem ser 
substituídos de acordo com sua funcionali-
dade, além de estarem ao alcance do grupo.

Atividades significativas: para favorecer 
uma alfabetização de qualidade, é necessá-
rio propor atividades de leitura e escrita que 
fazem sentido para as crianças. É necessário 
que as atividades de leitura e escrita aconte-
çam de forma prazerosa, contextualizada, e de 
acordo com a realidade social dos educandos. 

Capacitação docente: o educador necessita 
conhecer o nível conceitual e as capacidades 
cognitivas de seus educandos para acreditar 
que níveis de conhecimentos variados consti-
tuem uma riqueza para o trabalho em sala de 
aula. O embasamento teórico através de es-
tudos, leituras e cursos leva o alfabetizador a 
acreditar em seu trabalho, e que cada criança 
aprende no seu tempo, de acordo com suas 
diferenças e suas capacidades cognitivas.
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 Autoestima: o trabalho de autoestima dos 
educandos é outro fator relevante em qual-
quer processo de aprendizagem, para reavivar 
a confiança em suas capacidades de dar conta 
dos desafios e dificuldades que terão de vencer. 

Intervenções: mais uma vez, o papel do 
alfabetizador é preponderante, e neces-
sário, nas intervenções que faz para le-
var o educando a avançar no seu proces-
so de construção de conhecimento. As 
intervenções devem ser problematizado-
ras, ou seja, devem colocar bons problemas 
para serem resolvidos pelos educandos. 

Conhecer a gênese da leitura e da escri-
ta: um educador competente conhece pro-
fundamente a gênese da língua escrita, 
formulada por Emília Ferreiro e Ana Tebe-
rosky, para saber mediar as intervenções e 
atividades necessárias a obter sucesso no 
processo de alfabetização. Utilizando-se 
dessas estratégias em seu trabalho, sem dú-
vida, o resultado será bastante compensador. 

Realizar diagnósticos: diagnosticar o 
que os educandos já sabem, antes de ini-
ciar o processo de alfabetização, é condi-
ção para o sucesso da aprendizagem da 
leitura e da escrita. Identificar os conheci-
mentos prévios e saber explorá-los é fun-
damental para qualquer aprendizagem.

 
Quanto ao ambiente alfabetizador, con-

sideramos este item de total importância, 
pois um ambiente contextualizado, no qual 
os educandos participam de sua constru-
ção em meio ao mundo letrado é reflexo 
de seu processo ativo, ou seja, o sujeito in-
terage sobre o objeto de forma que im-
prime sobre ele sua trajetória evolutiva.

 

Propor atividades significativas é pos-
sibilitar ao educando o sentido, o sig-
nificado do que executa, não de forma 
aleatória ou para cumprir um programa es-
tipulado, mas para contextualizar a própria 
razão das coisas e sua inferência sobre elas. 

 
Sendo o docente protagonista juntamente 

com os discentes, sua formação e capacitação 
são elementos fundamentais, é necessário o 
investimento na capacitação do professor en-
tendido como investimento no seu trabalho, na 
sua forma de ser e fazer a alfabetização, além 
de possibilitar a troca de trajetória com demais 
profissionais da área, o que torna seu cotidia-
no muito mais rico, refletindo em sua prática. 

 
O fortalecimento da autoestima é ou-

tro fator a ser considerado neste pro-
cesso, pois o desenvolvimento do sen-
timento de confiança no que os alunos 
são capazes, em suas habilidades, fortale-
ce o processo de construção de saberes. 

 
As intervenções são de extrema relevância, 

elas possibilitam o avanço da aprendizagem, 
problematizam em relação as ações dos sujei-
tos possibilitando sua reflexão sobre seus atos, 
isso contribui para seu avanço alfabetizador, 
ao questionar e propor intervenções o profes-
sor instiga o aluno sobre o que ele faz e des-
te modo sua superação para próximas fases.  

 
Conhecer a gênese da leitura e da escri-

ta e seu processo, confere ao educador a 
segurança prática, ou seja, teoria e prática 
são aspectos de mão dupla neste sentido 
e incidem sobre o ser e fazer do docente. 

 
Realizar diagnósticos é conceber os su-

jeitos como ativos e, portanto, considerar 
seus contextos, diante disso o professor es-
tabelece estratégias didático metodológicas 
de acordo com as necessidades dos alunos. 
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 Os aspectos descritos devem ser con-
siderados particularmente no cotidiano dos 
docentes e discentes no processo alfabeti-
zador, pois seus benefícios são reflexos na 
prática desta etapa evolutiva dos alunos. 

TECNOLOGIA E ALFABETIZAÇÃO
 
Refletir sobre a alfabetização e o le-

tramento é contextualizar o cotidiano, e 
a tecnologia é presente o tempo todo. 

 
Lembrando que tecnologia são todos os 

instrumentos que utilizamos para facili-
tar nossas vidas, então podemos conside-
rar que a própria alfabetização é um ins-
trumento facilitador em nosso cotidiano. 

 
A possibilidade híbrida, ou seja, o ensi-

no híbrido que é a possibilidade de fazer a 
junção dos modelos tradicionais as formas 
inovadoras de aprendizagem, é umas das 
possibilidades no processo de alfabetização 
implementando atividades que possam con-
tribuir de forma diferenciada neste processo. 

Espaço de escrita [...] é o campo físico e visual 
definido por uma determinada tecnologia de 
escrita. Todas as formas de escrita são espa-
ciais, todas exigem um “lugar” em que a escri-
ta se inscreva/escreva, mas a cada tecnologia 
corresponde a um espaço de escrita diferente. 

Nos primórdios da história da escrita, o 
espaço de escrita foi a superfície polida de 
uma pedra; mais tarde, foi superfície interna 
contínua de um rolo de papiro ou pergami-
nho, que o escriba dividida em colunas; final-
mente, com a descoberta do códice, foi, e é, 
a superfície bem delimitada da página – ini-
cialmente de papiro, de pergaminho, final-
mente a superfície branca da página do pa-
pel. Atualmente, com a escrita digital, surge 
este novo espaço de escrita: a tela do com-
putador. (SOARES apud MAIA, 2006, p. 191).

Cada vez mais o uso de computadores estão 
inseridos em nosso cotidiano, ele abre uma 
esfera a mais no campo da alfabetização e va-
ler-se deste recurso é compreender os aspec-
tos desta relevância, bem como compreender 
que atividades significativas podem ser desen-
volvidas com a utilização deste equipamento.

Os computadores e seus similares po-
dem auxiliar no processo de alfabetiza-
ção e letramento em diversas ativida-
des à medida que o professor também 
consiga elaborar atividades para este fim. 
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Um dos fatores primordiais para a obten-
ção do sucesso na utilização da informática 
na educação é a capacitação do professor 
perante essa nova realidade educacional. 
O professor deverá estar capacitado de tal 
forma que perceba como deve efetuar a in-
tegração da tecnologia com a sua proposta 
de ensino. Cabe a cada professor desco-
brir a sua própria forma de utilizá-la confor-
me o seu interesse educacional, pois, como 
já sabemos não existe uma forma universal 
para a utilização de computadores na sala 
de aula (TAJRA apud SOUTO, 2012, p. 24).

 

Quando nos referimos ao uso dos compu-
tadores, estamos nos remetendo também 
a outras formas, como tablets, celulares e 
outros similares, mas para isso o professor 
deve abandonar o paradigma linear e com-
preender que existem outras formas emer-
gentes como possibilidades múltiplas de 
desenvolver atividades com os alunos.  

Outra possibilidade de trabalho nesta etapa 
é a fotografia, a fotografia captura o próprio 
sujeito em outro tempo e sua análise é atem-
poral, ou seja, fotografar as crianças os mo-
mentos, ou resgatar momentos históricos das 
crianças não é apenas recordar ou trazer para 
a lembrança, vai muito além disso, a análise 
reflexiva e crítica desta atividade possibilita a 
releitura de situações, bem como a análise in-
dividual e coletiva das vidas dos sujeitos envol-
vidos. A criação de mosaicos fotográficos, pro-
dução de textos, releitura de momentos é uma 
atividade prazerosa e lúdica para as crianças. 

São os olhos, os do autor e o do fotografa-
do, que estão em questão. Olhos que veem. 
Olhos que olham. Olhos que falam. Olhos que 
surpreendem. Olhos em busca do olhar sen-
sível, de enxergar através do papel, através 
da história. Olhar que experimenta um mo-
mento já vivido, que lhe atribui algum sentido 
(VILL apud FELISBINO & ROSA, 2012, p. 7).

A análise sob o momento capturado per-
tence aos olhos da subjetividade dos su-
jeitos, portanto traduzem momentos ín-
timos dos alunos e de suas percepções. 

Além destas possibilidades temos os jo-
gos como fortes aliados neste processo, 
não apenas os jogos que estão disponí-
veis, mas a criação de jogos pelas próprias 
crianças é uma atividade desafiadora. 

Por fim, existe um rol de atividades que 
aliam a tecnologia no processo de alfabeti-
zação e todos eles possuem o elemento en-
riquecedor para auxiliar nesta etapa, fazer 
uso desses elementos cabe ao professor, a 
sua criação e a sua possibilidade desafia-
dora, pois a alfabetização é um processo 
aberto, amplo é de infinitas características. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
  

Para além da estagnação do linear é fundamental que o docente em atuação na etapa de alfabe-
tização e letramento compreenda que suas concepções são indissociáveis, mas não as mesmas, 
que entre o limiar da alfabetização e letramento encontra-se a linha tênue do contexto social da 
reflexão crítica e da construção de sujeitos ativos, para tal a sensibilidade docente é fundamental. 

 
Nesta perspectiva o ambiente alfabetizador merece especial destaque, pois nele 

são desenvolvidas muitas possibilidades evolutivas para os alunos avançarem de fa-
ses e constituírem-se sujeitos apropriados não apenas de códigos, signos ou símbo-
los, mas essencialmente de como se utilizam dessas ferramentas em seus cotidianos. 

 

Alfabetizar e letrar assume dimensão atual e contextualizada, portanto com múltiplas possi-
bilidades de inferências e atividades, dentre elas o uso das tecnologias que implementam ele-
mentos enriquecedores para o docente na elaboração de seu trabalho e especialmente para 
o aluno, que de forma prazerosa consegue compreender pela e por mediações qualitativas 
o poder da comunicação no mundo e valer- se desta nova fase para sua própria construção. 

 
O exposto nos leva a abordar de forma simples, mas clara e coesa a respeito da temática de-

senvolvida, compreendendo que um dos elementos fundamentais deste processo são as con-
cepções sustentadoras que aliam a teoria à prática, dos modos de ser e fazer docência conscien-
te e crítica, com a real intencionalidade de possibilitar a formação de sujeitos ativos e críticos, 
capazes de se transformar e consequentemente de transformarem suas próprias realidades
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A ALFABETIZAÇÃO: DO DESENVOLVIMENTO BIOPSICOSSOCIAL À 
APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA

RESUMO: Se a sucessão de conquistas intelectuais independe da cronologia, ou não ocorrem 
de forma linear, e sim através do desenvolvimento biopsicossocial. Como podemos exigir que 
todas as crianças se alfabetizem aos seis anos de idade, conforme é orientado pelo Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa? Ou seja, padronizar e considerar que todos se 
desenvolvem de forma linear, única e que adquiram o domínio das correspondências grafo 
fônicas, a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão, de produção de 
textos escritos mesmo que de forma simples aos seis anos de idade.

Palavras-chave: Desenvolvimento Biopsicossocial; Alfabetização aos seis anos; Leitura e 
Escrita.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, o sistema educacional, tanto nacional como federativo passa por constantes mudanças 
que em geral provocam descontinuidade no funcionamento e na estrutura do sistema (SILVA, 2014).  

Com a proposta de mudança para o sistema educacional brasileiro, feita pelo Ministé-
rio da Educação direcionou seus esforços para fazer a ampliação e a universalização do ensi-
no fundamental. Para uma primeira reflexão do assunto vamos ressaltar as mudanças a seguir:

À Lei no 5.692/1971 determinou a extensão da obrigatoriedade para oito anos; já a Lei no 9.394/1996 
sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, por 
sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei no  10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional 
de Educação (PNE). Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei no 11.274, institui o ensino fundamen-
tal de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade (BRASILIA, 2007, p. 5).

No ano de 2012 mais um passo foi dado e desta vez o ministério da educação criou, o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAI), com o objetivo de conciliar união entre estados, municípios e insti-
tuições de todo o país e sua principal finalidade é garantir que todas as crianças brasileiras até oito anos de 
idade sejam plenamente alfabetizadas, ou seja, ao final do terceiro ano do ensino fundamental I, ou seja,:  

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; 
o domínio das correspondências grafo fônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas 
irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência 
de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos (MEC, 2012). 

Mas cabe ao ensino fundamental que foi dividido em I e II segmento. É esperan-
do que o primeiro segmento seja capaz de não só criar condições básicas de letramen-
to e alfabetização, mas garantir a permanência e a progressão das crianças nos estudos.  

Sabe-se que o desenvolvimento humano não é marcado por um processo linear, ou seja, sem oscilação, 
pois ele é caracterizado por um processo de idas e vindas, de forma que fica difícil determinar um ponto 
fixo ou uma determinada data para marcar uma mudança, pois, os eventos naturas aos ciclos da vida dos 
seres humanos, em geral são cronologicamente datados pelos estudiosos do desenvolvimento humano. 

O desenvolvimento intelectual assim como os demais, não é marca-
do por um processo linear, ou seja, sem oscilações, de forma que fica difí-
cil determinar um ponto fixo ou uma data para marcar uma determinada mudança. 

E assim, cada criança tem seu ritmo próprio e o aprendizado de cada um depende das su-
cessões de estímulo que eles recebem na sua interação biopsicossocial (SABER, 2010).

O raciocínio “cronológico oscilante” também é valido para o desenvolvi-
mento intelectual, então, que as conquistas alcançadas/adquiridas são fru-
tos  das interação e estimulo biopsicossociais precedentes àquelas que a sucedem.

Para isso, faremos um breve levantamento sobre a formação dos profissionais da educa-
ção que trabalham com alunos neste fase da aprendizagem; outro sobre a importância do de-
senvolvimento biopsicossocial das crianças com idade até os sete anos de idade; e uma bre-
ve observação nos métodos, nas técnicas e nos materiais didáticos utilizados para trabalhar 
o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos nas series iniciais do ensino fundamental I.
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CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO NO 
BRASIL

Faremos um breve relato sobre os mé-
todos usados pelas academias para aju-
dar os alunos na aquisição da leitu-
ra e da escrita, ou seja, da alfabetização.

O conceito de alfabetizado no Brasil sofre 
alterações de acordo com as modificações ao 
longo dos tempos, pois no ano de 1940, era 
considerado alfabetizado, todas as pessoas 
que declaravam no censo demográfico saber 
ler e escrever, para provar a veracidade de sua 
declaração era necessário assinar o nome.

No ano de 1950 até o senso de 2000, os 
novos instrumentos avaliativos passaram a 
considerar alfabetizado somente pessoas que 
declarassem conseguir ler e escrever um tex-
to mesmo que de forma simples. Este novo 
fator colocar em foco a contextualização da 
leitura e da escrita (SCHWARTZ, 2013 - 1). 

No sentido etnográfico, alfabetizar sig-
nifica “levar á aquisição do alfabeto” o 
que deixa o termo reduzido a uma es-
tratégia mecânica, articulada com a ha-
bilidade de codificar e decodificar grafe-
mas e fonemas. (SCHWARTZ, 2013 - 1).   

Ao passo que Paulo Freire (1998), con-
siderava alfabetizado todas as pesso-
as que conseguiam fazer uma leitura de 
mundo, pois, ele considerava que a rea-
lidade e linguagem estão entrelaçadas.

A compreensão do texto depende do co-
nhecimento prévio que o indivíduo tem da 
sociedade que vive, sendo assim, a habilidade 
de codificar e decodificar grafemas e fonemas 
não era suficiente para explicar a complexida-
de do conceito de alfabetizado. Pois, a quali-
dade de alfabetizado é caracterizada pela ca-
pacidade que um indivíduo tem de sair de suas 
ideias e pensamentos para acompanhar, com-
preender a analisar o pensamento do outro.

Segundo o dicionário online de Português 
“ler” significa “Decifrar o conteúdo escrito de 
algo por saber reunir as letras, os sinais grá-
ficos, ao passo que o escrever é fazer uso do 
instrumento da escrita para comunicar, per-
petuar e compartilhar um pensamento. Sen-
do assim, ler e escrever significa desenvolver 
a linguagem escrita (SCHWARTZ, 2013 - 1).

Os métodos utilizados pelos professores 
para fazer a transmissão do domínio da es-
crita e da leitura aos seus alunos também 
são modificados ao longo do tempo e da 
evolução do conhecimento metodológico.

 
Da antiguidade até o meado do século 

XVIII, foi utilizado o método conhecido como 
o da macha sintética, por considerar o pro-
cesso da aprendizagem da leitura e da escrita 
como um processo somatório, o qual a crian-
ça era exposta a uma sequência que começa-
va por aprender às letras, os fonemas, as si-
labas, as palavras, as freses e por fim o texto. 

Do final do século XVIII, ao meado do sé-
culo XX, ficou em evidencia um método cha-
mado método da macha analítica ou global, 
os percussores deste modelo achavam que 
para ensinar a ler era necessário começar 
da palavra, adiante, que neste caso a pala-
vra dava a origem do ambiente do aprendiz, 
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ou seja, “a palavra-chave”, com sua originali-
dade de sentido, que ao ser feita a sua de-
composição as pessoas aprendem também 
a escrevê-la e só depois que os indivíduos 
aprender a reconhecer um grande número 
de palavras é que começa a escrever frases.  

Ainda no inicio do século XX e no Bra-
sil até mais ou menos a década de 80 a ên-
fase é no método ideovisual, no qual, o 
pensamento da aprendizagem está entre 
o som e a grafia, ou seja, a leitura de tex-
to no uso da escrita com as seguintes re-
comendações (FERREIRA e SILVA, 2012). 

Reconhecimento global de frase significa-
tiva para a criança; Ênfase na compreensão 
da leitura do texto e não mais na decodifica-
ção; uso da escrita (FERREIRA e SILVA, 2012).

 
O final do século XX os pesquisadores de-

fendia o método de psicogênese da lingua-
gem escrita, com base nas teorias constru-
tivistas de Piaget, neste ponto, para ensinar 
a ler e a escrever era necessário que fosse 
levado em consideração á capacidade de 
aprender e não apenas o de ensinar, pois os 
defensores deste modelo consideravam os 
anteriores mecanicistas e descontextuali-
zados com os estágios do desenvolvimento 
intelectual e o meio social dos indivíduos. 

Considerando todas as dimensões do ci-
clo da alfabetização, é preciso planejar dom 
cuidado as ações a serem desenvolvidas. 
E no planejamento contemplar não ape-
nas o tempo a ser usado nas atividades, o 
tipo de recursos didáticos a ser adotados 
para ensinar a criança a ler e a escrever.

Para isso, alguns recursos didáticos são con-
sideras de essencial importância no ciclo de 
alfabetização no segmento I para o ensino da 
leitura e da escrita, muitos deles são confeccio-
nados pelos próprios professores e tais como:

1. Livros do universo literário;

2. Livros diversificados, exemplares dos 
que são encontrados na sociedade (de 
divulgação do saber científico; biografias, 
dicionários, livros de receitas, dentre outros);

3. Livros de palavras;

4. Revistas e jornais;

5. Livros didáticos;

6. Jogos de alfabetização;

7. Materiais que estimulem a reflexão 
sobre palavras (abecedários, pares de fichas 
de palavras/ figuras, envelopes com figuras e 
letras, dentre outros);

8. Materiais que circulam nas ruas 
(panfletos, cartazes educativos, embalagens, 
dentre outros);

9. Televisão, rádio;

10. Computador (BRASIL, 2012).

Um outro recurso didático de bem apro-
priado para a aquisição do sistema alfabé-
tico e da escrita é a oralidade, pois além 
de ser fácil e gratuito o acesso ajuda na 
construção do aprendizado consciente    

De forma que, a aprendizagem da leitura 
e da escrita passa a estimular os aspectos 
motores, cognitivos e afetivos a partir do 
momento em que, ele é fruto da interação 
do indivíduo com o objeto e não quando é 
incorporado por mera imitação.  
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DO DESENVOLVIMENTO 
BIOPSICOSOCIAL À APRENDIZAGEM 
DA LEITURA E DA ESCRITA

Os referencias numéricas citadas ao longo 
do texto servirão apenas como base orienta-
dora, pois, sabemos que o desenvolvimento 
cronológico feito pelos estudiosos do de-
senvolvimento serve de ponto referencial 
para a ocorrência de certos comportamentos 
dos humanos e não como ponto fixo comum 
a todos os indivíduos da mesma espécie.

Para entender á aprendizagens da leitura e 
da escrita pelas crianças pensaremos em ações 
consideradas como de base primordial para o 
desenvolvimento como inicialmente simples, 
como andar, procurar alimento, agarrar, mas 
que são aquisições primordiais para o sucesso 
das mais elaboradas como é o caso da escrita.

 
Todas as crianças com suas funções biop-

sicossociais preservadas mais cedo ou 
mais tarde estarão aptas a desenvolver as 
ações esperadas a cada nível de desenvol-
vimento cronológico, desde que receba os 
estímulos adequados, outro fato impor-
tante é que ninguém espera o nível de ma-
turação cronológico da fala de um bebê 
para depois falar com ela (SABER,2010). 

Assim, quanto mais cedo à criança é 
exporta ao ambiente de leitura e escri-
ta, maiores são as chances dela se apro-
priar desses recursos de comunicação.  

 

Mas agora vamos acompanhar alguns de-
senvolvimentos das crianças de acordo com 
as data cronológicas, pois, do primeiro para 
o segundo ano de vida as crianças começam 
a evidenciar controle tanto dos movimen-
tos motor como controle internos mais am-
plos como empilhar ou encaixar objetos, com 
mais ou menos três anos de idade a criança 
conseguiu segurar um lápis, ação que exi-
ge um controle motor superior mais amplo.

O ato de segurar o lápis é um controle que 
evoluiu da anterior ação do agarrar, para ela 
esta atividade gráfica é reproduzida apenas 
pelo prazer de deixar marca no papel sem 
significado cognitivo, aos quatro anos de 
idade criança com o seu desenvolvimento 
intelectual mais aguçado começa a fazer a 
interpretação dos traços. O fato de a crian-
ça começar a interpretar os traços é o mar-
co que futuramente se houver os estímulos 
esses se evoluirão para o desenho da escrita. 

 
Inicialmente as formas gráficas são traços 

que em geral não apresenta nenhuma seme-
lhança com objetos conhecidos. Mas ao ra-
biscar no papel a criança está exteriorizando 
o que acontece no pensamento, por isso, o 
domínio motor do lápis no papel possibilita 
a criança a desenhar letras, brincar de faz de 
conta, contar história oralmente, fatos que 
evidência seu nível de maturidade intelectual. 

 
Assim, com a maturação do desenvolvi-

mento intelectual os rabiscos vão dando lu-
gar as figuras feitas de modo a propiciar o 
reconhecimento dos objetos e consequen-
temente passam a possuir uma mesma in-
terpretação. Nesta fase, as copias são boas 
aliadas na aquisição da escrita e da leitura. 
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Mas vale lembrar que as informações ex-
traídas desse modelo de escrita não cria 
as condições necessária para a verdadeira 
compreensão da leitura e da escrita, pois, é 
necessário entender a maneira como as le-
tras se une para formar silabas e como as 
silabas se unem para formar palavras com 
significados diferentes (SABER, 2010 - 3).

 
Assuntos mencionados sobre as práticas 

pedagógicas que devem ser exercidas pelo 
professores para encaminhar seus alunos na 
direção da aquisição da alfabetização como 
conhecer a função social da escrita ganha 
força ao afirmamos que há a necessidade de 
ensinamos nossos alfabetizando fazer uma 
verdadeira compreensão da leitura e da es-
crita com significados diferentes, também 
foi dito que é preciso estimular os aspectos 
motores, cognitivos e afetivos do individuo 
com o objeto e não ensinar por imitação. 

 
Nessa linha de raciocínio é importan-

te pensar em crianças de classe populares 
que, em geral, são privadas de uma ampla 
gama de objeto que não fazem parte do seu 
cotidiano e familiar tão necessários ao de-
senvolvimento da leitura e da escrita, tais 
como: Materiais impressos (jornais, revis-
tas, livro etc), museus, parque, fazendas e 
tanto outro espaços atraente de estímulos. 

 
Neste ponto Franchi (2013), afirma que é 

necessário criar uma escola sensível a este 
público tanto com a finalidade de evita a 
evasão como o fracasso escolar tão pre-
dominante em alunos de escolas públicas.

Um dos instrumentos técnicos metodo-
lógicos sociais de fácil acesso que podem 
ser usados tanto por professores das es-
colas públicas ou não, com eficiência com-
provada na elaborar conceitualmente do 
objeto, da leitura e da escrita pelos alunos 
é o dialogo. Mas esse em geral é engessa-
do e silenciado pela cultura do: “silencio! 
eu estou falando” termo muito bem utiliza-
do em sala de aula por alguns professores.

 
Pois, na prática do diálogo como atividade 

oral reside o verdadeiro sentido da escrita pe-
las crianças, visto que, são elas próprias que 
constroem a significância da sua leitura e es-
crita de acordo com as sucessões de estímu-
los advindos de inter-relações biopsicosso-
ciais, do jogo de palavras exercitada em sala, 
mas é importante fazer um raciocínio contex-
tualizando dos fragmentos escritos por meios 
de sons, enunciados ou relatos de forma que 
não complique o material linguístico escrito. 

Atividade com dialogo de forma bem orien-
tada pelo alfabetizado com as sílabas conhe-
cidas como unidade básica das palavras, desta 
forma uma variedade de palavras com sentido 
e significados diferentes, mas todas, com sen-
tido subjetivo ao aprendizado de cada aluno.

As crianças gostam muito de jogar, falar e 
competir, de forma que pares sequenciais (pa; 
pe; ti; ta; to; pu) construam facilmente exce-
lente aprendizado, pois, é possível que a síla-
ba, `pa´ da palavra “pato”, torne-se o `pa´ do 
nosso pai, do papagaio da escola, da panela da 
merenda; do ́ to´ do pato surgi o ́ to´ do gato. 
Importante como combinação simples como 
ás silabas e as letras sejam indispensável para 
a construção do “saber” (FRANCHI, 2013. 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a busca por uma forma-
ção especifica da licenciatura chega a ser um 
bem essencial na vida dos profissionais da 
educação, a ponto de muito nem se preocu-
parem com a qualidade do produto que estão 
comprando, pois em geral, a necessidade des-
sa formação nem sempre nasce da vontade 
do professor, mas da demanda do mercado de 
trabalho, da legislação ou para atender as nor-
mas cobradas pelo governo para atender me-
tas e exigências nacionais ou internacionais.

 
Além do mais, de tudo que foi estudando di-

versos pontos são verdadeiros pilares na cons-
trução da alfabetização dos alunos nas séries 
inicias do ensino fundamenta I, mas se fosse-
mos voltar o nosso olhar para as escolas públi-
cas, de certo iríamos nos deparar com um leque 
muito amplo de fatos, que de certa forma impe-
de o bom desenvolvimento da aquisição da al-
fabetização na idade certa, mas o calcanhar de 
Aquiles mesmo delas seria justamente a falta 
de um dos instrumentos sociais de fácil acesso 
como o dialogo. Pois, muitos professores mo-
vidos pela busca da tranquilidade em sua sala 
de aulas confundem silencio com disciplinas.

Concluímos que o sistema educacional bra-
sileiro sofre alterações constantes, na tenta-
tiva de melhorar a qualidade e a ampliação 
do atendimento ao seu público, que recen-
temente deu passou firmes para melhorar a 
alfabetização de crianças com idade até oito 
anos, com ações muito firmes dos estados, 
municípios e federações na obrigatorieda-
de da formação e na qualificação dos pro-
fissionais da educação de um modo geral.

 
Entendemos também que as normas e polí-

ticas brasileiras em geral caminham de mãos 
dadas com as teorias dos estudiosos do de-
senvolvimento humano, mas que o desen-
volvimento intelectual assim como os demais 
são oscilante e mesmo sendo um fenômeno 
natural aos ciclo de vida dos seres humanos, 
não ocorrem os mesmo tempo ou seja na mes-
mo hora para todos os indivíduos do grupo. 

Por isso, é de se esperar que a aquisição da 
leitura e da escrita não seja um processo ho-
mogêneo de uma sala de aula e para isso é ne-
cessário que o professor adéque seu plano de 
aula de acordo com o perfil dos seus alunos.

Concluímos ainda que a habilitação em le-
tras para a profissão docência, tem como fi-
nalidade a orientação para o trabalho, a auto-
nomia e segurança do profissional em relação 
ao exercício de sua profissão, com uma apren-
dizagem sólida que o habilite a iniciar a traba-
lhar como orientador e formador de educa-
ção. Mas a formação dos professores passa 
por dois processos fundamentais um endóge-
no e o outro exógeno. Os quais podem serem 
justificados pelo fato da interação entre o 
homem e o seu meio sociocultural seja cons-
truído de aperfeiçoamento e adaptações, as 
quais, dificilmente aceitam rupturas pontuais, 
abruptas. Que a aquisição dos saberes é cons-
truída cotidianamente, já no inicio da vida de 
estudante mesmo de maneira inconsciente 
os professores estão sendo preparado para 
uma interação futura com a vida profissional.

Foi frisado também que a sociedade consi-
dera a escrita uma grande aliada da capacida-
de de comunicação dos indivíduos, este fato 
mostra que a escrita tem a função social de 
ampliar o universo cultural e social dos indiví-
duos e consequentemente até sua autoestima.

Que estimular o raciocínio das crianças é 
importante, pois muitas são de  classe po-
pulares economicamente desfavorecidas, 
que em geral, são privadas de uma ampla 
gama de objeto que não fazem parte do seu 
cotidiano e familiar tão necessários ao de-
senvolvimento da leitura e da escrita, tais 
como: Materiais impressos (jornais, revis-
tas, livro etc.), museus, parque, fazendas e 
tanto outro espaços atraente de estímulos. 
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  Esse artigo tem como objetivo principal descrever sobre o trabalho com brinquedos 
e brincadeiras na educação infantil. O que foi escrito sobre ludicidade e sobre o foi pesquisado 
desde o início. Há professores que ainda acreditam que dentro da educação infantil está 
longe dos problemas emocionais, e acabam se preocupando mais com questões objetivas, 
deixando de lado a subjetividade. Dentro dos atos subjetivos, existem razões subjetivas. A 
educação mais significativa é aquela trazida por professores que estudam e conhecem esse 
universo. Como professores precisamos buscar tais conhecimentos, e é importante solicitar 
informações sobre as questões psicoafetivas, para que possamos aplicá-las dentro de sala 
de aula, auxiliando no desenvolvimento global de nossas crianças. Na educação infantil é 
importante que tenhamos espaços para o brincar, de diversas formas, respeitando o tempo e 
as escolhas das brincadeiras pelas crianças, e devemos apresentar certas jogos, desenvolver 
alguns brinquedos com sucata, entre tantas outras atividades que podemos enriquecer nossa 
aula.

Palavras-chave: Aprendizagens; Brincar; Arte; Desenvolvimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Algumas crianças dentro das escolas de 
educação infantil tem dificuldade de construir 
as associações livres, a fala ainda não é tão 
clara, sendo elementos inconscientes e que 
difere de seus desenhos, jogos e brincadeiras.

Um grande problema no tratamen-
to de crianças é por muitas vezes não te-
rem consciência de sua enfermidade e 
não demonstram vontade de melhorar.

As técnicas lúdicas nesses casos possi-
bilitam uma maior motivação da criança 
e é uma excelente ferramenta para se co-
municar com os adultos, onde podemos 
perceber suas tendências destrutivas e 
amorosas, podendo expressar de modo la-
tente ou de maneiras de manifesto os mes-
mos conflitos que vive no inconsciente.

Uma sala de terapia deve ser um espaço 
de inúmeras possibilidades, e nossas salas de 
educação infantil também, para que as crian-
ças possam ter um contato com o lúdico e 
por meio de jogos, brinquedos e brincadei-
ras, podem revelar seus conflitos e impulsos.

Para as crianças os brinquedos auxiliam na 
perda dos medos internos, dos medos imagi-
nários e os medos reais, mas é interessante 
que tenham brinquedos que possam reme-
ter ao mundo dos adultos, como bonecos 
que representem pessoas da família, peças 
de mobília em miniatura, panelinhas, casi-
nhas de brinquedo, animais e materiais para 
desenho como folhas, lápis, giz de cera, pa-
pel, tesoura entre outras coisas que podem 
leva-la a lembrar de situações do cotidiano.

As crianças costumam levar para dentro da 
escola alguns brinquedos em dias próprios e 
é comum gostarem de algum brinquedo do 
colega ou do acervo da escola, e é impor-
tante o trabalho, para que entenda que pode 
brincar com o dos colegas, desde que ocor-
ra uma troca consensual entre as crianças e 
que não deve levar o que não lhe pertence.

Uma das ferramentas que mais funcionam 
na ludoterapia é solicitar que as crianças de-
senhem, pois pelo desenho as crianças ma-
nifestam sua comunicação de maneira suges-
tiva e todo o cuidado em sua interpretação 
deve ser levado em consideração. Outra boa 
ferramenta, que pode ter disponível na escola 
são os fantoches, mas quando as crianças já 
falam e apresentam inibições quanto a essa 
técnica e é interessante ter de diferentes ti-
pos de personagens que remetem às pesso-
as que ela conhece e animais do cotidiano.

A ludopedagogia é uma técnica de trata-
mento que trata de uma das expressões de 
estudar e compreender o simbolismo re-
presentado nos jogos, nos brinquedos, nas 
brincadeiras e nos desenhos infantis. A 
compreensão do desenvolvimento infantil 
e de suas dificuldades de aprendizagem ba-
seadas na transmissão de conhecimentos.

O brincar está enraizado na cultura infan-
til, podemos perceber isso em diferentes 
espécies do mundo animal, principalmen-
te nos mamíferos, vemos diversos animais 
brincando com seus filhotes, o brincar aca-
ba fazendo com que o desenvolvimento e 
o aprendizado seja considerável e eficaz.

O objetivo geral desse artigo é des-
crever como o brincar foi sendo estu-
dado ao passar dos anos por estudiosos 
como Vygotsky, Perrot, Froebel e Dewel.
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Esse artigo tem como objetivo especí-
fico mostrar que é necessário dentro das 
escolas de educação infantil ocorrer di-
versos momentos de trocas entre os pro-
fessores para que passem experiências, jo-
gos e brincadeiras que já funcionaram ou 
mesmo que deram errado para que apren-
dam com os seus e os erros dos colegas.

Os profissionais que trabalham com a edu-
cação infantil devem estudar mais sobre esse 
assunto, pois é de uma enorme importância 
para as crianças, pois uma pessoa bem pre-
parada pode perceber o que acontece com 
determinada criança apenas observando-a 
brincar, pois as crianças reproduzem diver-
sas de suas experiências, mesmo as desa-
gradáveis que aconteceram quando brincam.

O brincar é essencial, é quando o pacien-
te se mostra com criatividade e retoma al-
gumas experiências e as reproduz nesse 
momento, pois o brincar é um tempo/espa-
ço de total criação cultural por excelência.

 
O brincar pode ser considerado como um 

mecanismo psicológico que garante ao indi-
víduo manter certa distância em relação ao 
mundo real, sendo o brincar um modelo do 
princípio de prazer distante sobre o princípio 
da realidade, um arquétipo de toda atividade 
cultural, assim como a arte, não se limitan-
do a uma relação simples com o que é real.

O LÚDICO
 
 Muito do que é escrito sobre psico-

logia e ludicidade são textos superficiais de 
teorias, interpretação de autores clássicos, 
muitas vezes só registram fragmentos e são 
na sua grande parte mal interpretados e 
deixam as essências dessa teoria, demons-
trando apenas uma percepção de certo au-
tor que estudou as teorias já conhecidas.

É preciso ter um conhecimento, ser um pes-
quisador, para garantir um domínio do fazer 
garantido o domínio desse trabalho, com in-
tervenções e não apenas críticas, desse co-
nhecimento e uma reflexão do aprendizado.

O BRINCAR PARA A PSICANÁLISE

Não dá para descrever sobre psicanálise 
sem tocar no nome de Freud e sua interpre-
tação do comportamento infantil e também 
como forma de tratamento, fora o quanto o 
comportamento das crianças desempenham 
um papel muito importante na formação de 
sua teoria. Freud na sua compreensão da 
mente infantil, o desenvolvimento mental 
por que passa as crianças e os problemas 
psicopatológicos de sua relação familiar.

Quando trabalhamos ou convivemos 
com crianças podemos perceber o com-
portamento, suas expressões e a dinâmi-
ca emocional e os elementos regressivos, 
por vezes normais, algumas vezes típi-
cos de um problema de desenvolvimento.

Na sua grande maioria as propostas pe-
dagógicas destinam pouca atenção para 
os fatores subjetivos inerentes na rela-
ção pedagógica. Em qualquer atividade 
que propomos às crianças podemos ver as 
manifestações na ordem da personalida-
de irão se apresentar mostrando seus con-
flitos emocionais latentes e manifestos.

Existem professores que acreditam que 
a educação está longe dos problemas emo-
cionais, onde se preocupam com questões 
objetivas, deixando de fora a subjetivida-
de para outra esfera, é apenas uma ilusão, 
um mecanismos de defesa, onde escon-
dem seus medos e repressões, pois o com-
portamento do ser humano é subjetivo.
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Em todos os atos subjetivos existem ra-
zões subjetivas, onde a educação mais efi-
ciente é proveniente do professor que co-
nhece e estuda o universo subjetivo do 
desenvolvimento infantil, onde um fator 
importante é a formação dos professores 
para que conheçam as questões psicoafe-
tivas, já estudadas dentro da Psicanálise.

Quando o professor é conhecedor aca-
ba enfatizando nas suas práticas a assi-
milação dos conteúdos e esperam o de-
senvolvimento cognitivo de suas crianças. 
Acabamos presenciando o desenvolvimen-
to cognitivo fora da escola e não por causa 
das práticas escolares. O conteúdo acaba 
não sendo bem assimilado, e isso acabou 
sendo denominado como fracasso escolar.

Mesmo passado mais de cem anos ain-
da existe um enorme preconceito quanto as 
teorias freudianas, fazendo com que ocor-
ram diversos avanços clínicos em passos 
largos e parte da educação padece na ig-
norância de não reconhecer esse trabalho.

Freud se preocupou em descobrir os 
elementos constituintes da mente hu-
mana e seu funcionamento, podendo en-
contrar uma compreensão da mente mui-
to além da visão da Psicologia tradicional.

Para Freud a mente é composta por várias 
dimensões, entre elas a dinâmica onde encon-
tramos a força dos instintos e dos conflitos 
inconscientes, onde o organismo via proces-
sos mentais, sendo impulsionado a garantir a 
sobrevivência; a econômica que é responsá-
vel pela disponibilidade de energia libidinal, 
pelo prazer e parte emocional; a topográfica 
ou estrutural que é responsável pela manifes-
tação da personalidade, sedimentada nas ins-
tâncias mentais do Id, do ego e do superego.

Para as crianças o motivo econômico, sob a 
visão psicanalítica de Freud é o motivo central 
das brincadeiras, onde o prazer, a motivação 
e a concentração garantem um investimento 
de energia vinculada às cargas emocionais.

À princípio sua pesquisa não se aprofundou 
sobre o lúdico, mas em alguns momentos po-
demos encontrar alguns pontos que associam 
o fenômeno do lúdico com as bases de sua 
teoria, que se preocupava com o comporta-
mento humano, tentando desvendar os sim-
bolismos presentes em diferentes situações 
do cotidiano e nas atitudes de seus pacientes. 
Observou a importância do fenômeno lúdico 
como representação dos conflitos mentais 
dos indivíduos, buscando compreender a di-
nâmica de funcionamento da mente à partir 
da expressão simbólica dos atos do cotidiano.

Nem todas as brincadeiras de jogo dramá-
tico representam situações traumáticas, mas 
observou que em algumas brincadeiras infan-
tis, quando uma crianças brinca, pode sim-
bolicamente repetindo situações dolorosas, 
onde algumas eram manifestações de confli-
tos vividos pelos indivíduos em situações do-
lorosas, onde algumas brincadeiras eram ma-
nifestações reais e que o ato lúdico, com suas 
possibilidades de manipulações e transforma-
ções do real, onde revelaria a interpretação 
do inconsciente do indivíduo para seu dilema 
existencial, possibilitando com isso o uso dos 
jogos dentro da terapia psicanalítica, por inú-
meros seguidores, usando o jogo para diagnos-
ticar e para o tratamento. Posteriormente isso 
se concretizou na ludoterapia, que é uma téc-
nica terapêutica para tratamento de crianças.

O processo de criação de escritores pode 
ser comparado com o brincar das crianças, 
pois investindo emoções nas suas criações.
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Ao brincar as crianças inventam um uni-
verso próprio, reajustando os ditames da re-
alidade de forma criativa, inventando uma 
realidade paralela, onde sua fantasia perso-
nifica os elementos subjetivos de sua men-
te. Quando brincam os desejos ficam mais 
condicionados ao princípio de prazer do que 
o da realidade, aparecem alguns investimen-
tos energéticos que proporcionam descar-
gas de sentimentos proporcionadas pelas 
fantasias e pelos términos das brincadeiras.

Toda fantasia pode ser motivada por de-
sejos insatisfeitos e as fantasias são realiza-
ções de desejos, uma correção da realidade 
insatisfatória, e a fantasia é um tipo de ima-
ginação em que o protagonismo do ego, com 
suas idiossincrasias, aparecendo no desen-
rolar das cenas com seus conflitos e desejos.

O brincar é entendido como um jogo de 
dramatização, onde as crianças realizam seus 
desejos e quando dramatizam cenas do co-
tidiano dos adultos, acabam representando 
seus pais, professores, algum médico, policial, 
ou motorista, procurando imitar os mais ve-
lhos. Possibilitando o exercício da criativida-
de, da imaginação que nos escritores apare-
ce como Arte e como exercício profissional.

Os conceitos de jogo ou de brincadei-
ra infantil pode ser compreendido como 
um jogo de faz de conta, de teatro e mui-
tos estudos de Psicologia buscaram estu-
dar essa área específica do brincar, onde as 
brincadeiras são representações de papéis.

Freud buscou estudar à fundo o apare-
lho mental em sua perspectiva econômi-
ca, revendo as relações entre o prazer e o 
desprazer avançando a noção motivado-
ra dos princípios do prazer e da realidade.

A lógica à princípio busca o prazer e evita o 
desprazer.

Dentro do princípio da realidade, a mente 
é testada com as frustrações inevitáveis da 
realidade e a energia mental é canalizada na 
superação dessas frustrações e no amadure-
cimento do ego confrontado com a realidade.

Nos processos mentais geralmente 
há uma tendência para a busca do prin-
cípio de prazer, testando a realidade e 
não permitindo que nossas vontades se-
jam mantidas em satisfação constante, ao 
ocorrer isso a harmonia mental deve ser esta-
belecida, diminuindo a ansiedade provenien-
te pela iminência da perda ou a perda de si.

O ego é fortalecido nos processos normais 
de desenvolvimento, evitando a ansiedade, 
gerando segurança e a mobilização das forças 
em direção ao crescimento. Mas nos processos 
patológicos, a ansiedade vinculada as frustra-
ções confrontadas com um ego imaturo geran-
do sintomas comportamentais ou somáticos.

Até nas brincadeiras as crianças traba-
lham com o fenômeno da perda ou da 
ameaça da perda, podendo experimen-
tar a ansiedade e elaborar uma resolução 
dos conflitos mentais intrínsecos ao lúdico.

No brincar as crianças saboreiam diferentes 
experiências, obtendo a satisfação de trans-
por obstáculos e vincular sua energia mental 
dentro de uma situação real ou imaginária.

Um importante ponto para discussão dentro 
do lúdico são os motivos que levam as crian-
ças a brincar, sem expor o motivo econômico.

Tanto as crianças quanto os adultos pos-
suem formas típicas de comportamen-
to, em que se representa em jogos ou com 
objetivos, ou em cenas dramatizadas, o 
simbolismo de seus conflitos mentais.
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As crianças acabam criando jogos para 
compensar alguma situação problema que 
enfrenta na vida real, como a ausência de 
alguém e ao manipular e controlar algum 
objeto sente um enorme prazer nesta brin-
cadeira. Isso tudo faz com que a criança te-
nha uma posição ativa representada nessas 
brincadeiras, quando manifesta a vontade 
de resolver fatos vividos na vida real sob a 
impressão que esses causam em sua mente.

Quando as crianças imitam os adultos em 
suas brincadeiras, acabam demonstrando sua 
vontade de construir sua autonomia e cres-
cer, com isso imaginam sua participação na 
vida social adulta. No mundo infantil da fan-
tasia, pode acontecer diversas coisas, desde 
experiências desagradáveis que na fantasia 
são facilmente resolvidas, ou uma explici-
tação de alguns impulsos mais agressivos.

Ao brincares podemos observar que as 
crianças criam e geralmente repetem essa 
brincadeira por diversas vezes, esse proces-
so de repetição esta associada a tendências 
muito primitivas, e estão além do princípio 
de prazer. Todas essas dúvidas dos moti-
vos pelos quais as crianças precisam repetir 
as formas de brincar estão dentro do sim-
bolismo das brincadeiras lúdicas infantis.

Nossa mente, mesmo com toda a evolução 
e sofisticação ainda sofre influência genética 
da vida animal, mais primitiva. Principalmente 
nos processos repetitivos na esfera da sexua-
lidade, o ato da reprodução em todas as espé-
cies manifestam essa tendência de comporta-
mento, mas isso além do princípio de prazer.

O desenvolvimento infantil passa por etapas 
onde as crianças revivem essa gênese mani-
festada em seus comportamentos de brincar, 
e as repetições desse brincar ocorrem numa 
existência instintual. O que nos diferencia 
dos animais é que temos uma mente comple-

xa, capaz de aprender, criar uma cultura, dife-
renciando-nos com ações dos instintos bio-
lógicos, que se transformam em impulsos de 
comportamento apropriados para a cultura.

Podemos perceber em diferentes espé-
cies que na infância todos brincam, po-
demos especular essas ordens científica 
e filosófica, com a intenção epistêmica de 
solucionar o enigma da origem do quan-
do é considerado instinto, na vida orgânica.

No brincar podemos perceber que as crian-
ças repetem até as experiências desagradá-
veis por poderem dominar uma impressão 
poderosa, completamente de modo ativo, 
com essa repetição fortalecendo a supre-
macia que buscam, a novidade gera uma 
condição de deleite, mas as crianças sempre 
pedem que o adulto repita algum jogo que 
lhe ensinou ou um livro que foi lido por vá-
rias vezes, até cansar, o que por vezes é só 
quando conhece outro que deixa um de lado.

O comportamento infantil pode ser 
bem esclarecido no que se refere às for-
ças mentais expressas no universo lúdi-
co, mesmo vinculado à literatura infan-
til, ou mesmo nas técnicas ludoterápicas.

O jogo simbólico na infância ganhou expres-
são pelo fato das crianças não saberem se ex-
pressar verbalmente com clareza como os adul-
tos e contar, por meio de associações livres, 
suas angústias e prazeres, e a ludopedagogia 
apareceu como uma maneira de desvendar 
os seus mais recônditos conflitos e fantasias.
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O jogo realmente só acontece quando a 
criança se dispõe de significações de esque-
mas em estruturas que ela constrói dentro do 
contexto de interações sociais que lhe são 
apresentadas, repensando assim uma cul-
tura lúdica, diversificada conforme algumas 
diferenças entre os indivíduos, como: sexo, 
idade, e o meio social em que vivem, suas 
experiências e as interações que são diferen-
tes entre os indivíduos. Há diferenças entre 
meninos e meninas do ponto de vista dos 
brinquedos e dos contatos das pessoas com 
essas crianças, uma menina dificilmente ga-
nharia um carrinho, ou uma arma de brinque-
do, isso acontece com os meninos, que tam-
bém não ganham uma boneca para cuidar.

Inicialmente a ludopedagogia não foi utiliza-
da como um tratamento ou terapia, mas serviu 
primeiramente como uma forma de diagnos-
ticar, interpretando e descobrindo os signi-
ficados psicológicos de sua atividade lúdica.

Para o tratamento de crianças pequenas a 
melhor técnica terapêutica é a ludopedago-
gia, pois consiste na utilização do universo 
lúdico, para tratar dos distúrbios psicopa-
tológicos do desenvolvimento infantil, as 
crianças se manifestam por meio de brinca-
deiras e jogos, desenhos e dramatizações.

O BRINCAR NA ESCOLA
 
Ao brincar, as crianças reproduzem ges-

tos, falas e situações já vivenciadas. É inte-
ressante que o professor propicie formas 
positivas de interação entre as crianças, 
lendo histórias, montando cantinhos 
com diversos tipos de brinquedos, etc.

 
É necessário que dentro do PPP (Proje-

to Político Pedagógico) que esteja o brincar 
como uma das atividades principais dentro 
das escolas de educação infantil. Os profis-
sionais que trabalham dentro desse univer-

so consegue registrar enormes avanços das 
proposições iniciais, verificando os novos 
caminhos propostos e que já são trilhados 
por alguns profissionais que deve ser cons-
tituído com a proposição de instrumenta-
lizar ao máximo as oportunidades de escu-
ta às crianças; contemplando as dimensões 
do cuidar e educar, do brincar dentro da 
cultura da infância e das culturas infantis.

 
O brincar pelo brincar não se mantém se o 

professor não tiver objetivos traçados, o que 
espera alcançar com determinadas brincadei-
ras, assim ele o apresenta como a metodologia 
mais adequada para ajudar o desempenho de 
suas tarefas. O brincar é essencial na educação 
infantil, pois irá proporcionar o desenvolvi-
mento motor e mental da criança, pois brincar 
é fonte do conhecimento e é esta dualidade 
que leva o professor a considerar o brincar 
como parte integrante da atividade educativa.

Só será possível ensinar e aprender praze-
rosamente quando compreendermos melhor 
nossas crianças. Antes de frequentar a esco-
la, a criança vive seu mundo real. O desejo 
ou a paixão de conhecer tudo em sua volta 
faz de seus movimentos e brincadeiras livres, 
seu mais sério meio de apropriar-se e comu-
nicar-se com o mundo (SANTOS, 1998, p.62).

 
O interessante é conseguir considerar os 

diferentes aspectos presentes num pro-
cesso complexo de produção significações 
pelas crianças. O jogo é controlado pelos 
adultos para os diversos meios, havendo 
uma interação lúdica, solitária e coletiva.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1216

O professor pode adotar uma postura crítica 
frente à realidade que aí está, atuando de forma 
responsável, participantes do contexto social 
no qual estão inseridos não meramente como 
críticos, mas como sujeitos reflexivos, capazes 
de perceber a realidade e a partir dela assumir 
uma postura educativa, capaz de promover 
transformações educacionais e sociais, a pos-
tura de intelectual transformador, capaz de 
pesquisar e produzir o próprio conhecimento.

A perspectiva de formação para a cidada-
nia crítica do educando o professor deve 
atuar de maneira intelectual transforma-
dora, sendo para isso um professor que 
constrói o próprio conhecimento. O pro-
fessor deve tornar-se um pesquisador. Pes-
quisar é um ato cognitivo, porque ele nos 
ensina a pensar num nível mais elevado.

 
A criatividade é a possibilidade de usar 

a linguagem para produzir enunciados 
pessoais, específicos, seja qual for o va-
lor intrínseco desses enunciados, mas 
criatividade não significa originalidade.

Um bom professor estuda a realidade de seus 
alunos, vê suas necessidades, e busca alter-
nativas de interação. Nessa fase de mudança, 
ter consciência é muito importante, até que 
venha a se incorporar com um novo hábito. 

 
Ao introduzir uma brincadeira, a criança 

passa por uma fase de adaptação e reconhe-
cimento, é sempre interessante que as crian-
ças brinquem livremente, explorando todas 
as suas possibilidades, pois o brincar implica 
ação. A brincadeira é a atividade mais rica em 
estimulação e pode conter desafio necessá-
rio para provocar uma determinada aprendi-
zagem ao liberar potencial existente e como 
consequência uma situação de descoberta.

 

Essa estratégia de ensino propicia a apren-
dizagem, o ensino de um conteúdo ou de uma 
habilidade, por isso ao escolher uma brinca-
deira o educador tem que ter em mente o 
cumprimento deste objetivo. As brincadeiras 
podem estimular e muito o convívio em grupo, 
sendo extremamente importante que as esco-
las e os educadores saibam da importância do 
lúdico para o desenvolvimento das crianças.

O BRINCAR
 
O brincar acaba vindo de três campos de 

estudo: sociocultural, filosófico e psicológico 
que dão base os trabalhos e estudos sobre jo-
gos, brinquedos e brincadeiras na educação.

 
É preciso analisar o brincar como um fenô-

meno cultural, pois dentro de uma aborda-
gem teórica da literatura infantil, percebemos 
aspectos culturais expressos em diversos mo-
mentos, que percebemos com sensibilidade, 
onde vemos que escritores e ilustradores já 
perceberam que o livro para as crianças preci-
sa ser tão interessante quanto um brinquedo.

 
O paradoxo é um lugar de enriquecimen-

to da cultura, é uma expressão da subje-
tividade livre de restrições, estando liga-
da à realidade. Fazendo nascer a cultura de 
uma instância e de um lugar marcados pela 
independência em face de qualquer ou-
tra instância, sob a égide de uma criativi-
dade que poderia crescer sem obstáculos.

 
O brincar deve ser uma atividade livre das 

crianças, mas necessita da supervisão de 
um adulto, se o brincar se der dentro da es-
cola, de preferência por um professor aten-
to. Dentro da Educação Infantil predomi-
na a brincadeira dirigida por um professor.
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O jogo faz parte da vida social, sendo 
base do desenvolvimento das crianças e 
da própria educação. Na escola podemos 
perceber o quanto as crianças são porta-
doras de suas experiência lúdica que é acu-
mulada, quando observamos o brincar e 
o uso que farão dos mesmos brinquedos 
será diferenciado entre as crianças, prin-
cipalmente entre as meninas e os menos.

 
A base psicogenética do brincar, vê a ati-

vidade infantil por excelência: sendo toda 
espontânea, com início, meio e fim, e vai 
se aperfeiçoando pelo exercício funcio-
nal, se tornando um instrumento, den-
tro das ações de ordem mais complexa.

 
As crianças pequenas se constituem em 

uma dada cultura, levando em conta sua re-
lação entre a atividade imaginária e o mundo 
real, apontando a necessidade de recuperar 
o lúdico no universo dos adultos, principal-
mente quando o brincar vira uma atividade 
fundamental nas escolas de educação infan-
til. A brincadeira é um elemento importante 
dentro da cognição, cultura e educação, o 
jogo é uma maneira de romper os padrões 
de comportamentos sociais dos seres huma-
nos e de diferentes espécies também. Para 
a criança a brincadeira oferece diferentes 
oportunidades para explorar, aprender lin-
guagens e solucionar inúmeros problemas.

O estudo científico da acomodação pro-
gressiva, mútua, ao longo do curso de vida, 
entre um ativo, crescente, organismo biopsi-
cológico altamente complexo, caracterizado 
por um distinto e relacionado complexo de 
capacidades, dinâmicas evoluindo em pen-
samento sentimento e ação e, as proprieda-
des variáveis dos ambientes imediatos nos 
quais a pessoa em desenvolvimento vive, 
como esse processo é afetado pelas rela-
ções entre estes ambientes e pelos contextos 
maiores nos quais os ambientes estão em-
butidos (BRONFENBRENNER, 1993, p.07).

O ato de educar e desenvolver a criança sig-
nifica introduzir brincadeiras mediadas pela 
ação do adulto, sem que ocorra uma omissão 
de cultura, o repertório de imagens sociais e 
culturais enriquece a imaginação das crianças.

 
Dentro da Psicanálise acaba ocorrendo for-

mas prévias de conceber a criança, o brincar e 
o brinquedo, postulando o resgate do brincar 
identificando o que é específico infantil den-
tro do mundo das crianças, não se restringin-
do às etapas de desenvolvimento vistas em 
sua linearidade e universalidade, que acaba 
não contemplando certos referenciais indivi-
duais e sociais, que serão de grande utilida-
de para os que buscam paradigmas para jus-
tificar pesquisas e reflexões sobre o brincar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Quando se brinca, aprendemos antes de tudo a brincar, controlando um universo simbólico 

particular. O jogo pode ser entendido como uma forma de progredir nas habilidades exigidas den-
tro de uma partida, podendo transferir tais habilidades para outros campos da vida, aprendemos 
inicialmente com algo é relacionado com algum jogo para depois conseguirmos aplicar as com-
petências que adquirimos para outros territórios que não são considerados lúdicos e sim reais do 
cotidiano. É necessário aprender a contar antes de participar de algum jogo que usem os números.

 

A cultura do jogo é específica, mas que às vezes é chamada e considera-
da como cultura geral, há um conjunto de regras e significações próprias para 
cada jogo e é adquirido pelos indivíduos, dominando dentro do contexto do jogo.

Dentro do RCNEI, diz que por meio da atividade lúdica, os professo-
res podem observar e constituir uma visão dos processos de desenvolvimen-
to das crianças em conjunto e de cada uma em particular.(BRASIL, 1998, p. 28, v. 1).

O lúdico ganhou muito nos últimos anos, a conotação de prazer, de algo que 
se realiza sem conflitos, com facilidade, passando a ser usado para caracteri-
zar situações em que não estão presentes o conflito, a ansiedade ou a tensão. 

 

No jogar temos um lugar de desenvolvimento da cultura, ocorrendo uma emergência e de enrique-
cimento do lúdico, tornando o jogo possível, permitindo o enriquecimento progressivo da atividade 
lúdica, e o jogador precisa partilhar toda essa cultura com os demais para poder jogar com alguém.
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AVALIAÇÃO: APRENDIZAGEM OU CLASSIFICAÇÃO?

RESUMO: O Tema avaliação tem sido muito discutido na atualidade pelos profissionais 
da educação. Escolhi a temática avaliação: aprendizagem ou classificação? pelo fato, de 
querer analisar e descobrir como é feita a avaliação nas escolas, se ela é voltada para o 
desenvolvimento da aprendizagem ou para a simples classificação dos alunos. De acordo com 
as pesquisas realizadas a avaliação deve ser utilizada como um instrumento diagnóstico, para 
verificar se os objetivos são alcançados, se os alunos estão realmente aprendendo o que lhes 
foi proposto e o mais importante se conseguem atribuir significado ao conteúdo aprendido. 
Infelizmente, percebe-se que na prática alguns professores ainda não utilizam a avaliação 
como instrumento diagnóstico e construtivo, muito pelo contrário, ela é aplicada como 
forma de punição, de ameaça e controle sobre a turma. A avaliação é de suma importância 
para a educação e desenvolvimento da aprendizagem, mas somente quando utilizada como 
instrumento de melhoria da aprendizagem do educando e não como forma de classificá-los e 
medi-los. Portanto o objetivo desse trabalho é investigar o processo avaliativo suas interfaces 
e subjetividades. A metodologia utilizada foi a qualitativa e como abordagem a pesquisa 
bibliográfica. 

Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Classificação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe-se a investigar o processo avaliativo, suas interfa-
ces e subjetividades.  Tendo como enfoque principal as práticas avaliativas apli-
cadas nas unidades escolares atualmente. A avaliação configura - se como um 
instrumento que pode servir para reforçar a situação já existente ou para pro-
mover mudanças importantes na vida dos alunos e profissionais da educação.  

A temática avaliação é importante de ser abordada, pois ela é um 
dos meios pelo qual professor e aluno identifica as dificuldades encon-
tradas, possibilitando que os docentes revejam suas ações e repen-
sem seus métodos de ensino para que atinja - se resultados satisfatórios.

Por acreditar que o sistema de avaliação é um desafio para a educação senti 
a necessidade de pesquisar sobre a avaliação e principalmente como ela ocorre 
e se desenvolve, objetivando refletir sobre os vários instrumentos e possibili-
dades de reverter o processo avaliativo excludente em um processo avaliativo 
emancipatório valorizando suas experiências de vida e principalmente, conce-
bendo o aluno como sujeito deste processo, como ser pensante, crítico e criativo. 

Para a realização deste trabalho, examinei a literatura sobre os diversos autores 
estudiosos do tema em questão com Jussara Hoffmann, Luckesi, Gallo, Esteban, 
Celso Antunes, Antonio Zaballa, Ana Maria Saul, entre outros, que definem os con-
ceitos de avaliação, avaliação da aprendizagem, avaliação classificatória e cidadania. 

A pesquisa bibliográfica permitiu a seleção de livros, artigos, trabalhos e autores 
estudiosos do tema escolhido para ser trabalhado e aprofundado. Foi importante 
para adquirir maior conhecimento da temática a ser desenvolvida e tendo como 
base os referenciais pesquisados para dar um embasamento teórico ao trabalho. 

Após a introdução, apresentei uma abordagem conceitu-
al dos elementos constituintes da pesquisa, ou seja, apresen-
tação dos conceitos de avaliação, aprendizagem, e cidadania.
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A CIDADANIA

Nos últimos anos as questões so-
bre  cidadania tem sido muito deba-
tidas  em nossa sociedade de forma 
geral, mas também  nas escolas, quan-
do se fala sobre educação para a cida-
dania. Mas afinal, o que é cidadania? 
O conceito de cidadania não é úni-
co, é histórico e depende da percep-
ção do contexto ao qual está inserido.

Todos os indivíduos pertencem ao 
Estado e antes de tudo devem conhe-
cer e saber se relacionar com o Estado 
ao qual pertencem, suas normas e sua 
política de organização para conhecer 
seus direitos e deveres e assim lutar por 
eles e defendê-los. Gallo (2001) assim a 
define “[...] a cidadania é, antes de tudo, 
uma questão política, pois define o fato 
de o indivíduo pertencer a um Estado e 
a maneira pela qual ele se relaciona com 
esse Estado, para em seguida configurar 
direitos e deveres nessa relação” (p.138).

A cidadania não é algo que se sofre, 
mas sim que se realiza. O ser huma-
no participa ativamente do proces-
so de cidadania, pois é uma condição 
humana. Ser humano é ser cidadão, 
porque somente o ser humano é ca-
paz de exercer a cidadania. Como 
pode ser observado conforme autor 
citado acima: “[...] a cidadania é defi-
nida como algo essencialmente ativo. 

A cidadania não é um pathos (algo 
que se sofre), mas uma enérgeia’ (algo 
que se realiza). Em termos mais atu-
ais e mais comuns, poderíamos dizer 
que a cidadania constitui-se em di-
reitos (possibilidades) e deveres (ne-
cessidades) dos indivíduos articula-
dos numa sociedade política, numa 
comunidade”(GALLO, 2001,p.139).

Segundo Araújo (2007), a cidadania 
tem um sentido tradicional e um atual. 
Em seu sentido tradicional, a cidadania 
era vista como direitos e deveres dos ci-
dadãos que permitia - lhes participar da 
política, exercer seu direito de voto para 
escolherem seus governantes e tam-
bém permitia que eles fossem votados 
pelos demais se assim fosse solicitado e 
de sua vontade. Hoje em dia a cidadania 
não é mais encarada unicamente como 
a participação da política e conheci-
mento dos seus direitos e deveres. Na 
atualidade: “[...] o significado da cidada-
nia assume contornos mais amplos, que 
extrapolam o sentido de apenas aten-
der às necessidades políticas e sociais, 
e assumem como objetivo a busca por 
condições que garantam uma vida dig-
na às pessoas” (ARAÚJO, 2007, p.11).  
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AVALIAÇÃO

A avaliação tem algumas funções, 
umas auxiliam no desenvolvimen-
to da aprendizagem e no crescimen-
to do aluno como sujeito do seu pro-
cesso de ensino / aprendizagem. Já 
outras só fazem frenar o aprendiza-
do dos educandos, reprimir, escon-
der e não exercitar o raciocínio crítico. 
Aqui serão tratados alguns conceitos 
de avaliação e duas de suas funções, 
a aprendizagem e a classificação.

Sant’anna (1995), diz que: “A avalia-
ção é um processo pelo qual se procura 
identificar, aferir, investigar e analisar as 
modificações do comportamento e ren-
dimento do aluno, do educador, do sis-
tema, confirmando se a construção do 
conhecimento se processou, seja este 
teórico (mental) ou prático” (p.31-32).

A avaliação não é feita somente para 
o aluno, ela acontece a todos que estão 
na escola como: funcionários, coorde-
nador, diretor, escola e principalmen-
te o professor (a) que é quem elabora 
e aplica a avaliação e também está no 
centro do processo de ensino/apren-
dizagem, não é proposta com o foco 
para julgar ou classificar, mas para sa-
ber os resultados, o que o aluno, o 
professor e a escola como um todo al-
cançaram. Para verificar se o educan-
do está adquirindo conhecimento de 
forma qualitativa e não quantitativa.

Já Zaballa (1998), fala que:  “Basi-
camente, a avaliação é considerada 
como um instrumento sancionador e 
qualificador, em que o sujeito da ava-
liação é o aluno e somente o aluno, e 
o objeto da avaliação são as aprendi-
zagens realizadas segundo certos ob-
jetivos mínimos para todos” (p.195).

Na maioria das vezes a avaliação é 
considerada e vista não só pelos pro-
fessores, mas por muitos outros como 
sendo um instrumento unicamente de 
caráter qualificador e classificatório, 
para qualificar o grau das aprendizagens 
dos alunos ao final de cada bimestre ou 
de cada conteúdo ensinado e aplicado. 
Não é pensada pela ótica da construção 
do conhecimento, forma de diagnosti-
car os problemas e dificuldades encon-
tradas, para trabalhar com base nelas 
visando sua melhoria e a aprendizagem 
de qualidade dos alunos. O aluno não 
é o único sujeito da avaliação, ele é só 
um dos participantes, pois, todos os 
que estão envolvidos fazem parte des-
se processo avaliativo como um todo.

Para Saul (1995), “A avaliação cen-
trada em processos é em si mesma 
um processo que evolui em virtude de 
descobertas sucessivas e de transfor-
mações do contexto” (p.47). Como diz 
Saul à avaliação é um processo, e como 
todo processo exige sempre mudanças 
e construção de alternativas para me-
lhorá-lo. É um fator pelo qual descobre 
- se como o desempenho e a aprendiza-
gem do aluno estão se desenvolvendo, 
buscando alternativas para transfor-
mar o contexto ao qual está inserida.
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AVALIAÇÃO CLASSIFICATÓRIA

A avaliação utilizada como função 
classificatória não ajuda no desenvol-
vimento cognitivo do aluno, ela serve 
na maioria das vezes como instrumen-
to de punição, de manter a ordem em 
sala de aula e fazer com que haja um 
respeito dos alunos pelo professor, é 
utilizada também como instrumento 
classificatório, visando sempre o alcan-
ce de determinadas notas para atra-
vés delas passar ou não os alunos de 
ano e alcançar objetivos pré-estabele-
cidos. Luckesi (1998) diz que, “Com a 
função classificatória, a avaliação não 
auxilia em nada o avanço e o cresci-
mento [...] constitui-se num instrumen-
to estático e frenador do processo de 
crescimento [...]” (p.35). A avaliação 
aplicada como forma de classificação 
não ajuda e nem acrescenta em nada 
o processo de ensino aprendizagem 
onde o aluno realmente aprende tendo 
como foco um aprendizado de quali-
dade que visa formar cidadãos críticos.

A avaliação classificatória é utilizada 
para classificar as respostas em certas 
ou erradas e consequentemente os alu-
nos que a elas respondem, pois mede 
o conhecimento em bom ou ruim, ou 
seja, só é voltada para a classificação 
do aluno, se ele acertou determinado 
número de questões ele é visto como 
bom e se errou essas mesmas ques-
tões é taxado como ruim, como al-
guém que não sabe e que não apren-
deu o conteúdo ensinado em sala de 
aula. Como enfatiza Esteban (2003):

 

A classificação das respostas em acer-
tos ou erros, ou satisfatórias e insatisfa-
tórias, ou outras expressões do gênero, 
se fundamenta nessa concepção de que 
saber e não saber são excludentes e na 
perspectiva de substituição da hetero-
geneidade real por uma homogeneida-
de idealizada (ESTEBAN, 2003, p.16).

A qualidade do ensino conforme a 
avaliação classificatória se dá por meio 
de promoção do educando de um ano 
para outro, de respostas prontas e 
pré-estabelecidas, com gabaritos de 
respostas consideradas corretas, en-
tendendo-se que o ensino se cons-
trói com base na quantidade e não na 
qualidade como deveria ser de fato. 

Segundo Hoffmann (1993):
[...] na concepção de avaliação classifi-

catória, a qualidade se refere a padrões 
pré-estabelecidos, em bases comparati-
vas: critérios de promoção (elitistas, dis-
criminatórios), gabaritos de respostas às 
tarefas, padrões de comportamento ide-
al. Uma qualidade que se confunde com 
a quantidade, pelo sistema de médias, 
estatísticas, índices numéricos dessa 
qualidade (HOFFMANN, 1993, p. 32).
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Segundo Luckesi (1998), “[...] a atual 
prática da avaliação da aprendizagem 
escolar - ingênua e inconsciente - como 
se ela não estivesse a serviço de um 
modelo teórico de sociedade e de edu-
cação, como se ela fosse uma atividade 
neutra” (p.28). A avaliação da apren-
dizagem escolar utilizada nas escolas, 
na maioria das vezes não é aplicada de 
maneira a efetivar o ensino / aprendi-
zagem dos alunos. É realizada de forma 
ingênua sem que haja a consciência da 
importância de valorizar a aprendiza-
gem na avaliação visando formar cida-
dãos críticos que realmente adquiriram 
uma aprendizagem de qualidade para a 
vida e não apenas de forma a classifi-
car e separar alunos considerados bons 
ou ruins tendo como base somente a 
classificação que não acrescenta valo-
res efetivos na vida e na realidade dos 
alunos . A aprendizagem leva o aluno a 
solucionar os seus problemas e a utili-
zar os conhecimentos apreendidos em 
outras situações em seu cotidiano, para 
que isso aconteça à aprendizagem pre-
cisa ser significativa e não mecânica. 

Segundo Antunes (2002):
[...] o processo da verdadeira aprendi-

zagem sensibiliza a memória de longa 
duração e faz do aluno um soluciona-
dor de problemas e uma pessoa capaz 
de transferir saberes construídos em 
uma referência para múltiplos con-
textos de outras referências; estamos 
convencidos, assim, de que o ensino 
sempre tem sentido quando explora a 
aprendizagem significativa e quando 
percebe na aprendizagem mecânica 
apenas um sistema de adestramento 
eventualmente válido para animais e 
picadeiros, nunca para alunos e salas 
de aula  (ANTUNES, 2002, p. 15 e 16).

Quando a avaliação é feita para que 
ocorra aprendizagem, o professor in-
vestiga, busca meios para que atinja a 
necessidade dos seus alunos e alunas 
tanto individualmente quanto coletiva-
mente para assim alcançar efetivamen-
te uma aprendizagem de qualidade. 
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Para Esteban (2003):
Investigando o processo de ensino/

aprendizagem o/a professor/a rede-
fine o sentido da prática avaliativa. A 
avaliação como um processo de refle-
xão sobre e para a ação contribui para 
que o/a professor/a se torne cada vez 
mais capaz de recolher indícios, de 
atingir níveis de complexidade na in-
terpretação de seus significados, e de 
incorporá-los como eventos relevantes 
para a dinâmica ensino/aprendizagem. 
Investigando, refinar seus sentidos e 
exercita/ desenvolve diversos conheci-
mentos com o objetivo de agir confor-
me as necessidades de seus alunos alu-
nas, individualmente e coletivamente 
considerados ( ESTEBAN, 2003, p.24).

E ainda segundo a mesma autora o 
conceito de aprendizagem é bastan-
te limitado quando se é observado o 
que o aluno memorizou, por que não 
permite identificar se o educando re-
almente aprendeu o que foi ensinado. 

A avaliação da aprendizagem tem o 
intuito de desenvolver a aprendiza-
gem, formar cidadãos críticos, pensan-
tes e não simplesmente a memorização 
do conteúdo ensinado,  “O conceito 
de aprendizagem é bastante limita-
do por se referir às mudanças obser-
váveis de conduta. Refere-se quase 
exclusivamente ao aparente e ao me-
morístico, menosprezando o processo 
de aprender e as relações que se es-
tabelecem e que não se revelam ime-
diatamente” ( ESTEBAN, 2003, p.114).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que a avaliação na maioria 
das vezes, é aplicada de forma errônea, 
priorizando unicamente a classificação 
dos alunos em “bons ou ruins”, “capa-
zes e incapazes” de prosseguirem os 
estudos nas séries seguintes e não a 
emancipação e aprendizagem dos mes-
mos, que é o mais importante no de-
correr de todo o processo de ensino.

A avaliação é de suma importân-
cia no processo de ensino / apren-
dizagem, desde que seja desenvol-
vida com o intuito de formar um 
cidadão com olhar crítico e libertador, 
construtora da sua própria história. 

As questões da avaliação devem ser 
elaboradas de maneira a visar o desen-
volvimento do aluno, fazendo com que 
ele pense a respeito do assunto traba-
lhado e do que está sendo pergunta-
do no enunciado de cada questão da 
avaliação, e não aplicar perguntas sim-
ples com respostas óbvias, sem senti-
do algum, com o objetivo de apenas 
obter uma nota para constar na pau-
ta e também para classificar o aluno.
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A avaliação como função classifi-
catória está tão impregnada no pen-
samento de todos que tanto alunos 
quanto professores na maior parte 
do tempo e na maioria dos casos só 
a veem como uma forma de verificar 
em que nível estão se conseguiram 
apreender todo o conteúdo transmiti-
do e se já podem ir para outra turma. 

Enfim, só é vista como uma práti-
ca classificatória e seletiva, não sendo 
percebida e encarada como um instru-
mento importante e auxiliador do pro-
cesso de ensino / aprendizagem, por 
meio da avaliação o professor pode re-
ver a sua prática em sala de aula, as di-
ficuldades dos alunos para assim cons-
truir uma aprendizagem significativa.

A avaliação deve ser planejada ten-
do como foco a emancipação do edu-
cando, ou seja, formar um cidadão 
crítico que saiba seus direitos e de-
veres, não aceitando tudo o que lhe é 
imposto nem sendo condizente com 
questões com as quais não concor-
dam, que saiba lutar e defender seus 
interesses, ideais e pontos de vista, não 
uma avaliação classificatória trazen-
do à tona sentimentos como angústia, 
medo, stress, nervosismo, entre outros. 

É raro o aluno que se sente calmo e 
tranquilo mediante a uma avaliação, só 
a pronúncia da palavra AVALIAÇÃO já 
os remete a uma coisa ruim o que de 
fato não deveria acontecer. Portan-
to, é importante refletir a respeito de 
todas as questões citadas neste arti-
go, e construir uma prática avaliati-
va mais construtiva e eficaz que leve 
em consideração os dados qualita-
tivos e não quantitativos, visando à 
aprendizagem e emancipação e não 
a classificação e seleção dos alunos.
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AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DO ENSINO DE ARTES NA ESCOLA

RESUMO: Este estudo trata de uma revisão bibliográfica voltada ao ensino de Artes na 
escola. O foco de pesquisa aborda a Educação Infantil e os contextos de aprendizagem em 
Artes nesta faixa etária. Temos como objetivos específicos para este estudo, apresentar os 
principais conceitos do trabalho com a Música, Dança e Teatro na Educação Infantil e abordar 
alguns aspectos da legislação vigente sobre o tema. Esta pesquisa se justifica pela importância 
do ensino de Artes nas práticas da Educação Infantil, visto que o tema engloba as diferentes 
atividades lúdicas na escola. A Arte sempre esteve presente na história da educação escolar 
e dependendo da época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes 
papéis e princípios na escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes 
interpretações. O teatro é um importante recurso didático e pedagógico que contribui de 
forma significativa para o desenvolvimento da criança, proporcionando novas experiências 
e contribuindo para o seu aprendizado e crescimento integral. As crianças no contexto da 
Educação Infantil nem sempre entram em contato com produções artísticas diferenciadas, 
seja para apreciação ou para o desenvolvimento de alguma atividade relacionada à Arte. A 
linguagem teatral permeia as atividades que acontecem na escola, seja em um momento 
de contação de história ou nos momentos de brincadeiras em que haja a dramatização e a 
encenação. 

Palavras-chave: Ensino de Artes. Teatro. Dança. Música. Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Segundo as orientações curriculares do MEC são divididas as especificidades do conheci-
mento artístico em quatro modalidades: Música, Teatro, Dança e Artes visuais. Assim, os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais/Artes para o Ensino Fundamental, Referenciais Curriculares 
para a Educação Infantil e Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio trataram de explicitar 
os conteúdos de música, artes cênicas, artes visuais e dança e suas metodologias específicas. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar os principais conceitos sobre o trabalho 
com Artes na Escola de Educação Infantil. Temos como objetivos específicos para este es-
tudo, apresentar os principais conceitos do trabalho com a Música, Dança e Teatro na Edu-
cação Infantil e abordar alguns aspectos da legislação vigente sobre o tema. Esta pesqui-
sa se justifica pela importância do ensino de Artes nas práticas da Educação Infantil, visto 
que o tema engloba as diferentes atividades lúdicas na escola. Como é realizado o trabalho 
com Artes na Educação Infantil e em quais contextos este trabalho pode se desenvolver?

O trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil deve respeitar as peculiarida-
des das crianças e o seu nível de desenvolvimento, favorecendo o processo de criação 
das mesmas. O educador deve intervir proporcionando o contato com diferentes objetos 
agindo de forma intencional com o intuito de enriquecer a ação desenvolvida pela criança. 

Os conteúdos para o trabalho com música na educação infantil com crianças meno-
res, devem abranger alguns conceitos, dentre eles: a exploração de materiais e a es-
cuta de obras musicais para propiciar o contato e experiências com a linguagem mu-
sical; o som e o silêncio; a vivência da organização dos sons pelo fazer e pelo contato 
com diferentes obras e a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano.

Na sala de aula, o tratamento da Arte baseia-se em três dimensões: Arte como linguagem, como 
expressão da cultura e como conhecimento. A Arte como linguagem no sentido de realizar leituras 
e estabelecer 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.

Na educação infantil é possível trabalhar com todas as possibilidades de dança e teatro, 
visto que todas elas surgem das motivações inerentes do ser humano. Os objetivos das prá-
ticas nesse nível educacional devem ser direcionados a um reconhecimento corporal das 
crianças em um primeiro momento, passando por uma educação dos sentidos e finalizando 
com a exploração da criatividade e possibilidade de comunicação corporal através da dança.
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ENSINO DE ARTES E LEGISLAÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 5692/71 na 
qual a Educação Artística foi instituída no cur-
rículo reunindo todos os tipos de linguagem, 
porém esta lei não previa a formação e a qua-
lificação dos professores. Com a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 
9394/96, o ensino de Arte passa a ser com-
ponente curricular obrigatório, nos diversos 
níveis de educação básica, de forma a promo-
ver o desenvolvimento cultural dos alunos.

O ensino de Arte na escola e a concepção 
de currículo vem sofrendo alterações com o 
passar do tempo, são mudanças conceituais, 
epistemológicas, estruturais, políticas e pe-
dagógicas. Das Belas Artes às Artes Visuais, 
passando pela Educação Artística e pelas Arte 
Plásticas, a disciplina vem buscando uma va-
lorização e reconhecimento da Arte como 
área de conhecimento que possui importân-
cia como as demais disciplinas do currículo 
escolar e não como um meio de passatempo 
ou uma maneira de descobrir novos artistas. 

O artigo 26 da LDBEN 9.394/96 trata do 
currículo na Educação Básica e determina, 
em seu parágrafo 6º, que “a música deverá 
ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, 
do componente curricular de que trata o § 
2 deste artigo”. A música é conteúdo da dis-
ciplina de Arte já instituída como obrigatória 
nas escolas cabendo aos sistemas de ensino e 
aos professores de Arte, encontrar as formas 
de desenvolver esse conteúdo em suas aulas.

De acordo com Rodrigues (2013) a disciplina 
de Artes, por muitas vezes, é vista como menos 
importante em detrimento das demais discipli-
nas do currículo escolar, analisando as propos-
tas de ensino e os conteúdos cobrados para 
o ingresso no ensino superior. Muitas vezes, o 
ensino de Artes, é visto como uma forma de 
passatempo ou diversão, é preciso estabelecer 
de forma clara e objetivo quais são os seus pro-
pósitos de ensino e a sua finalidade, quebrando 
com esse paradigma e contribuindo para a mu-
dança de postura em relação ao ensino de Artes. 

Segundo Canda (2009) as linguagens ar-
tísticas presentes no currículo da escola não 
tem a função de formar artistas, o propósito 
da disciplina é baseado no desenvolvimento 
do aluno em todos os seus aspectos, o ensi-
no em Arte propicia o conhecimento de téc-
nicas e conceitos por meio da aprendizagem 
lúdica e de forma contextualizada e interdis-
ciplinar. Os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (Brasil, 1997) conceituam o ensino da 
Arte como campo de conhecimento tão im-
portante como os demais. Com ênfase na 
aprendizagem indica: objetivos, conteúdos, 
critérios de avaliação e orientações didáticas. 

Com base nas ideias de Rodrigues (2013) a 
disciplina de Artes passou por grandes transfor-
mações quando pensamos no currículo escolar, 
mudanças de estrutura, conceitos e mudanças 
pedagógicas. Além de tais mudanças temos as 
diferentes definições ao longo da história, En-
sino de Belas Artes à Artes Visuais, Educação 
Artística, Artes Plásticas, buscando a valoriza-
ção e o entendimento do Ensino de Artes em 
suas especificidades e conteúdos, destacan-
do a sua importância no processo de ensino. 

De acordo com as ideias de Barbosa (2007), 
a obrigatoriedade do ensino de Arte não é o 
bastante para garantir existência desta discipli-
na no currículo. Depende muito das ações do 
professor para que este ensino tenha maior le-
gitimidade no contexto escolar. Em outras pa-
lavras, é muito importante que o professor de 
Arte receba a devida formação para atuar de 
modo que os alunos possam explorar os campos 
artísticos na escola e possam identificar os di-
versos fenômenos artísticos em seu cotidiano. 

Os conteúdos da área de Arte devem 
abranger um conhecimento que torne a 
criança capaz de criar e expressar-se artis-
ticamente, proporcionando o contato com 
diferentes suportes, materiais e conteúdos, 
diversas manifestações culturais e artísti-
cas, em diferentes portadores e modelos. 
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MÚSICA E ARTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

As instituições escolares ainda encontram 
dificuldades para integrar a linguagem musi-
cal ao contexto educacional, evidenciando-se 
uma defasagem entre o trabalho realizado 
na área de Música e nas demais áreas do co-
nhecimento, onde são realizadas atividades 
de reprodução e imitação não prevalecen-
do as  atividades voltadas à criação musical. 

Para Mendes (2009) o importante é começar 
a trabalhar a linguagem musical com impro-
visação, exploração corporal, manipulando, 
classificando, registrando, identificando, escu-
tando sons e música, enfim, produzir e pensar 
música Por meio da música o aluno pode se ex-
pressar, sendo assim, não deve ser vista como 
passatempo, ou ser trabalhada de maneira 
descontextualizada. Deve haver uma concilia-
ção entre prazeres que a música proporciona 
e sua importância como forma de expressão.

A música inserida na disciplina de Arte, como 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo da 
disciplina, pode contribuir, não só para a for-
mação cultural das crianças e adolescentes, na 
medida em que irão ampliar seus repertórios 
acerca da diversidade musical, como também 
para a melhoria na qualidade do ensino da 
Arte, estimulando o aluno a ampliar as suas 
linguagens artísticas e os seus conhecimentos.

[...] mesmo nas escolas em que se inves-
te em aulas de musicalização, é comum que 
isso se dê de maneira pouco consistente, 
ocorrendo, muitas vezes, mais como recre-
ação do que como fonte de conhecimento, 
contando-se, é claro, com notáveis exceções. 

No entanto, é preciso registrar que o es-
quecimento dos métodos ativos de educação 
musical em muitos espaços em que poderiam 
ocorrer vem sendo danoso ao ensino de mú-
sica no País, provando duas posturas opostas: 
a que adota um dos métodos acriticamente 
e de maneira descontextualizada descartan-
do outras possibilidades, e a que ignora seus 
procedimentos e investe em propostas pes-
soais, geralmente não acompanhadas de re-
flexão, e baseadas em ensaio e erro que, em 
geral, privilegiam o ensino técnico instrumen-
tal (leia-se treinamento dos olhos e das mãos) 
ou a diversão, dentro do pressuposto de que a 
música é lazer (FONTERRADA, 2001, p. 122).

O trabalho com música na faixa etária de 
0 a 3 anos deve ser organizado para que as 
crianças desenvolvam algumas capacidades, 
dentre elas estão: ouvir, perceber e discri-
minar fontes sonoras e produções musicais; 
brincar com a música, imitar, inventar e re-
produzir criações musicais. Com as crianças 
de 4 a 6 anos os objetivos são mais aprofun-
dados, oportunizando às crianças: explorar e 
identificar elementos da música interagindo 
com os demais; expressar sensações e pensa-
mentos por meio de interpretações musicais. 

As necessidades de contato corporal são 
importantes no momento do fazer musical, 
o brincar, o dançar e o cantar com as crian-
ças devem estimulá-las e levar em conside-
ração tais aspectos. As letras das músicas 
trabalhadas com as crianças menores de-
vem ser mais fáceis, com menos palavras, 
permitindo que as crianças se apropriem de 
forma mais tranquila não comprometendo a 
realização musical. Os gestos também não 
devem ser excessivos para que as crianças 
não parem de cantar para tentar realizá-los.
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Para o trabalho com a criança pequena to-
dos os instrumentos musicais podem ser uti-
lizados sendo importante valorizar aqueles 
presentes nas diferentes regiões e aqueles 
construídos pelas próprias crianças. As formas 
de utilização dos diferentes instrumentos va-
riando a força, intensidade e os movimentos, 
propiciando as crianças novas experiências e 
diferentes percepções dos sons produzidos.

O movimento corporal e os gestos estão 
estreitamente ligados ao trabalho com mú-
sica.  A música implica em gesto e em mo-
vimentos e o corpo manifesta os diferentes 
sons que vai percebendo. O professor pode 
aproveitar situações em que há um maior 
interesse das crianças para transformá-los 
em improvisos musicais, na forma de jo-
gos, que estimulam a memória auditiva e 
musical, as crianças podem criar pequenas 
canções e trabalhar com rimas utilizando 
os elementos do dia a dia em sala de aula. 

As histórias trabalhadas em sala de aula 
podem ser sonorizadas pelas crianças de di-
ferentes formas, produzindo música e am-
pliando o trabalho musical com as crian-
ças, neste caso, as crianças podem ser 
convidadas a reproduzir os sons narrados 
na história, como o bater de portas, o can-
to dos animais, os sons da natureza, etc.

Segundo o RCNEI (1998) a apreciação mu-
sical refere-se a audição e a interação com 
músicas diversas. Os conteúdos a serem tra-
balhados com as crianças na educação infantil 
tem como finalidade: a escuta de obras musi-
cais variadas, participação em situações que 
integrem música e movimentos corporais e a 
escuta de diversos gêneros estilos e culturas.

Tão importante quanto ouvir a música é a 
movimentação corporal já que as crianças 
se expressam de uma maneira global. O re-
pertório musical utilizado deve ser variado 
não apenas utilizando reproduções de músi-
cas infantis veiculadas  na mídia que em sua 
maioria apresentam contextos e movimentos 
estereotipados, é necessário ampliar o re-
pertório musical infantil, enriquecendo este 
universo com elementos diferentes que per-
passam todos os gêneros e estilos musicais.

As músicas instrumentais proporcionam 
à criança um contato musical diferenciado 
abrindo possibilidades de novas formas de 
trabalho com a música. O resgate de músi-
cas regionais se constitui em outra ativida-
de que deve ser trabalhada com as crianças 
resgatando a música tradicional e aproximan-
do as crianças dos valores de sua cultura.

A linguagem musical possui uma estrutura e 
algumas características próprias, entre elas te-
mos a produção, que é centrada na experimen-
tação e na imitação; a apreciação que trata da 
percepção tanto dos sons e silêncios quanto 
das estruturas e organizações musicais; e a re-
flexão que traz questões referentes à organiza-
ção, criação, produtos e produtores musicais.

As atividades que visam a linguagem mu-
sical devem ocorrer com frequência por 
meio de jogos, interpretação e composi-
ções, além destas atividades a construção 
de instrumentos musicais pelas próprias 
crianças proporciona a elas vivências rela-
cionadas a produção de sons, a exploração 
de materiais diversos e o fazer música no 
momento em que os instrumentos são con-
feccionados e manuseados pelas crianças.
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DANÇA, TEATRO E ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A dança na educação infantil é uma par-
te do trabalho que deve ser desenvolvido 
utilizando a linguagem corporal, tornan-
do-se significativo e respeitando a movi-
mentação espontânea e criativa da criança, 
sem uma mera reprodução de estereótipos.

De acordo com Guimard (2010) tanto o brin-
car como o teatro podem auxiliar na concen-
tração, na capacidade de memorizar, no de-
senvolvimento harmônico do sistema motor, 
na desinibição, e contribuem para o processo 
de socialização, aguçam o caráter crítico so-
bre o mundo, exercitam a disciplina, ampliam 
os horizontes da imaginação e da fantasia. 

Segundo Richter (2007) as artes possibilitam 
a criança criar representações por meio do lú-
dico e da criatividade, nestas representações a 
criança desenvolve o seu potencial de apren-
dizagens e estabelece relações significativas 
no processo de ensino. Muitas vezes as inter-
venções dos adultos não são positivas em rela-
ção as produções infantis, com o pensamento 
de que a criança não apresenta competência 
ou o conhecimento necessário para produ-
zir “Arte” de maneira adequada ou desejada.

As possibilidades expressivas do corpo são 
especialmente trabalhadas por meio da dan-
ça. Para que a dança constitua um meio de ex-
pressão para a criança, é importante que ela 
tenha a oportunidade de criar movimentos li-
vremente. Entretanto, a liberdade precisa ser 
“alimentada” pelo professor, para que a crian-
ça não se restrinja ao repertório de movimen-
tos que já conheça e os repita mecanicamente. 

É preciso que o professor planeje propos-
tas que estimulem a criação de diferentes 
respostas motoras expresivas a estímulos di-
versos, que ele lance desafios que estimulem 
a criação e sejam suficientemente abertas 
para possibilitar respostas múltiplas e criati-
vas. (Orientações Curriculares, 2007, p.71).

Segundo Laban (1990) os movimentos na 
dança se manifestam na riqueza dos gestos 
e nos passos utilizados no dia-a-dia: em qual-
quer ação o homem faz uso de movimentos 
leves ou fortes, diretos ou flexíveis, lentos ou 
súbitos, controlados ou livres. A dança possui 
alguns conceitos que podem ser trabalhados e 
o professor não pode limitar-se a mera repro-
dução estereotipada de movimentos. Mesmo 
sem a formação específica em dança, o profes-
sor pode promover e desenvolver atividades 
em que as crianças possam explorar os movi-
mentos e o corpo utilizando a música e a dança.

 
De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Arte (1997), desde Platão a arte, 
tem sido considerada e utilizada como um re-
curso de aprendizagem na educação, o teatro 
foi formalizado pelos gregos e era considerado 
um elemento fundamental na educação natu-
ral, pois exigia do homem uma presença com-
pleta por meio da expressão e comunicação. 
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Contudo, hoje a dança no ensino é deixada 
para segundo plano em algumas instituições, 
ou somente é evidenciada em comemora-
ções como festas de época, e na mídia ainda 
é vista como divertimento, algo que possui 
um fim em si, que não é capaz de transmi-
tir nada além de movimentos que são apre-
ciados por muitos gerando emoções e sen-
timentos diferentes, porém o espaço para o 
entendimento e a crítica daquela representa-
ção social não existe e muito menos é pro-
porcionado, poucos momentos são dedica-
dos as artes em geral, porém o que devemos 
nos preocupar é com uma transformação 
dessa sociedade que exerce um consumis-
mo elevado e a dança, pode exercer uma 
conscientização do homem, quanto um ser 
social capaz, não apenas de criticar o mun-
do em que vive, mas criar um mundo novo, 
uma sociedade dançante (LIMA, 2011, p.18).

É importante instigar as crianças a expe-
rimentar a dança sem preocupação com o 
certo ou o errado, as brincadeiras devem es-
timular os improvisos das crianças e aprovei-
tar os espaços disponíveis para a realização 
de tais atividades, sem a mera reprodução 
de sequências passadas pelos professores.

As crianças no contexto da Educação Infantil 
nem sempre entram em contato com produ-
ções artísticas diferenciadas, seja para apre-
ciação ou para o desenvolvimento de alguma 
atividade relacionada à Arte. A linguagem te-
atral permeia as atividades que acontecem 
na escola, seja em um momento de contação 
de história ou nos momentos de brincadeiras 
em que haja a dramatização e a encenação. 

Temos que dar um basta às diminuições, 
simplificações e, muitas vezes, desrespeito di-
rigidos ao teatro realizado para crianças, seja 
da própria classe artística, como na socieda-
de e entre educadores. Muitos professores 
referem-se ao teatro realizado para crianças 
como “teatrinho”. Hoje teremos “teatrinho” 
na escola. [...] Não que seja má intenção dos 
professores, trata-se de um conceito arraiga-
do de que o teatro para crianças é menor. [...] 
é importante atentarmos e nos referirmos ao 
teatro produzido para crianças simplesmen-
te como Teatro. (GUIMARDI, 2010, p.89).

Segundo Andrade (2009) o ensino da arte 
em espaços educativos carecem de suges-
tões desafiadoras para que a imaginação da 
criança possa ser explorada, além da lingua-
gem visual, musical e corporal nas milhares 
possibilidades de criar com diferentes mate-
riais e suportes e diferentes formas de pro-
duzir, entender e ler imagens, bem como in-
vestigar possibilidades do próprio corpo e 
gestos com uma riqueza imensa de expressão.

As expressões corporais em si, assim como 
a dança, nos remetem a um trabalho artesa-
nal corporal, o que contradiz com uma visão 
mais conservadora que educadores têm dos 
nossos alunos, onde o movimento é visto 
como motivo de desordem e não de apren-
dizado, se uma criança sai correndo durante 
a aula de educação física, pois há uma neces-
sidade de se - movimentar, ela é vista como 
alguém que está desobedecendo a uma regra 
que tem como objetivo a estática do corpo 
enquanto o professor passa a atividade e 
essa movimentação se restringe apenas num 
determinado tempo e espaço pré-determi-
nado pelos professores (LIMA, 2011, p. 25).
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É importante proporcionar para as crian-
ças a apreciação de figuras, ao contato com 
os personagens de uma história já conhe-
cida, de um desenho e, até mesmo, de al-
guns filmes, partindo desta apreciação o 
professor poderá trabalhar com essas per-
sonagens por meio de jogos simbólicos, fa-
zendo pequenas dramatizações e aprovei-
tando os objetos presentes em sala de aula. 

Com isso, o professor estará criando pos-
sibilidade para que as crianças desenvolvam 
relações entre as representações visuais e 
suas vivências, enriquecendo seu conheci-
mento do mundo e contribuindo para o de-
senvolvimento das linguagens artísticas.

Existem várias possibilidades de trabalho 
com a dança na educação infantil, mesmo 
que a formação acadêmica do professor não 
seja adequada em relação a este conteúdo 
e sem as devidas referências bibliográficas 
disponíveis, seja nos cursos de formação ou 
nos materiais de base da educação infan-
til. Utilizando o movimento e o corpo, que 
são a base para um trabalho bem sucedido 
com as crianças pequenas, os professores 
em conjunto com os demais profissionais 
é capaz de introduzir a “dança” como “arte” 
proporcionando às crianças um desenvol-
vimento que vai além da fala e da escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O professor deve conduzir o processo edu-
cativo dando significado aquilo que a criança 
aprende, incluir a Arte no currículo escolar, 
não é suficiente para a garantia de aprendi-
zado, 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.

Os documentos norteadores da educação 
fazem orientações didáticas aos professores 
incluindo a música dentre as atividades per-
manentes que devem ser oportunizadas às 
crianças, além disso define que os eixos do 
currículo devem garantir experiências que 
promovam o relacionamento e a interação das 
crianças com diversificadas manifestações 
de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura.

Existem várias possibilidades de trabalho 
com a dança na educação infantil, mesmo 
que a formação acadêmica do professor não 
seja adequada em relação a este conteúdo 
e sem as devidas referências bibliográficas 
disponíveis, seja nos cursos de formação ou 
nos materiais de base da educação infantil. 

Utilizando o movimento e o corpo, que 
são a base para um trabalho bem sucedido 
com as crianças pequenas, os professores 
em conjunto com os demais profissionais 
é capaz de introduzir a “dança” como “arte” 
proporcionando às crianças um desenvol-
vimento que vai além da fala e da escrita.

A formação dos professores que atuam nas 
séries iniciais e na educação infantil ainda pro-
duz alguns equívocos de como se trabalhar 
com este conteúdo, alguns profissionais não se 
veem capazes de realizar determinadas ativi-
dades musicais, justificando que é necessário 
ter certas aptidões para trabalhar com música.

A aprendizagem em Artes deve propor-
cionar o conhecimento ao aluno dando 
significado aquilo que a criança aprende, 
incluir a Arte no currículo escolar, não é su-
ficiente para a garantia de aprendizado, a 
Arte deve estar integrada as demais áre-
as do conhecimento e tornar possível que 
a criança aprenda e compreenda o seu con-
teúdo de forma relevante e significativa.
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A LITERATURA DE CORDEL COMO FERRAMENTA PARA O 
DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O cordel consiste num texto de poucas páginas ou um texto curto, pendurado 
em barbante, como um varal, com histórias inventadas pelo povo para contar e facilitar seu 
entendimento; historinhas e charges para aguçar a curiosidade do leitor a querer ler mais um 
pouco. Os temas recorrentes são a poesia popular, a prosa em forma oral, a lenda, denúncia 
política e mitos. O presente artigo tem como objetivo analisar o papel da Literatura de Cordel 
em sala de aula como ferramenta de desenvolvimento linguístico, tornando-a uma metodologia 
de ensino alternativa no processo de alfabetização e letramento. Levando em consideração 
que esse gênero literário se apresenta de várias formas, como escrita, oral, declamada e 
cantada, deduz-se que são diversas as possibilidades pedagógicas, com um universo repleto 
de personagens, temas, imagens, rimas, etc. Trata-se de propor uma forma de incentivar os 
educandos a perceberem o que existe por trás dessas produções textuais, não apenas no que 
se refere ao texto propriamente dito, mas a questões morais, políticas, sociais, econômicas 
e culturais. A partir daí, torna-se mais fácil que o aluno perceba e seja um leitor crítico e 
pensante, capaz de compreender não só a si mesmo, mas o outro e intervir na realidade, com 
o intuito de transformá-la para melhor.

Palavras-chave: Literatura; Cordel; Alfabetização; Linguagem.
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INTRODUÇÃO

A comunicação não é um fenômeno recente 
no meio social. Com o passar dos anos, os in-
divíduos desenvolveram diversas maneiras de 
possibilitar a comunicação, mas sempre com 
o mesmo propósito: promover a interação so-
cial. Além disso, o ser humano percebeu que 
por meio de sua capacidade de comunicação 
era possível expressar opiniões, sentimentos, 
ampliar a interação social e, sobretudo, regis-
trar sua história. Contudo, a evolução social 
exigiu que os indivíduos ampliassem a utili-
zação da comunicação. Desse modo, surgiu a 
necessidade de compreender o funcionamen-
to e alcance da linguagem, fato que ocasionou 
a reformulação de seus aspectos conceituais.

Diante disso, surge a linguagem literária, 
que consiste num tipo especial de comuni-
cação, que faz uso de recursos linguísticos 
para criar uma linguagem diferente, bem 
distinta da linguagem usada no cotidiano.

Pode-se encontrar a linguagem literária na 
prosa, no conto, no romance, na novela, na 
poesia, em narrativas de ficção, na crônica. 
Os textos literários não possuem compromis-
so com a transparência e, portanto, muitas 
vezes requerem do leitor um maior senso es-
tético e maior capacidade de análise e inter-
pretação. O texto literário revela as emoções 
profundas e, compreendê-lo irá depender das 
experiências e da cultura (SOARES, 2004).

Nas últimas décadas, é possível identi-
ficar a utilização de novas metodologias e 
técnicas de ensino. Desse modo, os edu-
cadores começaram a fazer uso de lingua-
gens alternativas com o intuito de apre-
sentar conteúdos de maneira inovadora 
e mais atraente aos educandos. Dentre 
elas, ressalta-se aqui a literatura de cordel.

A literatura de Cordel é muito rica e precio-
sa para a cultura e desenvolvimento de um 
povo e sua história e para a formação do ser 
humano, não importando sua condição finan-
ceira, ou seja, é uma cultura para todos sem 
exceção e sem preconceito (LIMA,, 2006).

Trata-se de uma literatura viva e natural do 
ser humano, que retrata o quanto ele é capaz 
de criar e ampliar seu conhecimento. O que 
faz com que seja imprescindível e valorizada, 
atual e utilizada até os dias de hoje em to-
das as áreas, o como, por exemplo, na edu-
cação, como arte, com cantores repentistas, 
entre outras. Permanece sendo passada de 
geração a geração, em forma de teatro com 
peças teatrais, novelas, críticas políticas, etc.

Conforme Mendonça (2019), o ano de 
1830 é considerado como o início da po-
esia popular nordestina. Essa literatura 
mostra tanta importância que ainda per-
manece viva mantendo suas tradições.

A literatura de cordel é representada por 
poesias de natureza popular, as quais origi-
nalmente eram expressas somente de forma 
oral. Contudo, depois de algumas décadas, 
ela passou a ser manifestada de maneira es-
crita ou impressa em folhetos. Um dos fa-
tores mais relevantes acerca desse tipo de 
literatura é sua relação com a perspecti-
va interdisciplinar (MENDONÇA, 2019).

Nesse sentido, utilizando como meto-
dologia a Revisão Bibliográfica, o presente 
trabalho tem por objetivo analisar o papel 
da Literatura de Cordel como ferramenta 
de desenvolvimento linguístico, tornando-
-a uma metodologia de ensino alternativa 
no processo de alfabetização e letramento.
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BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA 
DE CORDEL

De acordo com Mendonça (2019), a lite-
ratura de cordel se iniciou na Europa, apro-
ximadamente no século XVII. Por ter uma 
forma editorial de baixo custo que atingia vá-
rias classes sociais, foi se tornando acessível 
à grande parte da população e era vendida 
em feiras. Existem relatos comprovando que 
eram tradicionalmente orais feitos pelos tro-
vadores medievais e foram ao longo do tem-
po se desenvolvendo até a idade Contempo-
rânea, porém, não há precisão da data de seu 
início, havendo muitas divergências nas datas. 

O cordel se desenvolveu em diversos pa-
íses, tornando-se assim uma literatura ar-
ticulada de formas diferentes. Na França, 
essa literatura era chamada de “Litterature 
de Colportage” e era carregada em mochilas 
entre outras coisas, tais como jornais, enfei-
tes femininos, sendo uma literatura extre-
mamente volante dirigida ao meio rural. Já 
no meio urbano, os Franceses divulgaram 
essa literatura nos jornais de sátira popu-
lares ou denominados “Canard”. Em outros 
países, como Inglaterra e Holanda, o cordel 
era semelhante àqueles nordestinos, e tam-
bém eram iguais na forma literária e escrita 
na parte visual; suas capas traziam xilografias 
que fixaram aspectos do tema tratado. Cabe 
ressaltar que esses encontros eram transmiti-
dos em versos de forma muito primitiva, com 
histórias que eram acompanhadas por ins-
trumentos de música (MENDONÇA, 2019). 

Assim, a literatura de cordel se espalhou 
pela Europa e, mais adiante, pela América.

Mesmo estando presente em vários pa-
íses, a literatura de cordel obteve seu 
grande sucesso em Portugal, entre os 
séculos XVI e XVII. Segundo Linhares:

A literatura de cordel obteve êxito em Por-
tugal, entre os séculos XVI e XVII. Os textos 
podiam ser em versos ou prosas, consistin-
do em peças de teatro, e abordavam os mais 
diversos assuntos, como contos, historietas, 
escritos de fundo histórico moralizante, não 
apenas de autores anônimos, mas também de 
alguns famosos que viram sua obra vendida a 
baixo custo, como foi o caso de Gil Vicente e 
Antônio José da Silva (LINHARES, 2019, p. 15).

O cordel se desenvolveu com muito vigor em 
Portugal e assim como Linhares demonstra, 
não eram apenas anônimos que escreviam os 
cordéis, mas também escritores já renomados, 
como Gil Vicente e Antônio José da Silva. Des-
se modo, a Literatura de Cordel não era apenas 
uma Literatura vulgar e que tinha uma perso-
nalidade que marcaria uma geração e, conse-
quentemente, não era uma literatura pobre 
e sim uma literatura que ficaria para sempre.

A literatura de cordel chegou no Bra-
sil por volta do século XVII, trazida de Por-
tugal pelos colonizadores e era nomeada 
de “folhas volantes” ou “folhas soltas” e, 
gradativamente, se tornou popular, so-
bretudo no Nordeste e no Sul do país, 
que presentearam o mundo com grandio-
sos nomes nessa arte (NOGUEIRA, 2019). 
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Consoante Abreu (1999), no Brasil, igual-
mente na América Latina, a literatura de cor-
del também esteve presente desde a época 
colonial; sendo comprovado por documen-
tos. Entretanto, o primeiro folheto brasileiro 
encontrado por Origene Lessa, é datado de 
1865, com publicação em Recife, escrito so-
bre modelo de testamento de animais, tão 
apreciados pela literatura de Cordel portu-
guesa, porém contém fatos e acontecimen-
tos do cotidiano de Pernambuco que com-
provam sua origem brasileira. Mas, no ano 
de 1983, Leandro Gomes de Barros publi-
cou o primeiro folheto específico de cordel.

No ano de 1893, a literatura de cordel 
se tornou aos poucos um conjunto com-
plexo e independente do sistema literá-
rio. No entanto, poetas tinham suas pró-
prias editoras até o ano de 1960, pois, a 
literatura de cordel tinha um custo baixo e 
era comercializada de forma simples, po-
rém, com grandes objetivos (ABREU, 1999).

A produção de cordel no Brasil tem seu pon-
to de partida a partir do momento em que o 
homem nordestino sai do campo em busca de 
uma nova vida na cidade, ou seja, os campone-
ses começam a sentir necessidade de melho-
rias de vida e almejam alcançar novos sonhos. 
E, nessas condições, altera a produção de cor-
del que passa a ser apresentada ora declama-
da como poesia ora cantada como música ao 
som de viola (REVISTA NOVA ESCOLA, 2019).

Ampliam-se os temas, que antes eram re-
lacionados a contos e histórias de prínci-
pes, princesas e reinos distantes e, aos pou-
cos, tornaram-se totalmente diferentes.

COMERCIALIZAÇÃO DO CORDEL

Segundo Santana e Batista (2019), a litera-
tura de cordel era comercializada em feiras 
populares, estações de trem e até mesmo nas 
ruas, onde eram estendidos em malas, lonas 
ou pendurados em barbante (de onde vem o 
nome cordel). Isso demonstra o quanto essa 
literatura foi importante, embora existisse 
alto índice de analfabetismo por circular em 
ambientes de fácil acesso, porque as feiras 
nordestinas eram verdadeiras festas para o 
povo sertanejo e o fluxo de pessoas era ex-
tremamente grande, nas quais podiam, além 
de comprar e vender seus produtos, se diver-
tir e conversar acerca de diversos assuntos.

Como já mencionado anteriormente, o 
Cordel era comprado por indivíduos que, a 
princípio, eram semianalfabetos, mas que 
mesmo assim adquiriam os livretos para 
que alguém lesse para eles, fazendo as-
sim com que o número de livretos vendi-
dos fosse muito elevado (EVARISTO, 2003).

O Cordel é uma modalidade, conforme Eva-
risto (2003), com duas vias de chegada aos lei-
tores: oral e escrita. Na primeira, o poeta “can-
ta” seus versos para um público específico, e, 
na segunda, vende seus folhetos impressos, 
na qual figuram propriamente seus poemas. 
Os livretos de cordel são mercadorias e os tex-
tos escritos o produto a ser comercializado.
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CARACTERÍSTICAS DO CORDEL

Conforme Oliveira (2019), os cordéis po-
dem ser caracterizados como pequenos livri-
nhos pendurados em barbantes ou cordões, 
em sua maioria, confeccionados no tamanho 
de 11x15 ou 11×17 cm e, em geral, impressos 
em papel de baixa qualidade e colocados em 
cima de caixotes ou esteiras, em feiras, calça-
das, estações de trem. Na década de 1920, ti-
nham suas capas ilustradas com xilografias. Já 
entre as décadas de 1930 e 1950, surgiram as 
capas com fotos de estrelas do cinema Nor-
te-Americano. Sua classificação pode ser de 
acordo com o número de páginas: o roman-
ce (24, 32, 48, ou 64 páginas) e o folheto (8, 
16, ou 40 páginas) e a folha volante avulsa.

Na atualidade, ainda possuem o mesmo 
formato, apesar de também serem encon-
trados em tamanhos diferentes. Com rela-
ção à impressão, substituindo a tipografia 
usada antigamente, hoje também são uti-
lizadas as fotocópias. E podem ser encon-
trados em três tipos: folhetos com oito 
folhas, romances com dezesseis a vinte e 
quatro folhas; e estórias com trinta e dois 
a quarenta e oito folhas (OLIVEIRA, 2019).

Geralmente, sua apresentação gráfica é 
bem modesta, visto que o preço é baixo, em 
razão de ser voltado à população mais pobre.

Os textos de cordel são estruturados 
em forma de poesia tendo como a sexti-
lha (heptassílabos) como estrofe básica. 
Geralmente, são ilustrados com xilogravu-
ras, chichês de cartões postais, fotografias, 
desenhos e outras composições gráficas e 
oferecem rico material para estudos per-
mitindo diversas interpretações que reme-
tem para o contexto sociocultural em que 
se inserem cada texto (OLIVEIRA, 2019).

Esses folhetos relatam os mais diversos 
assuntos, desde estórias de amor, à aventu-
ras de cangaceiros e fatos relevantes. Para 
poder vender mais, o vendedor costuma ler 
em voz alta o conteúdo do livro para de-
pois oferecê-lo aos prováveis compradores.

O GRANDE FOCO DESSA 
LITERATURA

Conforme foi visto acima, a literatura de 
cordel teve seu início com os camponeses, 
que, por serem semianalfabetos ou até mes-
mo analfabetos, possuíam uma linguagem 
de fácil compreensão, era acessível e tinha 
com principal finalidade interagir com as-
suntos de comédias, assuntos sociais, de-
nuncia, entre outros. Em sua maioria, esses 
folhetos eram romances que contavam his-
tórias com a intenção de entreter e criticar 
pessoas, e era muito comum encontrar al-
guns que reproduziam desafios, contavam 
aventuras de Lampião ou a vida do Padre 
Cícero ou do Frei Damião. Contudo, pode-
-se dizer que o Cordel também é visto como 
o Jornal nordestino, uma vez que relatam os 
desastres, acidentes, as inundações, as se-
cas, os cangaceiros, as reviravoltas políticas 
e alimentam o caráter jornalístico que che-
ga a inúmeros títulos por ano (LIMA, 2006).

Segundo Azevedo (2004), pesquisadores, 
quando foi anunciada a morte de Getúlio Var-
gas, um dos poetas de cordel ouviu a notícia 
pela rádio e começou a escrever: “A lamen-
tável morte de Getúlio Vargas”. Entregou os 
originais ao meio dia e à tarde recebeu os 
primeiros exemplares e vendeu em torno de 
70.000 mil exemplares em apenas 48 horas.
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Um dos temas abordados era o religioso, 
o que demonstra que tratavam de temas 
que o povo tinha grande interesse, ou seja, 
os poetas escreviam da forma que os leito-
res estavam acostumados a tratar do assun-
to. Nesse caso, inúmeros folhetos que fa-
lam de diabo como uma figura que convive 
com as pessoas do povo e, por ter origens 
rurais, os leitores tendiam a atribuir certos 
fenômenos sobrenaturais, por isso, a pre-
sença de demônios e santos são escritos ou 
falados com certa frequência (LIMA, 2019).

A LITERATURA DE CORDEL NO 
CONTEXTO ESCOLAR

Nos dias atuais, ensinar literatura é um 
grande desafio, pois, há ausência de profes-
sores qualificados, sobretudo, porque mui-
tos deles têm pouco contato, tanto com tex-
tos literários quanto com textos teóricos.

A falta de leitura e conhecimento sobre te-
orias presente na temática contribuem para 
que muitos educadores não consigam desen-
volver uma visão crítica acerca da literatura:

A literatura oral é muito anterior à litera-
tura escrita. É possível que o poema recita-
do em voz alta tenha despontado ao mesmo 
tempo em que o poema cantado, equiva-
lente ao que se chama modernamente de 
“letra de música” (TAVARES, 2005, p. 61).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
orientados para o Ensino Médio (BRASIL, 
2019) falam com esta percepção, afirmando 
que o professor além de ser um leitor espe-
cializado e mediador da leitura do educando, 
deve também, dispor de conhecimento espe-
cializado em literatura. Nesse sentido, a leitu-
ra desponta na escola como uma oportunida-
de de colocar o educando em confronto com 
o outro, apresentando-lhe o desafio de enten-
der a pluralidade cultural como recurso que 

pode conduzi-lo a ser capaz de desempenhar 
a sua cidadania, sem indícios de imposição de 
uma cultura sobre a outra. Assim sendo, não 
faz parte da proposta substituir textos lite-
rários canônicos por textos da Literatura de 
Cordel, mas sim aumentar a gama de leitura 
dos educandos, com o propósito de promover 
um contato mais plural com os diversos gêne-
ros textuais e artísticos encontrados no Brasil.

Por um longo período, o ensino ofereci-
do pelas instituições escolares do Brasil fi-
cou centrado, preponderantemente, em 
perspectivas mecanicistas, tecnicistas e 
tradicionais. Diante disso, as práticas pe-
dagógicas priorizavam a utilização exclusi-
va dos livros didáticos, fazendo que fossem 
excluídos uma série de recursos didáticos 
e de diversas linguagens (BENTES, 2008).

Conforme Bentes (2008), nos anos 80, são 
iniciadas diversas pesquisas de várias áre-
as de investigação, como é o caso da Lin-
guística, da Pedagogia, da Psicologia, entre 
tantas outras, e com base nesse contexto, 
surge uma nova concepção de ensino sócio 
interacionista, que direciona para uma nova 
visão de aprendizagem, centralizada na pro-
dução de sentido e elaboração de significa-
dos. Destaca-se, sobretudo, o surgimento de 
diversas transformações didáticas ocorridas 
nos processos de ensino-aprendizagem, bus-
cando, assim, romper com práticas tradicio-
nais. Uma dessas transformações se refere à 
introdução de múltiplas linguagens no pro-
cesso de ensino-aprendizagem. Ou seja, no-
vos recursos didáticos e novos suportes de 
texto, que auxiliam as práticas pedagógicas 
inovadoras e diferenciadas. Nesse contexto, 
fala-se em Linguagens Alternativas, estan-
do presente em diversos gêneros textuais, 
como, por exemplo, charges, cinema, histó-
rias em quadrinhos, jogos, jornais, redes so-
ciais, revistas, tirinhas, entre tantos outros. 
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Dentre esses gêneros, ressalta-se a Litera-
tura de Cordel, contemplando novas inicia-
tivas didáticas e pedagógicas, afastando o 
tradicionalismo, em direção a novas formas 
de construção social, sendo uma produção 
vinculada à realidade e às práticas sociais.

Esse gênero de literatura não se restringe 
a histórias fictícias e distantes da realida-
de do ser humano. Pelo contrário, por meio 
dos seus versos e de sua linguagem, o Cor-
del reflete acerca de inúmeras questões de 
natureza social, misturando diversas cultu-
ras. Assim, ela contempla temas de interes-
se. É nesses contextos que a Literatura de 
Cordel leva à escola possibilidades metodo-
lógicas relacionadas com a Leitura e a diver-
sidade. Ou seja, esse gênero literário possi-
bilita um trabalho inovador, trabalhando a 
questão da leitura em uma ótica de amplia-
ção da visão de mundo, a conscientização 
de reflexão crítica (SANTANA et al, 2019).

Diante disso, a literatura de cordel permite 
novas didáticas e iniciativas pedagógicas para 
o ensino, por meio da inserção de múltiplas 
linguagens no processo de ensino-apren-
dizagem. Consequentemente, são gerados 
novos caminhos e horizontes para a cons-
trução social do conhecimento do educando.

Segundo Tavares (2005, p. 76), 
O nordeste brasileiro não apenas passou 

adiante os versos trazidos de Portugal, mas 
lhes concedeu um formato próprio, com novos 
temas, personagens. No Nordeste também 
foram inventadas novas formas de estrofes, 
novas maneiras de organizar dando ao nos-
so romanceiro nordestino um perfil diferen-
te do Romanceiro Ibérico (TAVARES, p. 76).

O referido autor fala da realidade dos 
versos de maneira sedutora que desper-
te a curiosidade dos alunos, pois trabalhar 
o texto propriamente dito, já é considera-
do por parte do aluno como um tema com-
plicado. É possível observar que, a cada dia 
que passa, o mundo atual exige mais agili-
dade, criatividade, rapidez de pensamento.

Diante disso, é possível, por meio do conta-
to com a Literatura de Cordel, desenvolver no 
educando habilidades linguísticas, ampliando 
assim, seu conhecimento de mundo. No en-
tanto, a livre expressão existente na Literatu-
ra de Cordel, muitas vezes, gera um bloqueio 
nos alunos que acreditam somente nas regras 
gramaticais. Essa literatura possibilita uma 
produção não conservadora ao que diz res-
peito à gramática normativa. O autor de ver-
sos de cordel se preocupa mais com rima do 
que com as regras (DIÉGUES JÚNIOR, 2019).

Todavia, na opinião de Santana e Batista 
(2019), se for apresentado aos estudantes 
um trabalho democrático, incentivador, num 
ambiente favorável, serão produzidas coi-
sas positivas, eles se sentirão envolvidos e 
produzirão cordel como antes, porém, numa 
época diferente e com situações diferentes.

Alguns autores que trabalham com o cordel 
contam suas experiências e práticas em sala de 
aula. Não se pode deixar de mencionar que al-
guns educadores também já tiveram essas expe-
riências, mas não as relataram cientificamente.
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A literatura de cordel é inserida na sala de 
aula para facilitar o entendimento dos alunos 
e como forma de criar um laço espontâneo 
com o fazer e o saber de forma a incentivar 
o desenvolvimento artístico, cultural, criar e 
aprender com mais desprendimento sobre 
os poemas, poesias, contos, mitos, repentes, 
rimas, prosa, peças teatrais, lendas e histó-
rias de seu povo, sendo criada pelo próprio 
povo; como por exemplo: contar um caso ou 
fazer uma crítica à política como forma de 
protesto. Um dos principais escritores espe-
cialista nisso foi Cuíca de Santo Amaro, “po-
eta popular que denunciava corruptos e po-
derosos de seu tempo. Era amigo íntimo de 
Jorge Amado, que o colocou como persona-
gem em seus livros: Tereza Batista, Cansada 
de Guerra e no Conto A morte de Quincas 
Berro D’água” (NOGUEIRA, 2019, p. 11).

A literatura de cordel pode ser muito útil na 
aprendizagem, na interpretação, na criativi-
dade, no desenrolar de desenvolvimento para 
querer conhecer outras literaturas. Trata-se 
de um meio de incentivo à criatividade natu-
ral por ser uma literatura simples, uma reali-
dade do cotidiano, ou seja, uma realidade pró-
xima, mesmo que seja feita para alunos mais 
o menos favorecidos (NOGUEIRA, 2019).

A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO 
DA LITERATURA DE CORDEL NA 
ESCOLA

Conforme Santana et al (2019), a es-
cola estabelece que os fatores regionais 
e culturais precisam analisados de ou-
tra forma. Por isso, fazer uso da literatu-
ra de cordel como recurso didático, cria um 
vínculo entre os educandos e sua cultura.

Para Santana e Batista (2019), trabalhar 
com diversas linguagens aumentam as possi-
bilidades de expressão e comunicação na so-
ciedade. E também amplia as possibilidades 
de transdiciplinaridade, podendo associar tais 
linguagem com outras disciplinas. Na verda-
de, deve ser desenvolvida uma conscientiza-
ção sobre o respeito às manifestações regio-
nais por meio da possibilidade de contato e 
integração com a diversidade de dialetos e 
de linguagem presentes na vida de crianças 
e adolescentes do país. Isso implica reconhe-
cer a existência de outras línguas em dife-
rentes horizontes, como também sua com-
plexidade, fazendo referência à existência e 
a estrutura do uso dos dialetos linguísticos.

É válido mencionar que a diversidade das 
sociedades não é esclarecida pela diferença 
genética, mas sim pela cultura de um povo, 
com base nos estudos literários e folclóricos 
que fascinam e estão inseridos na literatura 
de cordel, que disponibilizam um panora-
ma do cenário brasileiro. E é com esse pro-
pósito que a literatura de cordel vem sendo 
estudada e aplicada na educação brasileira, 
desafiando e mobilizando os inúmeros arti-
fícios do folclore brasileiro (ALVES, 2008).

Na visão de Santana et al (2019), na educa-
ção, a literatura de cordel presta um serviço de 
utilidade pública em virtude de informar cala-
midades ou situações emergenciais, orientan-
do campanhas de órgãos públicos ou privados.
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Por intermédio da literatura de cordel, o 
regionalismo dá um toque todo especial 
aos acentos da língua oral nos versos escri-
tos, bem como na percepção do sotaque 
nordestino em distintas relações típicas da 
região. Diante disso, o educador pode tra-
balhar a linguagem com expressões típicas 
de grupos étnicos, fazendo da educação 
transversal a diferença e qualificando outras 
formas de práticas pedagógicas; com o in-
tuito de abordar o dia a dia dos educandos, 
ampliando os elementos orientados para 
a questão linguística e literária na explora-
ção do conhecimento (CALHADO, 2019). 

De acordo com Santana et al (2019), é por 
meio de folhetos, jornais, do rádio, da TV, que 
a literatura de cordel chega até o indivíduo. 
Além de resgatar a cultura de um povo, esse 
tipo de texto literário favorece a alfabetização. 

A linguagem de cordel abarca as inú-
meras características regionais, como a 
beleza da paisagem natural de suas re-
giões, como a caatinga, além de suas 
praias encantadoras (CALHADO, 2019).

Desse modo, a literatura de cordel conserva 
no tempo o modo como o indivíduo vive em 
seu “habitat”. É possível afirmar que os poe-
tas populares desse gênero são pontuais com 
relação às informações principais de even-
tos como, o ataque de Lampião a Mossoró. 

As notícias transmitidas nos folhetos incluem 
comentários de épocas, com autenticidade do 
seu público, visto que o cordel conhece muito 
bem suas ideias, seus problemas e opiniões, 
anseiam por esperanças, vivem a sua vida. E, 
simultaneamente, faz uma crítica poética à 
realidade da vida do povo (CALHADO, 2019).

De acordo com os PCNs (2019, p. 21): “o 
domínio da língua tem estreita relação com a 
possibilidade plena do ser humano no meio 
social, uma vez que é a partir dela que ele 
se comunica, se expressa, produz conheci-
mento, defende opiniões”. Dessa forma, um 
projeto educativo na atualidade precisa as-
segurar a todos os educandos o acesso aos 
saberes linguísticos necessários para o pleno 
exercício da cidadania. Daí a relevância dos 
diversos gêneros literários na educação atual.

Não existe evolução literária da humanida-
de. Não podemos dizer que a literatura do sé-
culo 20 é melhor que a do século 16, ou que 
essa é melhor do que a literatura da antigui-
dade. A literatura não existe abstratamente, 
como um ponto num gráfico que sobe ou des-
ce ao longo dos séculos. A literatura de cada 
povo é um fim em si. É um limite que só aque-
le povo pode atingir (TAVARES, 2005, p. 104).

A linguagem consiste num sistema histórico 
e social, que permite o significado e a realida-
de do mundo, aprendendo não apenas pala-
vras, mas também o significado e interpreta-
ção do meio e do espaço que cada um convive.

Como possível proposta para trabalhar a lite-
ratura de cordel com os educandos, tomou-se 
como diretriz o plano de ensino proposto pelo 
site Nova Escola (2019), o qual pode ser adapta-
do conforme a necessidade de cada professor.

Os objetivos de utilizar o cordel como ferra-
menta didática se concentram em possibilitar 
aos educandos conhecerem literatura de cor-
del aliado ao estímulo da leitura por prazer.
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Segundo o site, dividir o plano em ativi-
dades distintas é uma forma de assimilação 
dos conteúdos a serem trabalhados. E sugere 
que, primeiramente, é preciso conversar com 
a turma sobre a literatura de cordel, explican-
do aos educandos sua origem, porque recebe 
esse nome, seu desenvolvimento no Brasil, 
sua valorização nos dias atuais, etc. Em segui-
da, deve-se propor o estudo de um texto em 
cordel, consoante a capacidade dos alunos.

Após isso, é preciso compartilhar com os 
estudantes as informações reunidas sobre a 
literatura de cordel, informando a relevância 
do texto escolhido. Caso o professor possua 
um exemplar original do cordel, deve mostrá-
-lo à sala, deixando que os alunos explorem a 
ilustração da capa. Em seguida, deve ler em 
voz alta a primeira parte do cordel, deixando 
claro que todos poderão ler também. Por fim, 
o professor deve verificar por intermédio de 
avaliação ou exercícios se os alunos conse-
guiram interpretar adequadamente o cordel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o término deste trabalho, seria pos-
sível considerá-lo como um resgate cultural. 
No entanto, acredita-se que resgate não seria 
a palavra mais apropriada, por remeter à no-
ção de trazer algo de volta ao seu lugar, o que 
não é o caso, visto que até o momento, a lite-
ratura de cordel, do mesmo modo que outras 
formas de expressão da cultura popular, ain-
da não foram inseridas no contexto escolar.

Nesse sentido, procurou-se ressaltar a 
necessidade de refletir acerca do cordel 
como ferramenta educacional, para que 
não pare no tempo e não fique restrito a 
apenas uma forma de expressão cultural. 

Acredita-se que é muito importante apre-
sentar esse gênero literário aos educandos, 
nas suas mais variadas formas, como oral, 
escrita, canções e repente. Essa importân-
cia se deve ao fato de possibilitar que os 
educandos entrem em contato com o mul-
ticulturalismo existente em seu país, indo 
de encontro ao tão almejado letramento.

Trazer o cordel para a sala de aula represen-
ta contextualizar o educando no meio social e 
fazer um paralelo com várias disciplinas, como 
história, geografia e artes. É reafirmar a litera-
tura de cordel como identidade não apenas do 
povo nordestino, mas do povo brasileiro. Vale 
enfatizar, que a sociedade atual não dá valor 
à cultura popular, relegando-a à margem do 
processo educativo, escondendo sua riqueza, 
que fica perdida no tempo e no esquecimento.

Discutir sobre a presença da Literatura de 
Cordel em sala de aula nos ajuda a refletir, en-
tre outras coisas, sobre as concepções de lei-
tura, literatura e ensino praticados no dia a dia 
dos educandos. Trata-se de propor uma for-
ma de incentivar os educandos a perceberem 
o que existe por trás dessas produções textu-
ais, não apenas no que se refere ao texto em 
si, mas quanto às vozes que ele traz consigo. 
Vozes essas que expressam questões morais, 
políticas, sociais, econômicas e culturais. E não 
é essa justamente a função do Letramento?

O educando precisa enxergar o mundo além 
de si mesmo, não ficar à margem do próprio 
mundo em que vive, visto que o contexto atu-
al exclui aqueles que estão fora de seus pa-
drões ou se satisfazem e acomodam com o 
superficial. Faz-se necessário e urgente trans-
formar o contexto socioeconômico vivencia-
do na atualidade e isso somente pode ocorrer 
por meio de uma educação crítica, orienta-
da para os preceitos sócios interacionistas.
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A Literatura de Cordel pode colaborar muito 
com uma educação que aborde a realidade, a 
partir do momento em que é apresentada ao 
educando uma visão de mundo, que até pode 
ser muito distinta da sua, mas provoca diver-
sos questionamentos capazes de conduzir o 
educando a refletir a respeito da sua posição 
social, política, econômica e cultural den-
tro do contexto no qual está inserido, bem 
como da posição do outro nesse contexto.

A partir daí, torna-se mais fácil que o alu-
no perceba e seja um leitor crítico e pen-
sante, capaz de compreender não só a si 
mesmo, mas o outro e intervir na realidade, 
com o intuito de transformá-la para melhor.

Finalizando, a literatura de cordel con-
siste num recurso interessante e de gran-
de importância para os alunos, visto que 
todo ser humano tem necessidade de co-
nhecer suas origens, sua história, a cultu-
ra e os costumes da sociedade na qual vive.

A literatura de cordel é cultura popular. Os 
versos estão sempre relatando acontecimen-
tos, fatos políticos, artísticos, lendários, fol-
clóricos ou pitorescos da vida como ela re-
almente é. Sua produção é simples como o 
povo; não exige tanto “estilísmo” ou “forma-
lidades”; e abrange todas as classes sociais. 
Dessa forma, o que falta é seu o reconheci-
mento e valorização. Ao propor este trabalho 
para os alunos, o educador estará oferecendo 
uma gama de recursos que os auxiliarão em 
diversas carências de aprendizagem, como a 
produção textual, a leitura, a escrita, a lingua-
gem não verbal, apreciação artístico-literária 
e um universo para a socialização e cidada-
nia, particularmente, no âmbito da Literatura.

NILZA LOPIS NUNES
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A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA 
TRANSFORMAÇÃO DOS SUJEITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RESUMO: A temática do artigo está relacionada ao importante papel que a Educação de 
jovens e adultos (EJA) assume na transformação dos sujeitos, em especial, no município de 
São Paulo. Sabe-se que ao longo da trajetória histórica da educação no Brasil, grande parte 
de jovens e adultos foram deixados à margem da escolarização. Felizmente muitos avanços 
ocorreram e embora EJA ainda necessite de valorização e visibilidade, atualmente é responsável 
pela formação das pessoas, dando-lhes possibilidade de transformação social e participação 
cidadã. Nesse viés, o presente trabalho, tem como objetivos apresentar aspectos históricos e 
legais da modalidade no país; demonstrar a proposta curricular e as formas de atendimento da 
EJA no município de São Paulo e; discutir o papel da EJA na formação dos sujeitos ao entrelaçar 
os seus saberes de vida com os saberes formais. A metodologia foi baseada em pesquisa 
qualitativa, sendo que para o levantamento dos dados utilizou-se pesquisa bibliográfica em 
mídia digital e impressa. Desse modo, os resultados obtidos apontam que a influência da EJA 
na vida das pessoas é muito relevante, por favorecer novas percepções e refletir diretamente 
na participação ativa dos jovens, homens e mulheres em todas as esferas da sociedade.

Palavras-chave: Educação; Currículo; Formação; Flexibilidade, EJA.
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INTRODUÇÃO 

No presente artigo pretende-se discutir a influência da EJA na transformação dos sujei-
tos, em especial no município de São Paulo. Sua importância se dá, devido a necessidade 
de reforçar que essa modalidade pode ser a chave indispensável para o exercício da cidada-
nia, ao dar vez e voz aos jovens e adultos que por motivos diversos, foram deixados à mar-
gem da escolarização formal e da participação social no decorrer de suas vidas. Detectou-se 
a problemática que esta modalidade não tem a visibilidade que merece, por representar a 
solução de uma dívida social com esses sujeitos. A motivação para explorar o tema partiu 
desta problemática, somada ao desejo pessoal de buscar respostas sobre como as ações 
desenvolvidas no cotidiano da EJA podem emancipar os educandos, para que sejam vistos 
(por eles e pela sociedade) como sujeitos de direitos, capazes de exercer a sua cidadania.

Tem como objetivos apresentar aspectos históricos e legais da modalidade no país; demonstrar a 
proposta curricular e as formas de atendimento da EJA no município de São Paulo e; discutir o pa-
pel da EJA na formação dos sujeitos ao entrelaçar os seus saberes de vida com os saberes formais. 

O presente trabalho iniciará com um resgate histórico da Educação de jovens e adul-
tos no cenário brasileiro, apoiado pelas legislações vigentes no país. A seguir, apresen-
tará o funcionamento da EJA no município de São Paulo e a sua proposta curricular para 
atender as especificidades deste público, de modo a atribuir valor e sentido à aprendiza-
gem. Por fim, abordará discussões acerca do papel da EJA na formação dos sujeitos, ao 
explorar as possibilidades de participação social e cidadã proporcionada pela modalidade.

Desse modo, oferece um vasto repertório de conhecimentos sobre a te-
mática e deixa claro que, a Educação de jovens e adultos precisa favore-
cer a percepção crítica da realidade ao tornar-se um elo do sujeito com o mundo.
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 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO CENÁRIO 
BRASILEIRO

Pode-se afirmar que a história da EJA é 
marcada pela relação de domínio e humilha-
ção construída por longos anos entre a elite e 
as classes populares no país. Nesta trajetória 
considera-se que as elites têm o seu papel e 
consequentemente o seu lugar no mundo, da 
mesma forma, o lugar do povo é outro, infe-
rior. Esta relação entre opressor e oprimido, 
faz com que a EJA seja vista como um favor e 
não como a solução de uma dívida social, que 
garante um direito do sujeito (BRASIL, 2000).

Um dos momentos de destaque na relação 
entre Estado e sociedade na EJA no país se ca-
racteriza pela atuação de movimentos sociais 
surgidos nos anos 50/60. Considera-se que 
com a Lei de Diretrizes e Bases n° 4.024/61, 
houve uma ampliação no surgimento destes 
movimentos sociais de cultura e de educação 
popular concretizados nos anos 60, “[...] conso-
lidando um novo paradigma pedagógico para 
a EJA, tendo Paulo Freire como figura princi-
pal de um movimento que começa a perceber 
esta modalidade educativa sob o ponto de 
vista de seu público” (SAMPAIO, 2009, p. 20). 

Tais iniciativas pressionaram o governo, for-
çando o estabelecimento de uma organiza-
ção nacional, com uma articulação em todo o 
país. O desejo era de que a EJA fosse focada 
na transformação social, de modo que as pes-
soas fossem ativas e críticas na sua realidade. 

Para Fávero (2004, p. 23) na época a mo-
dalidade seguia na contramão, pois era um 
direito “[...] a ser concretizado, para que a 
população considerada analfabeta, dele se 
apropriou  como passo primeiro e funda-
mental de um processo de libertação, na 
direção da construção de uma sociedade 
efetivamente democrática”. Em 1964, com 
o Golpe militar no país, as ações dos movi-
mentos sociais foram trocadas pelas campa-
nhas de alfabetização de cunho mais con-
servador nos propósitos e assistencialistas.

Com as pressões econômicas e ideológicas 
reforçando a educação como investimento no 
desenvolvimento do país, o Estado assumiu as 
propostas de iniciativas. Assim, em 1968 foi 
criado o MOBRAL, como uma tentativa de lidar 
com a tensão social gerada pela negação his-
tórica da educação para as classes populares, 
além de atender as orientações da UNESCO.

O MOBRAL se tornou o maior movimento de 
alfabetização de jovens e adultos do país, fun-
cionando em quase todos os municípios do Bra-
sil, mas foi extinto em 1985 e substituído pela 
Fundação Educar (também extinta em 1990). 

Somente em 1971 a EJA aparece pela pri-
meira vez em um capítulo específico de uma 
Lei Federal de educação. Com a continuida-
de da pressão popular a Constituição Fede-
ral em 1988 estendeu o direito à educação 
básica aos jovens e adultos como um dever 
do estado, como consta no artigo 205: “A 
educação, direito de todos e dever do Esta-
do e da família, será promovida e incentiva-
da com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” (CF, 1988).
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Na década de 1990, muitos avanços ocorre-
ram em função da nova LDB (Lei de Diretrizes 
e Bases nº 9.394/96), que institucionalizou a 
EJA no âmbito das secretarias de educação 
e a sua oferta pelas escolas de Ensino Fun-
damental e Médio, demonstrando que a mo-
dalidade estava ganhando espaço e força. 

Destaca-se também as conferências in-
ternacionais de educação, em que o Brasil 
participou, por exemplo, em 1990 assumiu 
o compromisso com a Declaração Mun-
dial sobre a Educação para todos (Jomtien), 
visando reduzir o analfabetismo no país. 
Apresentando a mesma postura na V Confe-
rência Internacional de Educação de jovens 
e adultos (Hamburgo) em 1997, no Fórum 
Social Mundial e Fórum Mundial de educa-
ção, ao apoiar a importância da EJA para to-
dos. Com os estímulos desses eventos, em 
1997 o governo criou o Programa Alfabeti-
zação Solidária com parceria entre o gover-
no federal, por meio do Ministério da Educa-
ção, empresas, prefeituras e universidades. 

Sabe-se que a expansão e o sucesso da 
EJA como modalidade escolar, também estão 
relacionadas as premissas destacadas pelo 
Conselho Nacional de Educação no Parecer 
11/2000. Nele a EJA não é vista como uma 
reprodução resumida e aligeirada, mas como 
modalidade específica da educação escolar.

De acordo com o parecer 11/2000, a EJA 
é uma modalidade da educação básica nas 
etapas do ensino fundamental e médio, que 
usufrui de especificidade própria e por isso, 
deveria receber um tratamento adequado, 
ou seja, ter processos, tempos, conteúdos e 
métodos de ensino que respeitem o perfil do 
aluno, seus conhecimentos e sua realidade.

Em 2007 após muitas críticas houve um 
redirecionamento do Programa Brasil Alfa-
betizado, levando o investimento público 
federal para os sistemas públicos estaduais 
e municipais, diminuindo assim grande parte 
consideravelmente o financiamento ONGs.

Destaca-se também a Lei 13.005, de 25 de 
junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional 
de Educação (PNE), sendo que o tratamento 
à Educação de Jovens e Adultos está especi-
ficado nas metas 8, 9 e 10, que respectiva-
mente tratam de elevar a escolaridade média 
da população de 18 a 29 anos para no mí-
nimo doze anos de estudo para a população 
do campo e igualar a escolaridade média en-
tre negros e não negros declarados ao IBGE; 
elevar a taxa de alfabetização da população 
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015, 
entre outros aspectos e; oferecer no mínimo 
25% das matrículas de educação de jovens 
e adultos, integrada à educação profissional.

O caminho trilhado até hoje na EJA foi lon-
go, mas é fundamental avançar ainda mais 
para valorizar esta modalidade tão impor-
tante para a democratização dos saberes 
no país. São aprendizagens que vão além 
da alfabetização, em busca de uma edu-
cação de jovens e adultos que favoreça a 
emancipação do sujeito, sua atuação ple-
na, consciente e responsável na sociedade.
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AS FUNÇÕES DA EJA NO BRASIL

Apoiado no Parecer CEB/CNE nº 11/2000, 
é possível afirmar que a EJA, represen-
ta uma dívida social não reparada, com as 
pessoas que não tiveram chances de domi-
nar a escrita/leitura e tenham representado 
mão de obra, na constituição de riquezas 
do país ou tiveram atuação nas obras públi-
cas. Com isso, a modalidade possui três fun-
ções: reparadora, equalizadora, qualificadora.

Todos já ouvimos falar sobre o termo su-
pletivo, em referência a modalidade que 
abrange a educação de jovens e adultos. 
A função reparadora apresenta um avan-
ço em relação a ideia de supletivo, de algo 
complementar, que sempre acompanhou a 
EJA, no sentido de resgatar o tempo perdi-
do pela ausência de escolarização na idade 
própria. Esta função reparadora representa 
o reconhecimento da educação como direi-
to do sujeito ao longo de sua vida, como for-
ma de reparar um direito que lhe foi negado.

Outra função da EJA é a equalizadora, que 
acolhe a possibilidade dos jovens e adultos 
voltarem a frequentar ou frequentar pela 
primeira vez a escola. No mesmo Parecer, 
considera-se que a volta ao sistema educa-
cional requer a abertura de mais vagas para 
estes novos alunos e alunas, com chances 
de nivelar as oportunidades educativas.

Nesse contexto, há também que se fa-
lar sobre a função qualificadora, que é 
considerada pelo Parecer como o “pró-
prio sentido da EJA”, ou seja, visa propor-
cionar atualização dos conhecimentos 
que esses jovens e adultos já possuem.

Britto (2010, p. 18) faz uma comparação 
ao afirmar que as funções identificadas para 
a EJA também se aplicam à educação esco-
lar de crianças e jovens. No entanto, “as for-
mas como se dá o processo de ensino-apren-
dizagem e como se define a relação que se 
estabelece entre sujeito e escola são com-
pletamente distintas”. Desse modo, as espe-
cificidades do público da EJA precisam ser 
respeitadas para que a garantia do direito a 
educação seja de fato consolidada, favore-
cendo que jovens homens e mulheres se-
jam capazes de transformar a sua realidade. 

A seguir, serão abordados os procedimen-
tos metodológicos que embasam a ofer-
ta da EJA no município de São Paulo e a 
sua influência na formação dos sujeitos.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Nesta pesquisa, optou-se pela pesqui-
sa de base bibliográfica de abordagem do-
cumental. Teve como aportes os trabalhos 
de Sampaio (2009); Fávero (2004), Freire 
(1983, 1996, 1994 e 2001) e Britto (2010), 
bem como algumas Legislações e documen-
tos oficiais como São Paulo (2015 e 2016), 
que abordam o tema discutido neste artigo.

 
Para a pesquisa, foram analisados livros, 

artigos, documentos, legislações e outros 
trabalhos científicos que apresentaram re-
flexões pertinentes, contribuindo para uma 
maior compreensão da temática em questão.
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Feita esta contextualização e a apresenta-
ção anterior da EJA no Brasil, parte-se neste 
momento para uma análise mais centralizada, 
tratando da oferta, funcionamento e abran-
gência da EJA no município de São Paulo. 
Com isso, há subsídios suficientes para dis-
cutir a seguir, a influência da modalidade 
na emancipação dos sujeitos, ao valorizar 
as suas trajetórias, histórias e identidades.

A oferta da EJA no município de São Paulo
Considerando todos os avanços que a EJA 

obteve em todo o país e as perspectivas que 
a modalidade oferece, o Município de São 
Paulo aprovou o seu Plano Municipal de 
Educação seguindo as diretrizes e normas 
nacionais. Este Plano contempla na meta 
10, o seu compromisso com a Educação de 
Jovens e Adultos explicitando a responsabi-
lidade em “superar, na vigência deste PME, 
o analfabetismo absoluto na população com 
15 (quinze) anos ou mais e ampliar a esco-
laridade média da população”. Estabelece 
também dezesseis estratégias para o cum-
primento desta meta (SÃO PAULO, 2016).

Sabe-se que desde 2004 o Governo Fe-
deral atua no projeto Brasil Alfabetizado 
permitindo que ONGS e prefeituras con-
tratem professores sem uma formação efe-
tiva. O objetivo é alfabetizar jovens e adul-
tos em poucos meses, porém tal estratégia 
não respeita o que dizem as resoluções e os 
tratados assinados nos encontros interna-
cionais “[...] e do conceito de alfabetização, 
defendido pela UNESCO, que pressupõe a 
continuidade de estudos para dar uma base 
sólida e funcional para a aprendizagem da 
leitura e da escrita” (SAMPAIO, 2009, p. 23).

Tal fato reafirma o descaso com a EJA, vista 
como uma modalidade inferior, um tipo de es-
colarização que pode funcionar com algumas 
adaptações, sem profissionais do magistério 
como ocorrem na educação infantil, ensino 

fundamental e médio regulares. Fávero (2004, 
p. 27), corrobora com esta visão ao afirmar que 
“um capítulo dramático se refere ao pessoal 
docente. Campanha após campanha repõe-
-se o ‘voluntarismo’: pessoal mal preparado 
e mal pago, insuficientemente assessorado”. 

Vale ressaltar que na história da EJA no 
Brasil a formação continuada de professo-
res não é um fator de relevância, mas des-
taca-se que em algumas cidades como São 
Paulo, há o reconhecimento de que é fun-
damental que o educador possua forma-
ção qualificada para atuar na modalidade:

Acreditamos que, por meio de uma for-
mação qualificada de educadores e gesto-
res, é possível o seu empoderamento, na 
medida em que, conhecendo e valorizando 
as especificidades, complexidade e diver-
sidade de cada uma das formas de atendi-
mento, a EJA assume outro patamar – o do 
reconhecimento de sua singularidade – fren-
te às demais modalidades e etapas da Edu-
cação Básica (SÃO PAULO, 2016, p. 43).

Contar com educadores que tenham for-
mação continuada é um diferencial. Assim, 
é possível afirmar que a modalidade no mu-
nicípio de São Paulo “[...] assegura o de-
senvolvimento de uma proposta curricular 
própria para EJA, uma educação humanis-
ta e popular, comprometida com a constru-
ção de um novo saber realmente libertador 
e significativo”. Tais propostas visam con-
templar um currículo emancipatório, sig-
nificativo e real (SÃO PAULO, 2016, p. 22).

O Plano de Metas para a Educação da Cida-
de de São Paulo propõe a construção de um 
novo currículo que contribua para a aprendiza-
gem dos alunos. Por isso, vislumbra-se que ele 
seja concebido como um processo sócio his-
tórico e cultural, construído diariamente com 
flexibilidade para as mudanças necessárias, 
ou seja, um currículo vivo e em construção.
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Sabe-se que para atender as especificidades 
que a EJA exige é fundamental ter um olhar 
atento, para os alunos matriculados na mo-
dalidade. Alunos estes, vistos como sujeitos 
de direitos sociais, entre eles o direito à edu-
cação de qualidade, ou seja, a possibilidade 
de frequentar uma escola que compreenda 
a trajetória individual; atenda as reais neces-
sidades e contribua na formação cidadã de 
cada jovem e adulto que lá esteja estudando. 

Para isso, espera-se que o currículo da 
EJA no município de São Paulo contem-
ple a diversidade, a flexibilização e reor-
ganização dos tempos e espaços esco-
lares, bem como que seja significativo e 
tenha laços estreitos com as práticas sociais.

Vale destacar sobre o funcionamento 
da avaliação nesta modalidade no municí-
pio de São Paulo. A avaliação visa contri-
buir para a qualidade social da educação de 
jovens e adultos, assim, deve favorecer o 
acesso e a permanência deste público nas 
escolas e espaços educativos oferecidos. 

Nesse sentido, a avaliação não serve para 
medir, testar e examinar os alunos e alu-
nas, mas para “incluir, confirmar ações, 
para superar desafios, bem como garantir 
o direito à aprendizagem, ao desenvolvi-
mento integral e à continuidade na traje-
tória escolar” (SÃO PAULO, 2016, p. 26). 

Infelizmente muitos desses jovens e adultos 
que agora retornam para a EJA foram alvos e 
avaliações autoritárias e excludentes, opostas 
da concepção de avaliação emancipatória des-
crita por Freire (1983), na qual é natural que 
os alunos aprendam diferente uns dos outros, 
porque possuem histórias de vida diferentes. 
Ao avaliar, é fundamental, buscar informações 
sobre cada aluno, conhecer a sua vida, sua 
comunidade, sua família, ou seja, conhecer 
cada sujeito e o seu jeito próprio de aprender.

As formas de atendimento da EJA no muni-
cípio de São Paulo

A Rede Municipal de Ensino de São Pau-
lo oferece a EJA em cinco formas de aten-
dimento - EJA Regular, MOVA-SP, CIEJA, 
CMCT e EJA Modular, sendo que cada uma 
apresenta singularidades e especificidades. 

São diferentes formas de atendimento, que 
demonstram que a diversidade é positiva e 
necessária para a garantia do direito dos jo-
vens e adultos à educação pública de qualida-
de. Para compreender como ocorre a oferta da 
EJA no município de São Paulo, apresenta-se 
a seguir suas descrições (SÃO PAULO, 2015).

A EJA Regular é oferecida nas EMEFs (Es-
colas Municipais de Ensino Fundamental), 
EMEFMs (Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental e Médio) e também nas EME-
Bs (Escolas Municipais de Educação Bilíngue 
para Surdos). Ela tem como objetivo ampliar 
as oportunidades de acesso à educação e 
de conclusão do Ensino Fundamental. Fun-
ciona no período noturno e tem duração de 
quatro anos, sendo dividida em quatro eta-
pas (alfabetização, básica, complementar e 
final) com duração de 200 dias letivos cada.

Outra forma de oferta é o MOVA – SP 
(Movimento de Alfabetização) que ocorre 
em parceria entre a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo e as Organizações da 
Sociedade Civil. O objetivo dele é oferecer 
classes de alfabetização inicial, contribuin-
do com a erradicação do analfabetismo. O 
agrupamento das turmas é feito em núcle-
os e as atividades acontecem por 2 horas e 
meia, durante 4 dias da semana, de segun-
da a quinta-feira. As salas são instaladas nos 
locais em que há grande demanda para a 
alfabetização, espaço para a abertura e ne-
cessidade da comunidade, como por exem-
plo, em associações comunitárias e igrejas. 
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Há também o CIEJA (Centro Integrado de 
Educação de Jovens e Adultos), que é uma 
Unidade Educacional que atende jovens e 
adultos no período da manhã, tarde ou noi-
te. A duração dos cursos é de quatro anos, 
divididos em quatro módulos distintos: alfa-
betização, básica, complementar e final. Cada 
módulo dura 1 ano com os 200 dias letivos 
e as aulas ocorrem diariamente com dura-
ção de 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula).

Já o CMCT (Centro Municipal de Capaci-
tação e Treinamento) oferece cursos de for-
mação profissional inicial de curta duração 
nas áreas de panificação, confeitaria, elétrica 
residencial, mecânica de autos, informáti-
ca, corte e costura e auxiliar administrativo, 
direcionados aos jovens e adultos. Em São 
Paulo só há dois CMCTs, ambos ligados a 
Diretoria Regional de Educação São Miguel.

A última forma de atendimento da EJA no 
município de São Paulo, porém não menos 
importante que as demais, é a EJA Modular. 
Ela é oferecida nas EMEFs que aderiram ao 
Projeto EJA Modular. É presencial, ofereci-
do no período noturno, com encontros diá-
rios de 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula), 
além disso, há uma complementação da car-
ga horária diária, 1 hora e 30 minutos (2 ho-
ras/aula), com atividades de enriquecimento 
curricular. A EJA Modular ocorre em quatro 
etapas independentes e não sequenciais: al-
fabetização, básica, complementar e final.

Desse modo, percebe-se que a oferta da 
EJA no município de São Paulo é bastante 
diversificada e visa a valorização, revitaliza-
ção e articulação da modalidade, para pro-
mover o acesso e permanência dos jovens 
e adultos com qualidade e flexibilidade.

Entende-se que as propostas e formas de 
oferta da EJA no município contribuem signi-
ficativamente com os jovens, homens e mu-
lheres da cidade de São Paulo, dando-lhes 
oportunidades, respeitando os seus saberes 
e garantindo o direito à educação de quali-
dade. A seguir, explora-se o importante pa-
pel da EJA na transformação dos sujeitos.

O papel da EJA na transformação dos sujeitos
Considera-se que a diversidade, a pluralida-

de e a singularidade da EJA estão presentes 
entre os alunos da modalidade no município 
de São Paulo. Nas salas, encontram-se tra-
balhadores, donas de casa, jovens, adultos, 
idosos, desempregados, pessoas com defici-
ência, que buscam na escola apoio para avan-
çar em suas conquistas. Para estas pessoas, 
a escola é vista como um espaço de constru-
ção de conhecimentos, de vivências sociais 
e transformações, em que podem ressigni-
ficar os seus saberes (SÃO PAULO, 2016).

É preciso que todos os atores da escola res-
peitem as individualidades e necessidades 
deste público, os motivando e não os afastan-
do do ambiente escolar. Estes alunos muitas 
vezes passaram por sucessivas reprovações 
ou evasões, outros, por questões familiares 
e de trabalho nunca puderam entrar em uma 
escola. Um fato é evidente, jovens e adultos 
são sujeitos de direitos, que devem exercer 
a sua cidadania de modo pleno. Cabe a EJA 
ofertar uma formação de qualidade, com tem-
pos e espaços educativos adequados para ga-
rantir a efetiva aprendizagem destes alunos.
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Ao considerar a especificidade de alunos jo-
vens e adultos, faz-se necessário realizar uma 
verdadeira articulação entre os saberes des-
ses sujeitos que procuram a EJA e os conheci-
mentos tratados pela escola. Uma articulação 
em que nenhum saber se sobreponha ao ou-
tro, pois a bagagem trazida por estes alunos 
é tão valiosa quanto aos conteúdos e pro-
postas educativas. Nesse contexto, a refle-
xão de Freire (1994, p. 47) é muito adequada:

Para o educador-educando, dialógico, pro-
blematizador, o conteúdo programático da 
educação não é uma doação ou uma imposi-
ção – um conjunto de informes a ser deposi-
tado nos educandos, mas a revolução organi-
zada, sistematizada e acrescentada ao povo, 
daqueles elementos que este lhe entregou de 
forma desestruturada (FREIRE, 1994, p.47.)

Deve-se ter o entendimento de que a 
unidade educacional e os espaços educa-
tivos são polos de desenvolvimento cul-
tural. De acordo com Carvalho (2014, p. 
27) “[...] à escola cabe produzir a igualda-
de de acesso aos bens e objetos cultu-
rais, que dão sentido à existência humana”. 

O cotidiano pedagógico da EJA deve partir 
da presença dos saberes e histórias de vida, 
em vez da “ausência de”, constituindo-se em 
uma prática libertadora e emancipatória. Por 
isso, o saber não formal, que geralmente é 
baseado na oralidade e na cultura local, pre-
cisa ser valorizado e unido ao saber formal, 
visto que possui uma riqueza imensurável. 

Para exemplificar, temos que em uma roda 
de conversa sobre as histórias de vida na 
EMEF CEU Aricanduva, em 2012, uma aluna 
da Etapa Complementar da EJA, contou so-
bre a sua infância em uma fazenda no interior 
da Bahia. Relatou sobre a rotina na lavoura do 
plantio à colheita, nos afazeres domésticos, 
além disso, ordenhar vaca, montava cavalo, 
nadava no rio, subia em árvores, etc. “Quan-
do perguntada sobre o motivo do retorno aos 
estudos respondeu que como não sabia fa-
zer nada, voltou a estudar pra ver se apren-
dia alguma coisa” (SÃO PAULO, 2015, p. 30). 

No relato apresentado, a percepção da 
aluna é que os ensinamentos da escola são 
muito mais valiosos do que o conhecimen-
tos de vida que possui. Por isso, é funda-
mental que o grupo de educadores da EJA, 
busque dar sentido e significado às expe-
riências e saberes trazidos pelos alunos, 
organizando o trabalho pedagógico sob 
outra perspectiva. Percebe-se que para va-
lorizar as histórias e as identidades destes 
alunos é preciso conhecer a trajetória deles.

O repertório de vida dos jovens e adultos 
pode ser transformado em conteúdo escolar. 
É evidente que no cotidiano da EJA é essen-
cial considerar a visão de mundo que jovens e 
adultos já trazem consigo, suas experiências 
e expectativas. Freire (1996, p. 74), corrobora 
com esta visão ao afirmar que. “[...] ensinar não 
é transferir conteúdo a ninguém, assim como 
aprender não é memorizar o perfil do conteúdo 
transferido no discurso vertical do professor”. 

No cotidiano da EJA é possível organi-
zar situações nas quais educadores e edu-
candos possam compartilhar e discutir as 
relações e os valores socialmente estabe-
lecidos. Trabalhar com temáticas e práti-
cas educativas que ultrapassem apenas a 
lógica da preparação para o mercado de 
trabalho é valioso para jovens e adultos. 
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Vale ressaltar que a prática educativa da 
EJA envolve educandos e educadores e tem 
no diálogo o alicerce dessa relação. O diálogo 
é o fundamento político-pedagógico do coti-
diano escolar: é ele que possibilita estabelecer 
relações horizontais entre os sujeitos, sejam 
eles alunos ou educadores. Tais atitudes for-
talecem a percepção de que não há saber mais 
ou menos importante, há saberes diferentes. 

O educador assume o papel de mediar dialogi-
camente o processo ensino/aprendizagem, ao 
organizar a relação pedagógica com os conhe-
cimentos que possui e os saberes dos alunos.

Neste contexto, é possível afirmar que a 
educação formal “cumpre um papel funda-
mental para o exercício da cidadania na so-
ciedade contemporânea marcada por gran-
des mudanças e inovações nos processos 
produtivos”. Desse modo, “ela possibilita ao 
indivíduo expandir seu potencial, desenvol-
ver suas habilidades, confirmar competên-
cias adquiridas na educação extraescolar e 
na própria vida” (SÃO PAULO, 2015, p.32).

Para a garantia de participação dos sujei-
tos na sociedade é importante que a prá-
tica educativa seja pautada no diálogo e na 
reflexão. Estimular para que os alunos refli-
tam e compartilhem a sua reflexão, contribui 
para o crescimento de todos, pois, por meio 
da participação os educandos têm conta-
to com diversos conhecimentos, levando 
também em consideração o saber do outro. 

A participação social implica na transfor-
mação e não apenas adaptar-se ao mun-
do, é preciso que as pessoas sejam capa-
zes de intervir na realidade, para que assim, 
mantenham a esperança (FREIRE, 2001).

Segundo São Paulo (2015 a) muitas vezes, 
os jovens e adultos retomam aos estudos de-
vido a necessidade de inserção no mundo do 
trabalho e nos espaços de participação social, 
ao ampliar as suas possibilidades, experiên-
cias e conhecimentos. Por isso, o currículo da 
EJA não segue apenas as demandas impostas 
pelo mercado de trabalho, quer ir além, avan-
çar a caminho da emancipação dos sujeitos.

Espera-se que a escola transforme a expe-
riência cultural em um bem comum e público. 
“Nem tudo o que se passa na escola precisa 
ter uma aplicação imediata. Os alunos têm li-
berdade para fruir as experiências dos bens 
culturais – experiências simbólicas têm ca-
ráter formativo” (CARVALHO, 2014, p. 27).

A retomada aos estudos frequentando a 
EJA reforça para os jovens e adultos a sua 
existência humana, reflete o sonho cole-
tivo de se apropriar do direito de exercer a 
cidadania, de transformar a sua realidade.

A EJA precisa atuar com o elo do indivíduo 
com o mundo em constante movimento, de 
modo que, com os seus saberes prévios possa 
construir novos conhecimentos, permitindo 
assim que jovens e adultos sejam capazes de 
problematizar, investigar e pensar como pro-
tagonista deste amplo processo de ensino/
aprendizagem. Por isso, é fundamental que o 
currículo da EJA seja diversificado, rompen-
do com o modelo tradicional de educação.

Entende-se que o cotidiano da EJA é capaz 
de transformar os sujeitos, “ninguém nas-
ce feito, vamos nos fazendo aos poucos na 
prática social de que nos tornamos parte” 
(FREIRE, 2001, p.43). Assim, na escola com 
o diálogo e a humanização das relações, é 
possível dar condições para que os educan-
dos exerçam a cidadania, desenvolvam a au-
tonomia e a sua consciência social e cultural, 
combatendo as desigualdades e a dominação.
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Fica evidente que a educação como ato po-
lítico, deve oportunizar ferramentas de leitu-
ra crítica da realidade, que favoreça a percep-
ção social e possibilidade de intervenção no 
mundo. Ao reconhecer a educação como ato 
político, os educadores precisam estimular o 
acesso aos bens culturais e ao conhecimento 
como um todo, ou seja, considerando igual-
mente a sua dimensão política e histórica. 

Para finalizar, a participação social dos alu-
nos e alunas da EJA é algo essencial para a for-
mação dos sujeitos e para a sociedade como 
um todo. Ao desenvolverem uma postura de 
reflexão e ação, ampliam-se as possibilidades 
de tomada de consciência sobre os fatos do co-
tidiano e valoriza-se a percepção do papel de 
cada um como agente de transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A trajetória percorrida explorou o impor-
tante papel da EJA na formação dos sujeitos, 
comprovando que a modalidade influencia 
positivamente a vida de jovens, homens e 
mulheres, enriquecendo o seu percurso com 
a participação social. Sua oferta segue dire-
trizes e normas nacionais, para contemplar 
o compromisso na superação do analfabe-
tismo, que ainda é algo preocupante no país.

O estudo de diversos autores e documen-
tos oficiais trouxe considerações relevan-
tes, quanto às especificidades da EJA e sua 
relevância para que a garantia do direito a 
educação seja consolidada. Desse modo, 
o cotidiano escolar estimula para que jo-
vens e adultos sejam capazes de transfor-
mar a sua realidade, em especial no mu-
nicípio de São Paulo, foco deste trabalho.

 

Obteve-se como resultado que a modalida-
de teve muitos avanços, mas que ainda precisa 
ter mais investimento, valorização e reconhe-
cimento. Além disso, que a EJA tem como finali-
dade principal dar condições para que o sujeito 
reconheça o seu importante papel na socie-
dade, ao unir os saberes formais (escola) e os 
saberes cotidianos (conhecimento de mundo).

O estudo desenvolvido foi de grande valia 
para a minha formação, pois proporcionou 
uma reflexão profunda sobre a valorização 
dos saberes de jovens e adultos para a par-
ticipação social: um despertar para a ple-
nitude que a EJA pode oferecer para todos.
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A NEUROCIÊNCIA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

RESUMO: Esse artigo pretende buscar reflexões acerca da importância dos professores terem 
conhecimento da Neurociência, podendo trabalhar de uma forma significativa com seus alunos 
em sala de aula. A neurociência estuda como o cérebro aprende e o que influencia a aquisição 
cerebral mais bem-sucedida e a aplicação da aprendizagem deve ser incluída em todos os 
programas de formação de professores. Os professores precisam estar preparados com 
conhecimento fundamental para entender, avaliar e aplicar a neurociência da aprendizagem. 
Com esse conhecimento, eles poderão reconhecer as implicações futuras desse campo de 
pesquisa em rápida expansão para aumentar a eficácia de seu ensino e construir e sustentar 
a alegria de aprender dos alunos. A formação de professores precisa preparar os professores 
de amanhã com o conhecimento e as ferramentas para preparar seus futuros alunos para a 
globalização das realidades que mudam o jogo. 

 
 

Palavras-chave: Neurociência; Professores; Aquisição Cerebral.
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INTRODUÇÃO

A neurociência está na vanguarda de produ-
zir pesquisas de maior qualidade e aplicabili-
dade à educação. A neuroimagem funcional 
nos dá uma ideia de quais circunstâncias e in-
sumos sensoriais promovem com mais suces-
so a aquisição de novos conhecimentos pelo 
cérebro. Entre esses insights está a evidência 
de aumento da atividade metabólica em redes 
neurais identificáveis   quando a informação é 
codificada na memória, quando as memórias 
são recuperadas e quando o uso das funções 
executivas está associado ao aumento da ati-
vidade do circuito neural no córtex pré-frontal.

Correlações à pesquisa em neurociência 
produziram estratégias mais consistentes 
com o processamento de informações do 
cérebro agora “visíveis” com a neuroima-
gem funcional. Por exemplo, quando a in-
formação é apresentada de maneiras que 
enfatizam os relacionamentos com a me-
mória armazenada existente, o próprio sis-
tema de padronização do cérebro aumen-
ta a aquisição bem-sucedida de memória.

Os professores precisam entender o porquê 
e não apenas como as estratégias de ensino 
mais eficazes para ter motivação e expectati-
vas positivas para melhor utilizar essas estra-
tégias. Esses tópicos incluem como o cérebro 
“presta atenção”, codificar novos dados para 
a memória de trabalho, usa a neuroplastici-
dade para construir memória de longo pra-
zo, é influenciada pelo estresse e desenvol-
ve suas redes neurais de funções executivas.

Compreendendo como o cérebro se desen-
volve e funciona, e como isso afeta os compor-
tamentos dos alunos na sala de aula, os edu-
cadores obtêm informações valiosas sobre os 
pontos fortes, fraquezas, interesses, estilos 
de aprendizagem e comportamentos dos alu-
nos e são mais capazes de cultivar e promo-
ver um ambiente de aprendizagem positivo.

De acordo com Sassaki (1999, p. 42):

A educação inclusiva tem como objetivo a 
construção de uma sociedade para todos, e, 
assim, sua prática repousa em princípios até 
então considerados incomuns, tais como: a 
aceitação das diferenças individuais, a valo-
rização de cada pessoa, a convivência dentro 
da diversidade humana, a aprendizagem atra-
vés da cooperação (SASSAKI, 1999, p. 42).

Nosso cérebro está constantemente mu-
dando e tudo o que fazemos fisicamente 
muda isso. Nossos cérebros são considerados 
“plásticos”. Isso nos permite mudar e moldar 
nossos cérebros à medida que nosso ambien-
te muda e determina como nossas memórias 
serão usadas no futuro. Isso é chamado de 
neuroplasticidade e, como educadores, preci-
samos perceber que nós (assim como os pró-
prios alunos) realmente temos a capacidade 
de mudar fisicamente seus cérebros - e sua 
inteligência. O cérebro se torna o que faz. En-
tender o cérebro e como ele funciona é fun-
damental para que nossos educadores se tor-
nem professores eficazes e de alto impacto .

Ter um aluno em uma aula com um professor 
que realmente não entende as implicações da 
neuroplasticidade que muda o cérebro é como 
mandar seu carro para consertar um mecâni-
co que não entende como o motor funciona.

Os educadores estudam o desenvolvimen-
to da infância e, agora, à medida que o cam-
po da neurociência se expande, por que os 
educadores não aproveitaram a oportunida-
de para explorar essa incrível profundidade 
de conhecimento para aprimorar sua prática 
e suas interações diárias com seus alunos?
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Quando os sentidos são estimulados, o 
cérebro transforma esses dados em infor-
mação. À medida que os neurônios (a célula 
básica do cérebro) são ativados, a neuroplas-
ticidade permite que novas vias neurais se-
jam formadas. Este processo de codificação 
requer ativação de conhecimento prévio.

A pesquisa em neurociência facilita a iden-
tificação de alunos com dificuldades de 
aprendizagem e a realização de interven-
ções que podem ajudar significativamente 
os alunos em seu desempenho acadêmico. 
Entender que a síndrome de Asperger, por 
exemplo, como um distúrbio neurológico, 
ajuda os professores a compreender por que 
o aluno age da maneira como o faz e quais 
estratégias de ensino ainda funcionam me-
lhor. Novos biomarcadores e estratégias de 
diagnóstico para deficiências de TDAH e dis-
lexia foram identificados, levando a ações de 
intervenção precoce mais bem-sucedidas.

Entender que cada cérebro é único e proces-
sa as informações de maneira diferente, ajuda 
os professores a manter uma perspectiva en-
quanto trabalham com uma variedade de alu-
nos que estão tendo dificuldades em seu pro-
cesso de aprendizado. Os educadores também 
tendem a ser mais favoráveis   quando o com-
portamento de seus alunos não está neces-
sariamente sob seu controle voluntário. Isso 
ajuda a entender os alunos, permitindo que 
eles tenham mais paciência e compreensão. 

A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
E SUA IMPORT NCIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Esse capítulo remete-se a entender sobre a 
importância da escola para o desenvolvimento 
das crianças. O papel da escola de Educação In-
fantil no Brasil e no mundo vem modificando-
-se de acordo com a história e a concepção de 
criança presente em cada momento histórico.

Com o início da industrialização no Bra-
sil, o papel da mulher na sociedade vem se 
alterando, com a inserção desta no mer-
cado de trabalho de um sistema capita-
lista, foi se fazendo necessário a criação 
de um sistema de atendimento organiza-
do e público para seus filhos menores de 
seis anos, enquanto estas estivessem cum-
prindo suas jornadas de trabalho diárias.

Segundo Sanches (1998:96):
A assistência à infância impõe-se como ne-

cessária à estabilidade social. As primeiras 
creches surgem para atender a camadas po-
bres, indigentes, órfãos e filhos de trabalha-
dores, tirando-lhes da rua, fornecendo-lhes 
abrigo seguro. Por iniciativa dos donos das 
indústrias são construídas as vilas operárias, 
próximas às fábricas, com mercearias, esco-
las, creches clubes esportivos, com patrocí-
nio de instituições filantrópicas, mulheres da 
alta sociedade e do estado. O pressuposto 
era que, atendendo bem o filho do operá-
rio, este trabalharia mais satisfeito e produ-
ziria mais. Nos anos 20, o Estado concede 
estímulos fiscais ao atendimento da criança, 
fornece professores, funcionários, materiais 
pedagógicos e mobiliários escolar, caben-
do a sociedade civil a manutenção e pres-
tação de serviços (SANCHES, 1998, p. 96).
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Já nas décadas de 80 e 90, a educação des-
tinada às crianças de zero a seis anos recebeu 
um impulso muito grande com o estabeleci-
mento, pela Constituição Brasileira, do direito 
à educação desde o nascimento. Sobre esse di-
reito, a LDBEN formulou uma nova concepção 
para a Educação Infantil objetivando-a (1996), 
“[...] o desenvolvimento integral da criança até 
os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, em comple-
mentação à ação da família e da comunidade.”  

Definida como a primeira etapa da Educação 
Básica, a Educação Infantil passou a fazer parte 
fundamental do processo educacional e, con-
sequentemente do processo de ensino, sen-
do, então, descabível qualquer descaso dian-
te daquela que deve ser a base da educação.

A Constituição de 1998 não define que a 
Educação Infantil deva ser realizada necessa-
riamente em instituições governamentais, afir-
mando que a educação recebida pela família 
até os dois anos de idade é suficiente e adequa-
da para dar conta das necessidades da criança.

A Educação Infantil em seu processo his-
tórico foi dividida em 2 etapas: a creche 
com caráter assistencialista e a pré-esco-
la com caráter educacional.   A LDBEN em 
seu texto manteve as instituições históri-
cas, porém, introduziu o termo “instituições 
equivalentes”. A opção de manter o termo 
creche foi deliberada, com a intenção de ga-
rantir seu significado social, sensibilizando 
os constituintes para a realidade da criança 
e da família trabalhadora, ajudando, assim, 
na aprovação de propostas para a inclu-
são de direitos às crianças na Constituição.

Hoje, essa distinção entre creche e pré-escola 
é feita exclusivamente pela idade das crianças 
que as frequentam. Isso significa que, segundo 
a LDBEN, essas duas instituições não se dis-
tinguem quanto à finalidade, aos objetivos e 
ao conteúdo dos serviços prestados à criança.

O PNE (Plano Nacional de Educação) tem 
um capítulo específico para a Educação In-
fantil e propõe metas para faixa de zero a seis 
anos, sem separá-las por idade ou por tipo 
de instituição, a não ser quando se referem 
às metas de atendimento por faixa etária e à 
inclusão da creche no sistema de estatísticas 
nacionais. A ideia explicitada é de que a Edu-
cação Infantil, do nascimento a entrada da 
criança do Ensino Fundamental, seja organiza-
da segundo um processo contínuo e global de 
seu desenvolvimento e aprendizagem e não 
de acordo com modelos históricos reducio-
nistas ou viciados por demandas parciais por 
condições econômicas e sociais excludentes.

Vale ressaltar que a Educação Infantil, se-
gundo Winnicott (1982, p. 33):

A função da escola maternal não é ser um 
substituto para uma mãe ausente, mas su-
plementar e ampliar o papel que, nos primei-
ros anos da criança, só a mãe desempenha. 
Uma escola maternal, ou jardim da infância 
será possivelmente considerado, de modo 
mais correto, uma ampliação da família ‘para 
cima’, em vez de uma extensão ‘para baixo’ da 
escola primária (WINNICOTT, 1982, P. 33).

Com essa afirmação, aponta-se o fato de 
que ao entrar na escola, a criança não deixa 
de lado sua vida afetiva, e sim, se pretende 
que ela amplie suas relações. Portanto, cabe 
a escola de Educação Infantil criar um am-
biente sócio-afetivo saudável para a criança.

Com a redefinição da concepção de crian-
ça, deixando essa de ser vista como objeto 
de tutela e passando a ser um sujeito de di-
reitos, a Educação Infantil se deparou com a 
necessidade de rever seu papel e tentar aca-
bar com a dicotomia entre cuidar – tarefa 
da creche e o Educar – tarefa da pré-escola.
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Essa ideia de dicotomia vem de longe, de 
um passado em que se pensava que a crian-
ça pequena era uma tabula rasa na qual a 
família e sociedade inscreviam os conheci-
mentos, os hábitos, os comportamentos – 
razão do apenas educa ou da ideia inata de 
que tudo estava adormecido, como germe 
ou potencialidade que aguardava o ama-
durecimento físico para vir à tona. Bastava 
esperar. Portanto era suficiente Cuidar da 
criança, para que sobrevivesse às mudanças 
físicas, psicológicas e sociais. O adulto de-
senvolvido seria uma consequência natural.

Para quebrar esses paradigmas o RCNEI 
(1998:23) aponta:

[...] a necessidade de que as instituições 
de educação infantil incorporem de manei-
ra integrada as funções de educar e cuidar, 
não mais diferenciando nem hierarquizando 
os profissionais e instituições que atuam com 
crianças pequenas e/ou aqueles que traba-
lham com as maiores (RCNEI, 1998, p. 23).

Considerando, então, que tanto na cre-
che quanto na pré-escola, a criança tem ne-
cessidade e direito de ser cuidada e educa-
da, outros conceitos se fazem necessários.

O desenvolvimento da criança passa a ter 
uma conotação interacionista e global, con-
siderando, esta, em seu contexto social, am-
biental, cultural e suas relações em busca 
de uma construção autônoma. Dentro des-
ta concepção de desenvolvimento o RC-
NEI (1998, p. 23) considera o Educar, como:

Educar significa, portanto, propiciar si-
tuações de cuidado, brincadeiras e apren-
dizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvi-
mento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros 
em uma atitude básica de aceitação, respei-
to e confiança, e o acesso, pelas crianças, 
aos conhecimentos mais amplos da reali-
dade social e cultural (RCNEI, 1998, p.23).

E o Cuidar, como: “Cuidar significa va-
lorizar e ajudar o desenvolver das capa-
cidades. O cuidado é um ato em relação 
ao outro e a si próprio que possui uma di-
mensão expressiva e implica em procedi-
mentos específicos” (RCNEI 1998, p. 24).

Diante destes conceitos, percebesse o quan-
to estes são concomitantes, completando-se 
a favorecer o desenvolvimento integral da 
criança, e sua separação caracterizar-se-ia na 
fragmentação de um ser humano individuali-
zado. Assim, para essa unidade o MEC (1994, p. 
16) propõe em uma de suas diretrizes básicas:

As particularidades da etapa do desenvol-
vimento, compreendidas entre zero a seis 
anos, exigem que a Educação Infantil cumpra 
duas funções complementares e indissoci-
áveis: cuidar e educar, complementando os 
cuidados e a educação realizados na família 
ou no círculo da família (MEC, 1994, p. 16).

Outro fator relevante no desenvolvimento 
da criança que englobam os fatores Cuidar 
e Educar é a importância da participação do 
educador neste processo. Afinal, sabe-se que 
a criança se desenvolve através de trocas afe-
tivas e através de contato com o outro, e é este, 
o educador, quem faz o papel de mediação 
entre a criança e o meio e a facilitação da re-
lação criança e criança. Necessitando sempre 
haver a construção de um vínculo entre quem 
cuida e educa e quem é cuidado e educado.
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Tendo, então, como função a Educação In-
fantil e o profissional em que nela atua a ta-
refa de: CUIDAR EDUCANDO E EDUCAR 
CUIDANDO! Portanto, é fundamental que o 
professor tenha ao menos um pouco de co-
nhecimento a respeito da neurociência, que 
o ajudará a trabalhar com o desenvolvimen-
to dessas crianças desde a mais tenra idade.

OS PROFESSORES E A 
NEUROCIÊNCIA

A neurociência é atraente, em parte por-
que os dados parecem incontroversos: bas-
ta olhar como diferentes partes do cére-
bro “se acendem “ . Mas há muito que as 
varreduras cerebrais não podem nos dizer 
- como se um aluno está realmente apren-
dendo alguma coisa, ou o que fazer se ela 
não é. Alterações no cérebro podem ou 
não ter um impacto no comportamento.

A psicologia cognitiva, em contraste, pro-
duziu uma série de insights sobre o que 
torna o ensino e a aprendizagem efica-
zes. Está bem estabelecido, por exemplo, 
que os alunos obtêm um impulso maior de 
questionar a si mesmos sobre algo que le-
ram - ou de serem questionados pelo pro-
fessor - do que de reler e realçar o texto. 

Os psicólogos também mostraram que a 
compreensão de leitura tem muito mais a ver 
com o conhecimento de base e o vocabulá-
rio de um leitor sobre um determinado tópi-
co do que com supostas habilidades gerais 
de compreensão de leitura. Mas, como essas 
descobertas não são amplamente conheci-
das, os alunos têm mais probabilidade de re-
ler e destacar do que de se auto questiona-
rem, e os professores do ensino fundamental 
têm maior probabilidade de se concentrar 
nas habilidades ilusórias de compreensão. 
do que construir o conhecimento dos alunos.

Quando a neurociência fornece apoio a 
uma abordagem pedagógica particular, ela 
está apenas confirmando algo que já conhe-
cemos da psicologia cognitiva. Por exem-
plo, estudos psicológicos mostraram que é 
mais eficaz espelhar a aprendizagem ao lon-
go de um período de tempo do que empinar 
para um teste. Imagens cerebrais sugerem 
que o motivo é “ um ensaio de manutenção 
aprimorado ” - ou, em linguagem simples, 
mais tempo gasto pensando no material.

Um foco no cérebro, e não na mente, às 
vezes não é apenas inútil, mas também po-
sitivamente prejudicial; pode impedir que 
os educadores explorem formas eficazes de 
abordar as dificuldades de aprendizagem que 
derivam da psicologia, e não da neurociência. 
Um caso em questão é a comunidade da dis-
lexia, que abraçou a neurociência que lança 
luz sobre o aspecto da leitura chamada de-
codificação - isto é, conectando sons com 
letras. Há evidências de que os cérebros dos 
disléxicos diferem em ativação e estrutura 
quando comparados aos dos leitores típicos.

Deixando de lado a questão de saber se 
esse tipo de evidência é necessário para re-
solver as dificuldades de decodificação, a 
orientação da comunidade para a neuroci-
ência tem sido problemática quando se tra-
ta do outro componente importante da lei-
tura: a compreensão. Na medida em que os 
professores de alunos disléxicos se concen-
traram na compreensão (que não é tanto), 
eles viram problemas em termos de déficits 
neurológicos em “função executiva”, com-
preensão da linguagem oral ou memória de 
trabalho. Ou, como a maioria dos professo-
res, eles viram uma falta de supostas habili-
dades de compreensão, como a capacidade 
de fazer inferências ou visualizar imagens. 
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O que eles não focalizaram - pelo menos até 
recentemente - está fornecendo aos alunos o 
que a psicologia descobriu ser o fator mais im-
portante na compreensão: o conhecimento.

Nada disso é para dizer que a neurociên-
cia não tem valor. Por todos os meios, os 
cientistas devem continuar a expandir nos-
so conhecimento sobre o cérebro. Suas 
descobertas podem ajudar os diagnostica-
dores a determinar as causas das dificulda-
des de aprendizagem e outros aspectos do 
comportamento humano. A questão é se os 
professores precisam dedicar seu tempo li-
mitado para aprender sobre neurociência.

Um argumento é que, se os professores sou-
bessem mais sobre neurociência, seriam me-
nos suscetíveis aos “ neuromitos ” - crenças 
persistentes e difundidas que não têm base 
probatória, como a ideia de que diferentes alu-
nos têm diferentes estilos de aprendizagem. 

Outro argumento é que a neurociência 
pode identificar distúrbios de aprendiza-
gem antes que eles apareçam no compor-
tamento. Mesmo que isso seja verdade - o 
que não está claro - os próprios professores 
não são capazes de escanear os cérebros de 
seus alunos para prever quais estão em risco.

O argumento mais forte para familiarizar os 
professores com a neurociência é que ela pode 
ajudá-los a lidar com alunos que sofrem de “ 
estresse tóxico ” - traumas crônicos, geralmen-
te associados à pobreza, que podem afetar os 
cérebros dos alunos de maneiras que interfe-
rem em sua capacidade de aprender. Quan-
do tais alunos agem na sala de aula ou têm 
problemas para se concentrar, os professores 
precisam entender que a melhor maneira de 
neutralizar os efeitos do estresse tóxico é pro-
porcionar uma atmosfera calorosa e de apoio . 

Ao mesmo tempo, esse conhecimento pode 
não fazer muito bem se a abordagem pedagó-
gica de um professor for desinformada pela 
psicologia cognitiva. Se os professores usarem 
métodos que não funcionam, os alunos prova-
velmente ficarão frustrados e se sentirão fra-
cassados - assim como os próprios professores.

Os professores têm um trabalho duro, e per-
demos tempo suficiente com cursos de educa-
ção e sessões de “desenvolvimento profissio-
nal” que lhes fornecem pouca informação útil. 
Não vamos acrescentar ao problema exigindo 
que eles aprendam sobre padrões de ativação 
no córtex pré-frontal, junção temporal-parie-
tal bilateral e estruturas mediais posteriores. 
Eles precisam de informações práticas sobre 
o que realmente ajuda os alunos a aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em todas as fases da educação, desde os primeiros anos até a vida adulta, existem ques-
tões cuja compreensão exige conceitos sobre a função cerebral. O debate sobre como 
este conhecimento deve ser incluído no pensamento educacional tem apenas começou.

O ressurgimento atual do interesse educacional no cérebro reflete um incremen-
to, facilitando a crença entre alguns cientistas, bem como educadores, que a edu-
cação pode se beneficiar de insights neurocientíficos em como nos desenvolve-
mos e aprendemos. Na última década, várias tentativas foram feitas para avaliar as 
oportunidades oferecidas por essa nova perspectiva e um novo diálogo interdisciplinar.

Entender o significado educacional dos achados neurocientíficos não re-
quer um alto nível de conhecimento especializado. Portanto os professo-
res devem começar a estudar a neurociência em prol de ajudar as crianças des-
de a mais tenra idade, para que assim crianças com algum problema neurológico 
sejam diagnosticadas a tempo de fazer um tratamento adequado para seu desenvolvimento.
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EDUCAÇÃO ONLINE

RESUMO: A expressão educação, por si já ecoa transformação. Grandes 
são os desafios que a educação online nos propõe, mudanças de ambiente 
físico para ambiente virtual, interações e intervenções a distância.  A 
educação acontecerá cada vez mais ao longo da vida, de forma seguida, 
mais inclusiva, em todos os níveis e modalidades e em todas as atividades 
profissionais e sociais. As tecnologias na educação do futuro também se 
multiplicam e se integram; tornam-se mais e mais audiovisuais, instantâneas 
e abrangentes. As modalidades de cursos serão extremamente variadas, 
flexíveis e “customizadas”, acreditamos na educação modular, em que os 
alunos escolherão o que cursar, quando e como, sendo possível a certificação 
somente após o ciclo completo.

Palavras-chave: Virtual; Mediador; Desafios; Motivação; Avanços.
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INTRODUÇÃO

 
Grandes são as mudanças em vários aspectos no mun-

do. Quem se lembra dos tocas fitas, das fitas de vídeo,  das fi-
tas cassetes,depois os CDs, e assim sucessivamente tantos outros.       

 

È comum ouvirmos dizer que as crianças de hoje, não são como antigamen-
te, que os brinquedos mudaram para mais sofisticação, as músicas de sucesso 
nas décadas de 60, 70, não são mais sucesso hoje. Da mesma forma acontece 
com a educação, enquanto o mundo gira, a educação precisa acompanhar. 

 

Concordamos com José Moran 2005,que”a educação será mais complexa 
porque cada vez sai mais do espaço físico da sala de aula para ocupar muitos 
espaços presenciais, virtuais e profissionais; porque sai da figura do professor 
como centro da informação para incorporar novos papéis como os de me-
diador, de facilitador, de gestor, de mobilizador. Saí do aluno individual para 
incorporar o conceito de aprendizagem colaborativa, de que aprendemos 
também juntos, de que participamos de e contribuímos para uma inteligên-
cia cada vez mais coletiva”.A educação online tem crescido, e conquistado 
espaço nas Universidades. Diversos cursos são oferecidos e realizados a dis-
tância. O foco está na aprendizagem, dessa forma viabiliza o ensino flexível. 

È plausível o quanto a educação online tem quebrado barreiras. Jovens que 
tinham seu horário fixo não conseguiam concluir seus estudos, adolescentes 
que engravidaram e achavam que seria impossível chegar a faculdade, já se 
formaram. Desse modo, através da aprendizagem aberta alunos podem ge-
renciar seu próprio processo de aprendizagem através de escolhas – o que 
(material), qual sequência seguir (grade curricular), quando (tempo) , como 
(metodologia), quais recursos técnicos (tecnologia) , onde (local), quantas 
vezes interagir(frequência), quem contatar (equipe pedagógica ou apoio téc-
nico), com quem estudar (colegas), como ser avaliado (sistema de avaliação).
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O PANORAMA DA EDUCAÇÃO 
ONLINE 
 
 
A educação online, apesar de ser 

algo novo tem sido avaliada. Os pri-
meiros modelos de cursos ofereci-
dos online, era muito individual, não 
haviam trocas de informação e nem 
interatividade. Na busca de avançar 
nesse caminho, apareceram os sof-
tware, que nos espaços acadêmicos 
são os blackboard. Neste sistema 
de estudos é possível participar de 
chats, fóruns, realizar atividades pro-
postas pelo professor, interagir com 
os demais colegas, criar comunidades 
para discussão de diversos temas.

Segundo José Moran,,”estamos en-
trando em uma fase de grande desen-
volvimento da educação pela inter-
net, tanto nas corporações como nas 
universidades e faculdades. Os cursos 
serão mais variados pedagogicamen-
te e com mais recursos tecnológicos. 

Universidades e empresas estão 
começando a se aproximar mais, a 
atuar em sinergia, principalmente em 
áreas mais próximas como adminis-
tração, gestão nos seus diferentes 
campos. As universidades, principal-
mente as públicas, precisam do dina-
mismo, agilidade e recursos econô-
micos das empresas. Estas precisam 
do capital intelectual e de pesquisa 
das universidades. A interação en-
tre ambas parece cada vez más ne-
cessária e inevitável. (Moran 2005).

Num futuro próximo nossos jovens 
serão os profissionais de amanhã, e 
com certeza terão outros objetivos, 
outras perspectivas, irão buscar mais 
que um bom salário e um plano de 
carreira nas empresas. Dentro dessa 
visão, as empresas e principalmen-
te as escolas precisam se remode-
lar para receber essa nova geração, 
interessada e sabem o que querem.
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Muitos avanços conseguimos ob-
servar na área da educação online, 
novas profissões têm aparecido, entre 
eles estão: empreendedorismo digi-
tal, economia criativa e colaborativa, 
coaching e marketing digital . Todos 
os dias centenas de indivíduos apren-
dem a criar negócios pequenos e es-
caláveis com outros empreendedo-
res e mentores que ensinam na rede.

É perceptível algumas mudanças 
nos hábitos das pessoas mais jovens, 
podemos citar algumas: alimenta-
ção fitness, prática de exercícios em 
casa, independente se são homens 
ou mulheres, cozinham em casa,bus-
cam cuidar da saúde e ter qualidade 
de vida. Encontramos profissionais 
com outras expectativas de vida,pes-
soas que querem aprender algu-
ma coisa por diversão, por hobby. 

Tocar violão, desenhar, fotografar, 
falar inglês, fazer artesanato etc. E 
têm profissionais que querem adicio-
nar habilidades ao skillset e se des-
tacarem no mercado: fotógrafos que 
entendem de design, designers que 
entendem de fotografia, por exem-
plo. As possibilidades são inúme-
ras e, hoje, todo esse conhecimento 
pode ser transmitido pela internet.

CURSOS ONLINE NA ATUALIDADE

Cursos individuais
Essa modalidade de curso online 

possui características específicas. O 
aluno pode entrar na plataforma o 
horário que quiser. Os textos e ati-
vidades são postadas pelo professor 
responsável. No final de cada texto, 
encontra-se atividades que devem 
ser feitas e devolvidas a uma cen-
tral para correção. Dentre os mate-
riais postados, encontramos textos, 
vídeos de curta metragem, charges, 
jogos eletrônicos, entre outros. Esse 
tipo de curso é modular, sendo pos-
sível avançar para o módulo seguin-
te, somente após concluir o atual. O 
aluno tem como planejar seus estu-
dos, pois na plataforma encontramos 
um calendário prevendo cada ação.

CURSOS PARA PEQUENOS GRUPOS
Os cursos envolvendo pequenos 

grupos, são marcados pela coletivi-
dade, pela participação dos mem-
bros em colaboração. Existe um tu-
tor que é apenas um mediador. O 
sucesso do grupo está em buscar 
estratégias comunitárias para so-
lução da proposta exposta. As ca-
racterísticas dos envolvidos são 
motivação, trabalho em conjunto, 
maturidade e vontade de aprender.
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 CURSOS PARA GRANDES GRUPOS

Em relação aos cursos para grandes 
grupos temos os mais conhecidos 
como teleconferência e videocon-
ferência. São várias salas simulta-
neamente, assistindo a mesma pro-
posta. Geralmente são palestras 
ministradas ao vivo, com uma equi-
pe de apoio para possíveis dúvidas. 
No final de cada etapa do curso há 
um momento específico para expo-
sição de incertezas. Em alguns ca-
sos aplica -se avaliações que podem 
ocorrer num espaço virtual ou físico.

 

CURSOS DIFERENTES PARA 
SITUAÇÕES E PESSOAS DIFERENTES

Assim como caracteriza os mais di-
ferentes tipos de  organização, as pes-
soas são diferentes, pensam e agem 
diferente. Os cursos devem ser mi-
nistrados conforme a características 
de pessoas que compõem os grupos.

Há pessoas que preferem e ren-
dem mais individualmente, conse-
guem organizar seu tempo e tare-
fas, sem horários planejados. Essas 
pessoas optam por cursos ofereci-
dos compatíveis com sua realidade.

Outras pessoas sentem - se in-
seguras, conseguem se desenvol-
ver melhor nas atividades cola-
borativas, Esse grupo é marcado 
por indivíduos que trabalham com 
relações interpessoais tranquila-
mente, característica muito procu-
rada pelas empresas hoje em dia.

PROFESSORES DO FUTURO

Os profissionais de diversas áre-
as têm buscado constantemente se 
atualizar e fazer parte desse novo 
ambiente virtual, que com certeza é 
um grande desafio para todos nós.

Mas falando especificamente do 
papel do professor, estamos falando 
de um profissional multitarefa. Será 
um mediador de diversos grupos. 
O foco deixa de ser os conteúdos 
e passa a ser a aprendizagem. Esse 
profissional poderá ministrar aulas 
para pessoas que estão em viagem, 
em shoppings,em qualquer lugar. 
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O predomínio será audiovisual. Não 
será necessário os colegas morarem 
próximos para realizar um trabalho 
ou pesquisa em grupo, cada vez mais 
o ensino será caracterizado através 
do conhecimento compartilhado.

Assim como em tudo na nossa vida 
toda regra tem exceção. Na educa-
ção online não é diferente. Enquanto 
a área de humanas mergulha nas pos-
sibilidades de aprendizagens virtuais, 
a área de exatas necessita de algo 
mais presencial, físico. Outro grupo 
que excede a regra são as crianças 
que nas fases iniciais da vida é sau-
dável a socialização, mas aos pou-
cos entrarão no mundo audiovisual.

OS DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO 
DOS CURSOS ONLINE

Os cursos online ainda é algo novo 
tanto para educadores como para alu-
nos. É preciso um período de adapta-
ção. Assim como as crianças iniciam 
nas primeiras etapas de vida na escola 
secular, da mesma forma deverá acon-
tecer com os cursos online, tem que 
ser oferecido aos poucos, por etapas.

O profissional que irá orientar 
esse processo deverá ser capaci-
tado, demonstrando segurança e 
envolvimento como mediador des-
se novo trabalho. Ainda temos in-
cutido interiormente valores que 
nos foram passados. Procurar cur-
sos com alguém de renome, procu-
rar cursos com bons conteúdos. Na 
educação online, as características 
são outras, é necessário a maleabili-
dade misturando com o uso de no-
vas tecnologias. Os investimentos 
são imensos, mas esse é o caminho.

Entendemos que esse tipo de 
educação é promissora, e aos pou-
cos tem invadidos nossas esco-
las. Em pouco tempo, os ambien-
tes físicos, um grupo estudando 
em sala de aula será algo raríssimo. 
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Assim como no ambiente físico, 
no ambiente virtual, teremos que li-
dar com diversas questões, entre 
elas: organização do tempo, garan-
tir um momento para estudo, bus-
car motivação e, envolvimento, au-
todisciplina. Tem uma citação de 
José Moram, que vem de encon-
tro com o que estamos abordando 
“Nos cursos semipresenciais e a dis-
tância com jovens teremos os mes-
mos problemas que observamos no 
presencial, só que em maior escala. 

Uma parte dos jovens, que sempre 
dependeu financeiramente dos pais 
e que não trabalha para sustentar-se, 
se empenha menos, sente menos a 
necessidade de se dedicar seriamen-
te à aprendizagem. Jovens mais en-
tusiastas, motivados ou que traba-
lham, em geral, facilitam o processo 
de aprendizagem em sala de aula e 
continuarão fazendo-o no virtual. 

Os que no presencial vão em rit-
mo lento, provavelmente o mante-
rão no virtual, se não houver pro-
postas inovadoras, estimulantes. 

Mesmo com tecnologias de ponta, 
ainda temos grandes dificuldades no 
gerenciamento emocional, tanto no 
pessoal como no organizacional, o 
que dificulta o aprendizado rápido. 

Um dos grandes desafios hoje é 
desenvolver um ambiente afetivo 
nos cursos online. As mudanças na 
educação dependem, mais do que 
das novas tecnologias, de termos 
educadores, gestores e alunos ma-
duros intelectual e emocionalmen-
te, pessoas curiosas, entusiasma-
das, abertas, que saibam motivar e 
dialogar. Pessoas com as quais va-
lha a pena entrar em contato, por-
que dele saímos enriquecidos. São 
poucos os educadores que integram 
teoria e prática e que  aproximam 
o pensar do viver” ( Moran 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A arte de ensinar e educar não é tarefa fácil, mas possível. Quando pen-
samos em educação, nos vem à mente tempo ( presente, passado e futu-
ro). As mudanças em qualquer área requer um período de adaptação, e em 
educação não é diferente. Não se trata de ser bom ou ruim, é preciso con-
siderar o contexto histórico, político e cultural, para entender as mudanças, 
portanto existe um processo. Entendemos que a formação continuada dos 
profissionais é uma das ferramentas importantes para trabalhar e avançar.

 

Temos vários desafios pela frente, porém um deles acreditamos ser 
o que teremos maiores problemas. Os professores precisarão ser mui-
to flexíveis, pois não haverá uma organização somente  para o coleti-
vo, mas sim um preparo para atenderem no individual ou no grupo, en-
tendendo e respeitando as dificuldades  e limites, avanços e retrocessos.

 

Concluindo, “Todas as organizações educacionais e corporativas, em to-
dos os níveis, precisam experimentar como integrar o presencial e o vir-
tual, garantindo a aprendizagem significativa. Vivemos um período de 
grandes desafios no ensino focado na aprendizagem. Podemos encon-
trar na educação novos caminhos de integração do humano e do tecno-
lógico; do racional, sensorial, emocional e do ético; de integração do pre-
sencial e do virtual; da escola, do trabalho e da vida. “ ( Moran 2005).
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 FORMAÇÃO CONTINUADA E NEUROCIÊNCIA

RESUMO: Um dos assuntos mais comentados pelos profissionais da educação ao longo de 
todos os tempos é sobre o aprendizado efetivo dos alunos e a dificuldade enfrentado em 
sala de aula, tanto por eles quanto por todos os professores. Com isso, o presente artigo tem 
como objetivo promover uma reflexão acerca da importância de se conhecer todo o processo 
de aprendizagem por meio de análises mais aprofundadas em relação ao funcionamento 
do cérebro. Muitos estudos já foram feitos e continuam até hoje, os primeiros registros se 
encontram ainda em papiros o que demonstra a preocupação do conhecimento nessa área. 
Por meio de pesquisas bibliográficas, o artigo mostra que os conhecimentos que cercam os 
novos conceitos que envolvem a Neurociência Cognitiva, originária da Neuroeducação, e o 
funcionamento complexo do cérebro interessa à toda a sociedade, sendo a estrutura natural 
responsável pelo aprender, alvo de pesquisas em diversos aspectos, como cita Relvas, Kendel, 
Conseja e outros que em suas obras disponibilizam um pouco da historicidade desse avanço 
de pesquisa sobre a Neurociência e promove considerações gerais para a educação e sua 
influência positiva na vida de todos que lutam por uma educação de qualidade. Na Educação, 
o professor que se encontra em formação ou aos que a mantém continuada, adquirir 
conhecimentos sobre Neuroeducação, capacita-o a ensinar e a avaliar motivando os alunos 
nos moldes compatíveis com o funcionamento do cérebro. Para a educação, está comprovado 
que a estratégia pedagógica utilizada pelo professor no processo ensino-aprendizagem é 
eficiente quando apresentada de forma divertida, ampliando o saber do aluno. 

Palavras-chave: Neurociência; Neuroeducação; Educação; Aprendizagem; Formação 
Continuada.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda a influência da 
funcionalidade do cérebro para o desenvolvi-
mento da criança nos mais diferentes aspec-
tos inclusive no ambiente escolar. Por meio 
das pesquisas bibliográficas realizada compre-
ende-se que o cérebro humano é investigado 
desde tempos remotos com estudos até os 
dias atuais em prol de um bom funcionamento 
dele se relacionando com o processo de ensino 
aprendizagem, já que a Ciência aplicada para 
tais estudos conectam a prática da vida esco-
lar, na sala de aula, por meio da Neurociência.

 
O funcionamento do cérebro é interesse 

de muitos que se dedicam a compreender 
a estrutura natural que é responsável pelo 
aprendizado do sujeito, e não o é diferente 
para esta aluna que desenvolve esta pesqui-
sa. Para a Educação, enquanto professora 
de formação, percebo a necessidade de sa-
ber a razão de um aluno entender a explica-
ção e ou outro não, se ambos receberam a 
mesma informação. Com isso, a curiosidade 
foi aguçada e a busca por pesquisas relacio-
nadas ao tema foram levantadas com auto-
res especialistas no assunto que muito con-
tribuíram para a realização deste trabalho.

 
Promover uma reflexão sobre o assunto pode 

contribuir para a busca de novas estratégias e 
práticas inovadoras de ensinar que desperte o 
interesse do aluno por ser divertido, diferente 
e motivador, dentro dos moldes compatíveis 
com o funcionamento do cérebro de cada fai-
xa etária e/ou nível de aprendizado, além de 
uma melhor compreensão da dicotomia dos 
alunos que aprendem e daqueles que pos-
suem um tempo maior para tal aprendizagem.

A compreensão sobre como a Neurociência 
e a Educação atuam em conjunto são bené-
ficas uma à outra área do saber - a da busca 
eterna para compreender o funcionamento 
do cérebro humano e suas funções cogniti-
vas, sem julgamento dos tempos remotos, 
porém, apresentar aspectos da Neuroeduca-
ção que, apresentados à formação dos pro-
fessores, tornando-nos capazes de enten-
der o cérebro e  a mente humana de modo 
que justifique-se em sala de aula trabalhar 
diferenciadamente, conseguindo atingir um 
público maior, nos variados níveis os quais 
a clientela multifacetada que se tem no am-
biente escolar é o desafio dos tempos atuais 
em meio a uma sociedade que vive em cons-
tante mudança nos mais diferentes aspectos.

BREVE HISTÓRICO SOBRE 
NEUROCIÊNCIA DO SÉCULO XVIII 
AO XXI

Desde a Idade Antiga à Contemporânea, se 
pensa em conhecer mais sobre o cérebro. Go-
mes (1997, p.34) aponta na história do conhe-
cimento acerca do cérebro, registros históri-
cos desde tempos remotos. De acordo com 
a autora, “[...] os primeiros registros sobre o 
cérebro estão nos papiros cirúrgicos datados 
de 2500 a.C., no antigo Egito”. E que “[...] o 
primeiro mapa conhecido do cérebro encon-
tra-se no papiro egípcio descoberto em 1862 
com data provável entre 3.000 a 2.500 a.C”.

Tendo origens gregas, a medicina ocidental 
se apoia nas explicações físicas e psíquicas 
que gregos registraram, excluindo conceitos 
mágicos e a intuição do homem primitivo, se 
pautando em conceitos de doença e de doente 
que se desenvolveram na Grécia, em conjunto 
com a Filosofia e a Ciência.  Conforme Gomes:
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Da Grécia Antiga, vêm os primórdios da 
filosofia e das ciências, e o conceito de do-
ença foi influenciado pela filosofia. Vários fi-
lósofos gregos tinham grande interesse pela 
medicina e aplicavam suas teorias também 
nelas. Platão (429-348 a.C.) formulou o con-
ceito do “universal”, quando ele acreditava 
que as ideias universais expressavam a rea-
lidade, enquanto os objetos individuais não. 
Aristóteles (384-348 a.C.) não acreditava na 
concepção do universal sem que houvesse a 
experiência e a participação dos sensórios, da 
vivência individual. Aristóteles aplicou à ci-
ência em geral o método de observação de 
Hipócrates (+- 460-377 a.C.). A filosofia mé-
dica hipocrática se firmou e viveu por meio 
da grande influência do macedônio Aristó-
teles, pai da biologia (GOMES, 1997, p.1).

As duas concepções filosóficas que mais 
se destacam nas ciências são embasadas nos 
filósofos citados; base racional - platônica, e 
base empírica - aristotélica. A partir de então, 
as funções do cérebro começaram a ser co-
nhecidas e atentou-se para a repercussão à 
distância de possíveis lesões associadas ao 
sistema nervoso. Tem início o estudo da ana-
tomia do cérebro, por Herófilo (335-280 a.C.), 
e determinou-o como sede da inteligência. O 
termo neurônio, também surgido nessa época.

 
No século II d. C., na Capadócia, Are-

taeus apresentou um conceito básico 
para a Neurologia segundo Gomes (1997, 
p.8): “lesões cerebrais de um lado cau-
sam paralisias contralaterais no corpo”.

Século XVIII, antes do advento do micros-
cópio, cria-se “que o sistema nervoso funcio-
nasse como uma glândula que secreta seus 
fluídos que seriam conduzidos pelos nervos 
para a periferia do corpo”, segundo Taba-
cow (2006, p.87). E as crenças populares são 
inúmeras; enquanto que a luta da Ciência é 
para provar, durante séculos, que existem 

um misto de explicações científicas e filo-
sóficas, de um lado e, de outro, os estudos 
científicos para os fenômenos complexos do 
organismo humano, em especial o cérebro, 
o qual, até hoje ainda conta como indecifrá-
vel aos olhos humanos. Conforme Junior:

O mais interessante é que desde Aristó-
teles, na Antiguidade, e durante toda a Ida-
de Média, até os ensinamentos de Galeno 
fossem abandonados no século XVII, pen-
sava-se que as cavidades cerebrais – seus 
quatro ventrículos – fossem responsáveis 
pelas funções superiores do cérebro, pois 
continham os espíritos, enquanto o parên-
quima cerebral servia apenas de supor-
te a essas funções (JÚNIOR, 2005, p.19).

E eis que a anatomia do Sistema Nervoso 
(SI) e do cérebro foram dissecadas pelos Sé-
culos. No Século XIX, a anatomia e a fisiologia 
se uniram e originaram a Neurofisiologia, que, 
posteriormente deu origem à Neurociência. 
Esse desenvolvimento foi marcado por no-
vas descobertas que modificaram a maneira 
pela qual estudamos e entendemos o fun-
cionamento do cérebro, colocando desafios 
cada vez mais complexos para as Ciências.

No final do Século XIX, Ramón y Cajal 
(1852-1934) que passou a ser considerado 
o “pai da Neurociência Moderna”, com rece-
bimento do Prêmio Nobel de Fisiologia ou 
Medicina no ano de 1906, contribuiu sig-
nificativamente com os avanços desta Ci-
ência, descrevendo a Teoria Neuronal que 
foi a luz para as ciências que estavam em 
efervescência, embasando, biologicamen-
te, o funcionamento do sistema nervoso (SI).
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O ambiente do final do Século XIX visto 
tanto cultural, intelectual quanto filosofica-
mente, preparou o início do XX para o come-
ço da era em que o neurônio ficou conhecido 
por Unidade Básica Central do SI. Conceito 
este que perdurou por mais de um século, 
junto ao conceito de que ele não se rege-
nera ou se reproduz, inexistindo no adulto, 
tema este segundo que deu início às pesqui-
sas inúmeras a fim de descobrir os motivos.

No final do século XIX e início do século 
XX, Koeller e His, estudando o processo de 
desenvolvimento do sistema nervoso central 
(SNC) em seres humanos e outros mamíferos, 
postularam que a estrutura cerebral perma-
neceria fixa após o nascimento; no SNC dos 
adultos, as vias neuronais são fixas e imutá-
veis. Todas as células deverão morrer e não 
ocorrerá regeneração. “Talvez no futuro a ci-
ência mude esta lei  (SCORZA, 2005, p.250).

A teoria neuronal diz que, ao nascimen-
to, está pré-estabelecido para cada indiví-
duo o número de neurônios. Ao envelhecer, 
há perda inexorável de neurônios que limi-
tam a progressiva função do cérebro. Cria-
-se que o cérebro do homem alcançava o 
máximo do crescimento entre vinte e trinta 
anos. Após, o declínio intelectual associado 
à perda neuronal, é inevitável. Vem desse 
período a premissa de serem a infância e a 
adolescência as melhores fases para o desen-
volvimento do aprendizado, e, que na vida 
adulta não se está propenso à aprendizagem. 

Pesquisas realizadas em meados do sécu-
lo XX foram criticadas por serem desenvol-
vidas como estudos transversais em grupos 
diferentes em relação à idade, consequen-
temente, os resultados são imprecisos. 

Fernandez (2002, p. 190) cita os resulta-
dos dos estudos de Eisdorfer (1963), mais 
otimistas em relação ao aprendizado dos 
adultos. Para ele, “[...] pessoas avaliadas aos 
dezoito, cinquenta e sessenta anos não têm 
grandes diferenças de desempenho, exceto 
em testes matemáticos”. E as teorias acer-
ca do declínio intelectual em adultos sofre-
ram muitas contestações nos idos anos se-
tenta do século XX, de acordo com o autor 
supracitado (2002, p.193), que culminaram 
por demonstrar que os estudos transversais 
concluíram com falhas e equívocos, confir-
mados por estudos posteriores que afirmam:

[...] a idade não é por si só, um impedi-
mento para a aprendizagem. Os possíveis 
declínios observados na aprendizagem nes-
te período devem ser atribuídos a múlti-
plos fatores como o estado geral de saú-
de, nível socioeconômico e deficiência de 
estímulos (FERNÁNDEZ, 2002, p. 193.)

Comprovado ficou, na época, que o pro-
cesso de aprendizagem desacelera para o 
adulto, porém, não é interrompido, de acor-
do com o conceito de Neuroplasticidade. 

Estudos oriundos da Teoria Neuronal, no final 
do século XX, estabeleceram novos conceitos 
acerca do neurônio, os quais não se vê neces-
sidade de esmiuçar, por não ser relevante para 
o desenvolvimento do artigo - até chegarmos 
nas modernas teorias que predizem o neurô-
nio como “[...] uma célula capaz de se modifi-
car, estrutural e funcionalmente, após lesões 
ou estímulos adequados, provocando uma re-
organização cerebral que atenda cada fase de 
vida do indivíduo [...]” consoante a Fernandez 
(2002, p.201) e que vai além: “O cérebro é 
entendido como um sistema aberto,auto-or-
ganizável, que funciona em circuitos de rede, 
para atender cada etapa da vida da pessoa”. 
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As Ciências estão se reformulando, gra-
ças a estes conhecimentos, que têm tido o 
olhar voltado para a Educação, oportuni-
zando a abertura de novas possibilidades 
de intervenções, adequadas sobre o cére-
bro humano e o processo de aprendizagem.

Simultaneamente ao interesse pelo cé-
rebro, o interesse dos profissionais da área 
educacional para ampliar os saberes sobre 
como o aluno aprende e poder auxiliá-lo da 
melhor maneira, despertou-se para a Neu-
rociência que atuou, a partir de então, com 
uma vertente voltada para o trabalho com 
os educadores, nos anos noventa do Século 
XX, tido como a “Década do cérebro”. Ações 
e investimentos por todo o mundo foram fei-
tos para o desenvolvimento de pesquisas que 
revolucionaram diversas áreas de saber com 
os resultados, com a Neurociência construin-
do respostas diferentes das convencionais, e 
tornando-se um assunto de interesse social. 

Com base nos avanços da Neurociên-
cia, pesquisadores, propuseram tornar a 
primeira década do século XXI, a “Déca-
da da Mente”. Rose comenta sobre os as-
pectos éticos do vislumbre de concreti-
zar o sonho de cérebros melhor utilizados:

CÉREBROS MELHORES” proclamava a 
capa de uma edição especial das Scientific 
American em 2003, e os títulos da revista 
formavam o prospecto de um sonho para o 
futuro: “A busca de uma pílula da inteligên-
cia”; “Máquinas que leem o cérebro”; “Esti-
muladores do cérebro”; “Genes da psique”; 
“Controle do estresse”. Esses, parece, eram 
os compromissos oferecidos pelas novas 
ciências do cérebro, prometendo ultrapas-
sar em muito a genética como “o próximo 
grande feito científico (ROSE, 2006, p. 10).

Um século termina e outro começa e, am-
bos, com denominação sinonímica, com 
multidisciplinaridade que não garante uma 
voz singular aos anúncios dos conhecimen-
tos apresentados com tamanha rapidez 
dos tempos modernos, mesmo assim, es-
pera-se com esta pesquisa compreender 
um pouco mais sobre como a Neurociência 
e a Educação juntas podem ser benéficas, 
uma à outra área do saber, na busca eterna 
de compreender o funcionamento do cére-
bro humano relativo às funções cognitivas.

Nas últimas décadas, em razão dos inúme-
ros questionamentos, estudos foram dirigidos 
aprofundando os saberes sobre o cérebro, os 
quais culminaram com o surgimento da Neu-
roeducação que, oportunamente, supre uma 
lacuna que é a de entender melhor como fun-
cionam os mecanismos humanos, para enten-
der melhor a clientela em idade escolar, a fim 
de auxiliar o trabalho do professorado, uma 
vez que a insurgência de profissionais da área 
da Educação interessados no assunto, aumen-
tou consideravelmente nos últimos tempos. 

A fim de explorar o cérebro humano, em sua 
complexidade, a Neurociência integrou-se às 
Ciências ampliando as informações que pa-
recem não se esgotar. O termo Neurociência 
engloba “qualquer ciência, ramo de ciência ou 
conjunto de conhecimentos que se refere ao 
sistema nervoso”. As duas áreas do conheci-
mento: Neurociência e a Educação se diluem e 
se fundem em busca de um novo conhecimen-
to acerca do processo de ensino e de aprendi-
zagem, por terem, ambas, relação de sentido. 

E a busca científica que une as duas ci-
ências não é recente.  Rato (2010, p.627) 
aponta que cerca de 25 anos atrás já era 
proposta a criação de turmas para formar 
“neuro educadores”, “Embora a ideia de 
que a investigação neurocientífica pode in-
fluenciar a teoria e prática educacional já 
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não seja novidade, atualmente, com as no-
vas descobertas científicas, a neurociên-
cia e a educação voltam a cruzar caminhos”.

Com o avanço da tecnologia, as pesquisas 
sobre a Neurociência por Fischer (2009, p.1) 
apontam para a importância de se investigá-
-la dentro do contexto educativo, abordan-
do os componentes curriculares da Biologia 
aos processos cognitivos desenvolvimento à 
aprendizagem, como base da pesquisa educa-
cional. A ideia foi reunir cientistas e educado-
res para investigar na prática, e produzir estu-
dos consistentes sobre os processos de ensino 
e aprendizagem nos ambientes escolares foi 
proposta por Fischer, em 2007, objetivando 
compreender a relação dos aspectos biológi-
cos com a aprendizagem e as habilidades, bem 
como as deficiências do indivíduo, para auxiliar 
pais e educadores na árdua tarefa de educar. 

O QUE É NEUROCIÊNCIA 
COGNITIVA?

A área da Ciência Médica estuda o funcio-
namento de três elementos que compõem 
o corpo humano: cérebro, medula espinhal 
e nervos periféricos. O sistema neurológico 
é, sem dúvida, o mais intrigante de todos. 
Separando-os, para serem estudados indi-
vidualmente, surgiram os seguintes ramos 
da Ciência: Neuropsicologia; Neuroanato-
mia; Neurofisiologia; Neurociência compor-
tamental; Neurociência cognitiva - esta é 
a que interessa aos leitores deste artigo. 

Sendo uma das subdivisões de estudo da 
Neurociência, a Neurociência Cognitiva abor-
da as áreas do pensamento, do aprendizado 
e da memória; estuda o planejamento e o 
uso da linguagem; as diferenças entre a me-
mória específica e a que permite a execução 
das habilidades motoras, são objetos de aná-
lise no nível cognitivo. Para Kandel (2009, 
p.54), Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, 

2000, “a neurociência atual é a neurociência 
cognitiva, um misto de neurofisiologia, ana-
tomia, biologia desenvolvimentista, biologia 
celular e molecular e psicologia cognitiva”.

A Neurociência Cognitiva é o campo cien-
tífico que estuda a capacidade cognitiva, ou 
seja, investiga o conhecimento do sujeito que 
raciocina, que tem memória e que aprende. 
Observa-se que a Neurociência abrange al-
gumas áreas do conhecimento, sendo ela um 
campo de pesquisas extremamente comple-
xas, em constante evolução - principalmen-
te em era novas tecnologias, e por tratar-se 
do SN com as implicações todas na vida do 
indivíduo. Ela aborda áreas diversas do co-
nhecimento, todas processadas a partir do 
cérebro, em uma multidisciplinaridade ple-
namente justificável, ao olhar para o homem, 
ser complexo, com capacidade de aprendi-
zagem infinita. Até que se prove o contrário. 

Estudos científicos são contínuos e inin-
terruptos, podendo revelar descobertas a 
quaisquer instantes pelos pesquisadores 
que estudam as funções do sistema nervo-
so como representante pela execução das 
atitudes básicas até as mais complexas que 
o ser humano desenvolve, como movimen-
tar-se, por exemplo. Resumindo o tópico, 
a neurociência cognitiva que deu origem à 
neuroeducação, consiste no estudo sobre o 
SN, suas funcionalidades e estruturas, como 
ocorrem os processos de desenvolvimento, e, 
todas as alterações que possam surgir no cor-
po físico do sujeito no decorrer de sua vida.
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NEUROCIÊNCIA E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO

Tem se tornado objeto de estudo de inú-
meros educadores e pesquisadores da Edu-
cação, justamente pelos inúmeros benefí-
cios que a Neurociência trouxe para a área 
e, consequentemente, para a sociedade. Elas 
contribuíram para esclarecer sobre o funcio-
namento do cérebro, ajudando aos professo-
res refletirem sobre a didática aplicada, após 
entenderem que o aluno tem seu tempo e 
seu ritmo de aprendizagem próprio e indi-
vidual, haja vista os profissionais da área al-
mejam compreender como as pessoas apren-
dem questionam, especulam, há tempos. 

A Neurociência Cognitiva aliada à Educação 
em busca de respostas para o processo de 
ensino-aprendizagem e de propostas apre-
sentadas para uma aprendizagem ativa - que 
se repense o que se ensina, o modo como se 
ensina e a maneira como se avalia uma apren-
dizagem. A Neurociência Cognitiva que se as-
sociou à Educação recebeu o nome de Neu-
roeducação, constituindo-se de um campo de 
pesquisa na área do cérebro, porém com olhar 
educacional e metodologia própria, fortale-
cidas por se apoiarem nas contribuições da 
Pedagogia, da Neurociência e da Psicologia. 

A neurociência estuda o sistema nervo-
so central, em seu pleno desenvolvimen-
to nos aspectos neuroquímicos, biológicos, 
celular, anatômico, fisiológico, psicológi-
co, emocional, e social para a compreensão 
do comportamento humano que conside-
ro como a ponta do iceberg, pois é o quan-
to o indivíduo percebe de si mesmo e do 
outro nas relações (RELVAS, 2012, p. 16) .

Ambas as Ciências: Médica e da Educa-
ção, combinaram perfeitamente por serem 
amplas no sentido de enxergar as potencia-
lidades do indivíduo de modo holístico, po-
dendo conhecê-lo como um todo e ainda sua 
relação na sociedade, auxiliando, além do 
processo educacional, a facilidade do traba-
lho docente, oportunizando-lhe refletir sobre 
suas práxis, conferindo se estão abordando a 
todos os alunos, e tendo a chance de trans-
formá-las a fim de atingir a toda a clientela. 

Contudo, para que ocorra a transformação, 
faz-se necessário o conhecimento sobre a 
Neuroeducação, que o professor deve adqui-
rir em sua formação continuada, agindo como 
profissional proativo, buscando os conheci-
mentos e se mantendo sempre atualizado. 

A Neurociência revolucionou a Educação 
e mostrou que aprender pode ser prazeroso. 
Ela apresentou mecanismos para embasar 
e dar suporte para que o educador trabalhe 
pela sua óptica, da perspectiva neuronal, au-
xiliando e não impondo métodos de ensino. 

O estudo da neurociência aplicada as prá-
ticas pedagogia, não vem como um recei-
tuário pronto de ideias, mas sim como uma 
visão científica do processo de ensinar e 
aprender. Propõe identificar como se pode 
realizar uma análise bio psicológica e com-
portamental do educando por meio dos 
estudos da anatomia, fisiologia do siste-
ma nervoso central (RELVAS, 2012, p. 34). 

Devido à aprendizagem envolver a es-
trutura do SN, uma vez que, para aprender, 
ele ativa as funções cerebrais necessárias 
para o novo conhecimento ser fixado e o ar-
mazenamento da informação seja efetivo. 
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A Neurociência tem sido uma ferramen-
ta poderosa na sala de aula por favorecer o 
entendimento dos processos neuronais re-
alizados pelas sinapses. O educador que 
adquire esse conhecimento por meio da 
formação continuada demonstra responsa-
bilidade, que se mantém atualizado, com-
prometido com a Educação, e que consegue 
desenvolver uma prática efetiva e eficiente, 
por meio de um processo de ensino-apren-
dizagem de modo mais compreensível.  

Desde os primeiros anos de vida, as crian-
ças adquirem as experiências pelas vivências 
que a vida lhes insere cotidianamente, e que 
são determinantes para o desenvolvimen-
to cerebral saudável. A facilidade em apren-
der na primeira infância se dá por ser maior 
o número de descobertas e de sensações 
que lhes são proporcionadas, servindo-lhes 
de base para toda aprendizagem posterior. 

Os avanços da neurociência demonstram 
que cada etapa da vida é marcada por uma 
configuração cerebral diferente e que par-
tes distintas o cérebro tem ritmos e amadu-
recimentos diferentes. O cérebro está em 
constante evolução (RELVAS, 2012, p. 83).

Ao estudar o SN, em constante e amplo 
desenvolvimento, a Neurociência tem o in-
tuito de compreender os modos e compor-
tamentos humanos, com foco no estudo do 
cérebro e de suas potencialidades. Estudos 
apontam que todo professor deve tomar co-
nhecimento desta área de estudo, haja vista 
a necessidade de se estar sempre atualizado 
para promover um trabalho ainda mais eficaz.

Estudos de Conseza aponta que:
O trabalho do educador pode ser mais signi-

ficativo e eficiente quando ele conhece o fun-
cionamento cerebral. Conhecer a organização 
e as funções do cérebro, os períodos recepti-
vos, os mecanismos da linguagem, da aten-

ção, e da memória, as relações entre a cogni-
ção, a emoção, motivação e desempenho, as 
dificuldades de aprendizagem e as interven-
ções a elas relacionadas contribui para o coti-
diano do educador na escola, junto ao apren-
diz e a sua família  (CONSEZA, 2011, p. 143). 

Aprender sobre o funcionamento das estru-
turas cerebrais, pode auxiliar positivamente na 
atuação pedagógica do professor, porquanto 
entenda como a aprendizagem se processa, 
começa-se a buscar metodologias diversifica-
das, mais atraentes e prazerosas para os alunos. 

O educador atualizado detém os conheci-
mentos técnicos de seu componente curri-
cular, porém não os aplica com qualidade, 
promove na clientela, sem perceber, a perda 
do interesse dos alunos pelos estudos. Nes-
se ponto, a Neurociência faz-se necessária 
ser conhecida e aplicada, uma vez que ela é 
importante para o processo educacional, por 
visar entender como se processa a aprendiza-
gem no cérebro do sujeito para poder auxiliá-
-lo, por intermédio do trabalho do educador, 
que passa a oferecer os conteúdos do Currí-
culo escolar de forma prazerosa, desafiadora 
para aproveitar os que se encontram, princi-
palmente em nível avançado do conhecimen-
to, tornando a aprendizagem ainda positiva. 

Relvas afirma embasada em suas pesquisas:
O avanço da neurociência aplicada a escola 

é de suma importância para o entendimento 
das funções corticais superiores envolvidas 
no processo de aprendizagem. Sabe-se que 
o indivíduo aprende por meio de modifica-
ção e funcionais do sistema nervoso central, 
principalmente na área da linguagem, das 
gnosias, das práxis, da atenção e da memória, 
e, para que o processo de aprendizagem se 
estabeleça corretamente, é necessário que as 
interligações se estabeleçam entre as diver-
sas áreas corticais e outros níveis sejam inte-
gradas efetivamente (RELVAS, 2011, p. 19). 
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Conhecendo o desenvolvimento cere-
bral, o professor pode ajustar as fases do 
educando ao conhecimento que necessi-
ta ser adquirido; reconhecendo o tempo e 
a necessidade de cada aluno, planejar-se-
-á atividades coniventes com a faixa etária 
e, com o nível de aprendizado dele, aumen-
tando as chances de os objetivos propos-
tos serem alcançados com maior eficácia. 

O educador que amplia seus saberes com 
os das Neurociências, que oferecem o su-
porte necessário para as atividades pedagó-
gicas serem eficazes, uma vez que, ao auxi-
liar o professorado a entender como ocorre 
a aprendizagem dentro do cérebro em fun-
cionamento, influenciado por fatores moti-
vacionais, têm seu cotidiano em sala de aula 
diferenciado, considerando-se o quanto a 
Neurociência e a Educação ainda têm mui-
to o quê dialogar sobre os assunto do cére-
bro. O professor, entendendo como o cére-
bro funciona, o educador, certamente, terá 
mais chances de obter êxito em seu trabalho. 

 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Desde os tempos remotos o cérebro hu-
mano e sua funcionalidade e limitações tem 
sido investigado por pesquisadores. Médi-
cos, filósofos, mágicos, crenças populares, ao 
longo dos séculos propuseram sobre o tema 
tentando explicar a estrutura e como funcio-
na, através de estudos, experimentações etc.

No Século XX, a Década de 90 ficou conhe-
cida pelo grande número de pesquisas pro-
movidas resultando em maior conhecimento 
sobre o cérebro humano, refletindo em ações 
para várias áreas, desde a de prevenção de 
doenças cerebrais, até na Educação com a 
formação da nova Ciência, a Neuroeducação.

Ao longo dos anos, os estudos foram avan-
çando para uma melhor compreensão da ex-
teriorização das ações do ser humano em sua 
vida cotidiana, e sem nenhuma oposição vêm 
se fazendo uma relação com a aprendizagem 
do aluno em sala de aula e no ambiente escolar. 

É sabido que a aprendizagem aconte-
ce ao longo da vida do indivíduo, não sen-
do um processo com fechamento. A neu-
rociência busca a compreensão científica 
da Educação, na tentativa de maximizar 
o processo de ensino e de aprendizagem. 

Compreende-se que para um melhor de-
senvolvimento do aluno é necessário co-
nhecer suas funções e limitações cerebrais 
para que ações do professor e do ambien-
te escolar venham estar compatíveis com 
o tempo necessário dele já que não existe 
nenhum ser humano igual ao outro e o res-
peito a essa diversidade é essencial nas boas 
relações e aprendizagens ao longo da vida. 
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PSICOPEDAGÓGICO NO ATENDIMENTO 
ÀS CRIANÇAS COM DIFICULDADES ESCOLARES

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo buscar, à partir de uma revisão bibliográfica 
e de reflexões acerca destes referenciais evidenciar a importância da Psicopedagogia em 
contexto escolar. O profissional nessa área deve procurar promover a melhor maneira possível 
de utilizar a intervenção psicopedagogia como transformação pessoal e social, na dinâmica 
da construção do conhecimento quanto a uma aprendizagem qualitativa e significativa nas 
dificuldades de aprendizagem. O tema trabalhado propõe através das teorias de Piaget e 
Vygotsky e outros teóricos, uma observação literária das dificuldades de aprendizagem com o 
intuito de perceber e aprimorar os conhecimentos a respeito da aprendizagem e da importância 
do trabalho do psicopedagogo em uma instituição escolar, permitindo compreender essas 
relações, para assim buscar um novo olhar para esta questão. O artigo também visa reiterar 
a importância de um trabalho coeso com a família, ressignificando papéis, a fim de que os 
resultados sejam notórios a curto prazo, reconhecendo a importância da continuidade do 
trabalho nos contextos escola e ambiente familiar. Desta forma, o psicopedagogo em seu 
trabalho deve buscar novos conhecimentos dentro das intervenções psicopedagógicas a fim 
de conduzir a uma aprendizagem renovadora e compreender as dificuldades de aprendizagens 
de maneira preventiva, detectando sintomas e estratégias, visando o aperfeiçoamento desse 
sujeito diante do processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Psicopedagogo; Família; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A Psicopedagogia consiste num entrecruzamento de dois saberes - psicologia e pedago-
gia - que vai muito além da simples junção dessas duas palavras. Significa que é muito mais 
complexa do que a simples aglutinação de duas palavras, visando identificar os processos 
que produzem o saber e o não saber. É uma ciência que estuda o processo de aprendizagem 
humana, sendo o seu objeto de estudo o ser em processo de construção do conhecimento.

A psicopedagogia é basicamente reconhecida e entendida como um método que visa 
contribuir, juntamente com a psicanálise, pedagogia e a psicologia, na dissolução de pro-
blemas que surgem no contexto educativo, vindo estes, do ambiente familiar, escolar, 
do meio social, econômico, cultural ou de outras origens. Quando está presente no ensi-
no da escola, contribui significativamente para a aquisição de conhecimentos que são 
elaborados no processo de ensinar e aprender, favorecendo ao aluno uma forma gra-
tificante e prazerosa para que ocorram aprendizagens, autonomia e emancipação. 

Trata o processo de aprendizagem e suas dificuldades humanas, consideran-
do as realidades interna e externas à escola e visa compreender as questões cogni-
tiva, orgânica, social, familiar, emocional, incluindo também o trabalho pedagógico 
como elementos relevantes de sucesso ou insucesso para aquisição de aprendizagens.  

Nos tempos atuais, é cada vez mais comum falarmos de dificuldades da aprendizagem, 
quando nos referimos ao desempenho escolar de nossos alunos. Dificuldades de aprendi-
zagem referem-se a crianças que apresentam dificuldades de aquisição de matéria teórica, 
embora apresentem uma inteligência normal, e não um exatamente um prejuízo físico, emo-
cional ou social. Desta forma, são necessários criar meios eficazes e inovadores na construção 
do saber, do ato de aprender e de uma intervenção psicopedagógica eficiente e qualitati-
va neste contexto de aprendizagem humana para superar as dificuldades de aprendizagem. 

Normalmente, as causas do não aprender podem estar relacionadas a vários fatores, 
tais como: estruturas familiares mais adequadas de acordo com a necessidade de cada 
criança e/ou adolescentes no lar, as dificuldade de leituras e escritas, a dislexia, até mes-
mo, às vezes ocorre a falta de professores sem capacitação específica para desenvol-
ver nas crianças e/ou adolescentes metodologias eficientes para que possam desper-
tar neles o interesse pelo saber nas diversas áreas dos campos do conhecimento humano.
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O presente estudo sugere um aprofundamento maior sobre o desempenho do psicopedago-
go e a intervenção nas dificuldades de aprendizagem, com ênfase na participação da família. 
Pois, frente aos desafios do conhecimento humano o psicopedagogo possa identificar as causas 
e consequências nesse processo educativo em que ocorre tanto na comunidade escolar como 
no seio familiar porque falta ainda uma aprendizagem qualitativa voltadas para crianças e ado-
lescentes que afetam seu desempenho de uma aprendizagem significativa na sociedade atual.  

Quando falamos de aprendizagem, não podemos relacionar diretamente com o 
aluno, pois, a aprendizagem não ocorre de forma individual, ou seja, não está li-
gado meramente àquele que aprende ou se esforça para aprender, mas sim a 
processos interligados entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. 

Desta forma, a aprendizagem é fruto e meio da história de cada sujeito em seu 
contexto familiar e coletivo. A partir de tais ações averiguadas torna-se importan-
te refletir sobre o conhecimento ao longo da vida, e sobretudo, analisar a respei-
to da intervenção psicopedagógicas nos processos de dificuldades de aprendizagens.  

A psicopedagogia como campo que debruça seus estudos à aprendizagem em 
seus diferentes aspectos, nas relações interpessoais e nas circunstâncias em 
que a criança ou adolescente estão inseridos na sociedade, focaliza suas aten-
ções em compreender as causas como também as consequências que afetam tan-
to crianças como adolescentes em seu desenvolvimento cognitivo na dinâmica do ato de 
aprender, da construção de estratégias para o não aprender, na edificação do saber humano.

Uma vez que a psicopedagogia considera os diversos fatores envolvidos no pro-
cesso de aprendizagem, cabe a ela o papel de investigar e identificar como os mes-
mos podem interferir positiva ou negativamente nos processos de aprendizagem. Pa-
ralelamente, segue identificando as diversas áreas que originam as dificuldades, por 
exemplo, metodologia inadequada, alfabetização deficitária, a falta de envolvimen-
to cultural, a baixa condição econômica, docentes mal remunerados, mal preparados, 
ou mesmo com desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos (SAMPAIO, 2011).
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A PSICOPEDAGOGIA NOS SEUS 
REFERENCIAIS

Segundo Fernandes (1999 apud Rezen-
de 2011) faz entender que a psicopedagogo 
mobiliza a forma de aprender do aprendente 
transformando a relação da aprendizagem pro-
movendo-o na sua relação com o saber cons-
truído, dessa forma torna-se importante enten-
der os campos de atuação do psicopedagogo.

O psicopedagogo atua como um artesão 
do saber à medida que tece os possíveis 
campos de interesse do aluno, construindo 
uma trama que permite estabelecer cone-
xões entre as suas hipóteses e suas certeza, 
caminhando em direção ao conhecimento.

Segundo Bossa (1994, p.23), [...] cabe ao 
psicopedagogo perceber eventuais pertur-
bações no processo aprendizagem, parti-
cipar da dinâmica da comunidade educati-
va, favorecendo a integração, promovendo 
orientações metodológicas de acordo com 
as características e particularidades dos in-
divíduos do grupo, realizando processos de 
orientação. Já que no caráter assistencial, o 
psicopedagogo participa de equipes respon-
sáveis pela elaboração de planos e projetos 
no contexto teórico/prático das políticas 
educacionais, fazendo com que os professo-
res, diretores e coordenadores possam repen-
sar o papel da escola frente a sua docência 
e às necessidades individuais de aprendi-
zagem da criança ou, da própria ensinagem.

A metodologia de trabalho da psicopeda-
gogia permite também que professores bus-
quem um olhar psicopedagógico para que 
tenham melhor desenvolvimento da sua prá-
tica pedagógica, de maneira a contribuir com 
o desempenho da aprendizagem dos alunos.  

Nas palavras de Allessandrini (1996, p. 
21), a definição do objeto de estudo des-
sa área do conhecimento: “a Psicope-
dagogia estuda o processo de aprendi-
zagem a partir de uma contextualização 
teórico-prática que advém da Pedagogia e 
da Psicologia”. É através do experimento, da 
tentativa e do erro, do pensamento e da ex-
periência que o aluno consegue aprender.

Desta forma, é de suma importância que 
voltemos a atenção a alguns profissionais 
da educação para que trabalhem a partir de 
um novo olhar psicopedagógico, diante de 
fatores que se encontram dentro e fora da 
escola, a mesma configura como ambien-
te propício ou não para acontecer apren-
dizagens, dependendo, portanto, de como 
ela desenvolve sua prática pedagógica. 

Na segunda parte deste estudo apresenta-
mos um pequeno enfoque da ação estraté-
gica da psicopedagogia, como contribuição 
na resolução de problemas de aprendiza-
gem escolar; como ocorrem e o que a esco-
la pode fazer para minimizar interferências 
de fatores que determinam dificuldades 
de aprendizagem, provocam o insucesso 
da escola, da família e fracasso do aluno.   

Outro aspecto que vale a pena salien-
tar é o fato de alguns problemas na apren-
dizagem terem o potencial de gerar alte-
rações no comportamento do indivíduo, 
como, baixa autoestima, vergonha por não 
conseguir acompanhar os colegas, isola-
mento, dificuldade em se concentrar, des-
motivação em relação à aprendizagem, po-
dendo chegar a alterações psíquicas como 
ansiedade e depressão (SAMPAIO, 2011).
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Muitos são os desdobramentos de um pro-
blema de aprendizagem negligenciado, onde 
aquele problema toma proporções gran-
diosas e o que talvez fosse de fácil resolu-
ção, já necessita de um trabalho minucioso 
e que requeira maior tempo de tratamento.

Para Bossa  (2007 apud  REZENDE,  2011) 
o psicopedagogo tem muito a fazer na escola, 
pois a atuação sua intervenção terá o caráter 
preventivo que podemos  incluir determina-
dos fatores para a construção de um futuro 
aprender com qualidade, tais como: ajudar 
os professores na formação de elaborar um 
plano de aula para os alunos entenderem as 
aulas; na elaboração de projeto pedagógico; 
orienta-os na melhor forma de atuar em sala 
de aula, com o aluno com dificuldades de 
aprendizagem; realizar diagnóstico institucio-
nal que averigua os problemas pedagógicos 
que prejudicam o processo de ensino-apren-
dizagem... identificar sintomas de dificuldades 
de aprendizagem no processo ensino-apren-
dizagem; organiza projetos de prevenção dos 
processos por que neste contexto o psicope-
dagogo institucional, como profissional pre-
parado e mais adequado para execução des-
ses acompanhamentos que pode ser realizado 
tanto com crianças como adolescentes, está 
apto a trabalhar na área da educação, assis-
tência aos professores e a outros profissionais 
da instituição escolar para a melhoria e rendi-
mento  qualificado das condições do proces-
so de ensino-aprendizagem bem como para a 
prevenção das dificuldades de aprendizagem.

Aprender é construir estruturas de assimila-
ção. A fonte da aprendizagem é a ação do su-
jeito, ou seja, o indivíduo aprende por força das 
ações que ele mesmo pratica: ações que bus-
cam êxitos e ações que a partir do êxito obtido, 
buscam a verdade ao apropriar-se das ações 
que obtiveram êxito. (BECKER, 2003, p.14).

Favorecer e oportunizar momentos em 
que o indivíduo tenha a oportunidade do 
desafio tem bastante relevância, por in-
ternalizar o hábito de, a cada momen-
to, ter o prazer do auto desafio, favore-
cendo a ampliação das aprendizagens. 

A aprendizagem é um processo de ação re-
cíproca entre o sujeito que aprende, o sujeito 
que ensina e o ambiente, cujo resultado se 
dá numa mudança de comportamento. Em se 
tratando de um processo de uma ação recí-
proca, as causas que provocam o problema 
de aprendizagem tanto pode ser encontra-
das na própria pessoa aprendente, na pes-
soa do ensinante, como no ambiente onde 
está se realizando; o que se observa é que a 
causa nunca está isolada (GLIZ, 2009 p.83).
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO 
RESULTADO DE UM TRABALHO 
EFETIVO
 
De acordo com os estudos de Ariès (1978), 

na Idade Média, a missão da família era uni-
camente a conservação dos bens e a luta 
pela sobrevivência. Viviam todos sob o mes-
mo teto, na prática de um ofício comum. As 
crianças desde cedo participavam do mundo 
dos adultos, mas não ocupavam lugar de des-
taque. Outra característica apontada é que o 
amor e o afeto entre os membros da família 
não eram substanciais e que o importante era 
estarem juntos, ajudando-se mutuamente. 

A única função da família era, portanto, 
a de “assegurar a transmissão da vida, dos 
bens e dos nomes – mas não penetrava na 
sensibilidade” (Ariès, 1978, p. 275). Não ha-
via a preocupação com a educação das crian-
ças, e os vínculos afetivos entre pais e filhos 
no interior da família não eram valorizados.

 
Porém, no início dos tempos modernos, a fa-

mília deixou de ser apenas uma instituição para 
transmissão dos bens e do nome, para assumir 
a função educadora, preparando os descen-
dentes para a vida. O aprendizado adquirido no 
núcleo familiar foi atrelado a educação esco-
lar. A criança passou a conviver sob as normas 
de uma segunda instituição social; a escola.

 

Assim, com as transformações sociais de-
correntes do processo de evolução a família 
teve necessidade de desenvolver não apenas 
as suas habilidades altamente especializa-
das, como também a capacidade de adapta-
ção às grandes mudanças socioeconômicas.

 

Assim o processo educativo (desenvolvi-
mento gradativo da capacidade física, inte-
lectual e moral do ser humano) familiar teve 
que ser adequado para possibilitar à criança o 
sucesso na aprendizagem, e entre as adequa-
ções desse processo estão incluídos o aten-
dimento às necessidades da criança quanto 
à presença dos pais compartilhando suas ex-
periências e sentimentos, a orientação firme 
quanto aos comportamentos e temperamen-
tos; possibilidade de escolhas, certa auto-
nomia nas suas ações, a organização da sua 
rotina, e a oportunidade constante de apren-
dizagem e respeito e valorização como pessoa.

Nos dias atuais devemos considerar 
que, para a escola resolver problemas de 
aprendizagem, ela deve levar em conta to-
dos os contextos em que o indivíduo par-
ticipa, ou seja, a escola, a família, o am-
biente fora da família e da escola, etc. 

É certo que os primeiros ensinamentos vêm 
da família, pois com eles os filhos aprendem a 
interagir e posteriormente se desenvolvem e 
aperfeiçoam ao participar de outros ambientes.
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A dificuldade no aprender não pode ser 
considerada uma ‘falta’ individual, mas sim 
uma confluência de fatores que envolvem vi-
gorosamente família, escola e sujeito, estabe-
lecendo uma rede ampla de relações sociais.

 
“O psicopedagogo pode usar como recur-

sos a entrevista com a família; investigar o 
motivo da consulta; procurar a história de 
vida da criança realizando Anamnese; fazer 
contato com a escola e outros profissionais 
que atendam a criança; manter os pais in-
formados do estado da criança e da inter-
venção que está sendo realizada; realizar 
encaminhamento para outros profissionais, 
quando necessário” (RUBINSTEIN,1992).

Sabemos que não serão exclusivamen-
te necessárias habilidades cognitivas para 
se aprender, mas essencialmente um am-
biente que propicie estimular esse proces-
so. Um olhar psicopedagógico pode reverter 
um quadro de dificuldades de aprendiza-
gem visando clarificar uma visão pessimis-
ta da situação, onde se vê apenas o pro-
blema, sem entender onde se deve intervir. 

 
Serra (2012, p.102) diz que, É comum ou-

virmos de educadores que a família moderna 
tem depositado muito de seus papéis na es-
cola e deixando de cumprir com suas funções, 
acreditando que a escola poderá suprir todas 
as lacunas. Mas é importante perguntar até 
que ponto a escola também não aceitou es-
sas funções e deixou de estabelecer limites 
claros de atuação. Uma não pode executar o 
papel da outra, mas devem ser sim comple-
mentares na ação de um único objetivo, que 
é a aprendizagem de seus filhos e alunos.

Uma avaliação psicopedagógica deve con-
siderar que o indivíduo como um ser único, 
mas inserido em um contexto que constan-
temente influencia e é influenciado por ele. 

Diante disso, a avaliação psicopedagógica 
deve assumir um caráter dinâmico, abran-
gente, porém singular, utilizando-se de ins-
trumentos para medir os vínculos que o in-
divíduo tem com materiais escolares e suas 
competências, sobretudo priorizando entre-
vistas e observações que permitam entender 
os diversos aspectos que estão envolvidos 
no processo de aprendizagem de cada um.

Desta forma, o psicopedagogo consegue 
atingir o tripé escola-família-aluno, atuan-
do como agente facilitador e transformador 
destes processos interpessoais, favorecen-
do o desenvolvimento da aprendizagem.

Tanto a escola quanto a família sen-
tem-se responsáveis pela educação das 
crianças, porém, a família normalmente 
alega que só não participa mais efetiva-
mente porque tem outras responsabilida-
des como trabalho, casa, filhos entre outros.

O principal objetivo da família é proteger 
a criança encaminhando-o para que consiga 
se orientar dentro da sociedade, sendo as-
sim, exerce um poder grande na vida do alu-
no porque é ela que vai dar início aos valores 
morais que os acompanharão por toda a vida.

Diante deste fato a escola acaba assumin-
do o papel que é da família, e a responsabili-
dade de preparar a criança tanto para a vida 
quanto para a sociedade. Portanto, a crian-
ça sendo o centro desses dois segmentos, 
não pode ficar sem assistência por parte de 
nenhum dessas duas esferas da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos ter clareza de que o professor 
deve ser visto como mediador do processo 
de ensino-aprendizagem e precisa ser inter-
ventor na resolução de problemas e desen-
volver um trabalho consciente, promoven-
do aprendizagens. Sendo assim a escola 
é um dos lugares mais privilegiados para 
diminuir problemas de aprendizagem.

Importante que se diga que faz muito tem-
po que ensinar deixou de ter apenas a fun-
ção de transmitir informações a um ouvinte. 
Ensinar deve sim ter a função de ajudá-lo a 
transformar suas ideias, mas para isso, é pre-
ciso conhecê-lo, escutá-lo atentamente, com-
preender seu ponto de vista e escolher a aju-
da certa de que necessita para avançar: nem 
mais nem menos (MIRANDA, 2008, p. 70).

O principal benefício em ter um psicope-
dagogo na p instituição de ensino é que o 
aluno não precisará ser encaminhado para 
um consultório fora dela, não precisará se 
deslocar e nem pagar para receber este 
apoio, isto demonstra uma continuidade do 
atendimento pedagógico, na sua totalidade.

Além disso, o psicopedagogo pode au-
xiliar a escola a garantir as melhores al-
ternativas de solução das dificuldades de 
aprendizagem, auxiliando nas reuniões pe-
dagógicas, levando o corpo docente a re-
pensar e melhorar sua práxis pedagógica e 
o aluno a ser um sujeito ativo na elaboração 
do próprio conhecimento. Desta forma, po-
deremos alcançar o objetivo da avaliação, 
ou seja, fazer o aluno realmente aprender. 

É importante lembrar que neste processo 
estão inseridos a escola, a família, o profes-
sor e o aluno. Este profissional pode ajudar 
nesta mediação entre as partes e também 
individualmente cada uma delas, buscando a 
contribuição e o comprometimento de todos.

Desta forma, o trabalho de intervenção do 
psicopedagogo deve estar pleno do seu sa-
ber em virtude do grau de responsabilida-
de que lhe é atribuído, da sua criatividade 
para que possa garantir a democratização 
dos saberes, da sua perspicácia para que se 
utilize de recursos e métodos a seu favor, 
para que tenha condições de adaptar o tra-
balho em conjunto com a família e ao pro-
fessor, frente às ocorrências provenientes 
das dificuldades no processo do aprender.

Portanto, a psicopedagogia, pode e deve 
fazer um trabalho visando a descober-
ta e o desenvolvimento das capacidades 
da criança, potencializando-as, bem como 
de contribuir para que os alunos sejam ca-
pazes de vislumbrar o mundo em que vi-
vem e ter condições, capazes de interfe-
rirem nele com segurança e competência.
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O ALUNO COMO PROTAGONISTA NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este trabalho tem por finalidade contribuir com o professor alfabetizador 
na compreensão do que é alfabetização e do que é letramento, para que assim possa 
desenvolver melhor a sua prática pedagógica, com o intuito de proporcionar ao educando uma 
aprendizagem significativa, onde o aluno ocupe o seu papel de protagonista na alfabetização. 
Logo, o presente texto é o resultado de uma pesquisa bibliográfica, fundamentado em teóricos 
renomados, como: Emília Ferreiro, Ana Teberosky entre outros. O discorrer do texto tem por 
objetivo mostrar que a criança pode ser protagonista dentro desse processo de alfabetização 
desde que o professor se proponha a ser o mediador entre o conhecimento e o aluno. 

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

Alguns justificam o baixo rendimento dos alunos nos processos de leitura e de escrita na escola 
pela má formação dos professores, outros pela falta de apoio pedagógico e de recursos financeiros. 
Não podemos ficar procurando um culpado por essa deficiência no sistema escolar, mas sim en-
contrar uma solução se baseando em teóricos, como: Magda Soares (1998), Emilia Ferreiro (2008) 
que procuraram entender o fenômeno e nos propor novos caminhos e novos olhares sobre o fato.

        

Foi visando uma aprendizagem significativa no processo de alfabetização dos edu-
candos que desenvolvi esse artigo com o intuito de proporcionar aos educadores subsí-
dios que os levem a repensar sua prática pedagógica. Muitas vezes apesar de termos em 
mente que o aluno é o centro do ensino-aprendizagem, na prática não é o que acontece.

        

Segundo Zabala (2008), para acontecer uma aprendizagem significativa é ne-
cessário utilizar o conhecimento prévio do aluno, pois quando o mesmo contras-
tar o conhecimento que ele possui com o novo conteúdo, identificando seme-
lhanças e diferenças, integrando-as em seus esquemas, o aluno irá construir o seu 
conhecimento, ocupando o seu papel de protagonista no processo de aprendizagem.         

        

Através desta pesquisa bibliográfica queremos mostrar que para o aluno construir o seu 
conhecimento ele tem que ser protagonista neste processo. Para que a alfabetização seja sig-
nificativa ela deve ocorrer no contexto de letramento, por meio de práticas sociais de leitura e 
de escrita. O papel do professor nesse processo é propor meios que leve a criança a ser alfa-
betizada fazendo uso real da leitura e da escrita como práticas sociais. Desta forma a criança 
terá uma aprendizagem significativa, ocupando o seu papel de protagonista na alfabetização.
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O CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO E 
DE LETRAMENTO
        
A autora Magda Soares (1998) defende 

que no processo de alfabetização a criança 
desenvolve a consciência fonológica e fo-
nêmica, consegue identificar as relações fo-
nema-grafema, habilidades de codificação e 
decodificação da língua escrita, conhecimen-
to e reconhecimento dos processos de tra-
dução da forma sonora da fala para a forma 
gráfica da escrita, com isso a criança apren-
de a ler e a escrever e se torna alfabetizada.

        

No decorrer do tempo, foi aumentando o 
número de pessoas que sabiam ler e escre-
ver, com isso a sociedade foi se tornando 
cada vez mais centrada na escrita não sendo 
mais suficiente apenas saber ler e escrever. 
Desse contexto surgiu o termo letramento, 
onde se torna necessário não apenas ensinar 
a ler e a escrever, mas levar a criança a fa-
zer uso da leitura e da escrita na sociedade:

Alfabetização e letramento são, pois, pro-
cessos distintos, de natureza essencialmente 
diferente; entretanto, são interdependentes 
e mesmo indissociáveis.  A alfabetização - a 
aquisição da tecnologia da escrita – não pre-
cede nem é pré-requisito para o letramento, 
isto é, para a participação em práticas sociais 
de escrita, tanto assim que analfabetos po-
dem ter um certo nível de letramento: não 
tendo adquirido a tecnologia da escrita, além 
disso, na concepção psicogenética de alfabe-
tização que vigora atualmente, a tecnologia 
da escrita é aprendida não, como em concep-
ções anteriores, com textos artificialmente 
para a aquisição das “técnicas” de leitura e de 
escrita, mas através de atividades de letra-
mento, isto é, de leitura e produção de tex-
tos reais, de práticas sociais de leitura e de 
escrita.(SOARES, apud RIBEIRO, 2003, p.92)

No entanto não é prudente o professor optar 
entre alfabetização ou letramento, pois Magda 
Soares (1998) nos faz uma ressalva que alfa-
betização e letramento são práticas distintas, 
porém, indissociáveis, interdependentes, sen-
do assim os dois processos podem acontecer 
de forma simultânea, desde que a alfabetiza-
ção se desenvolva no contexto de letramento. 

        

Contudo o professor tem que estar ciente 
da diferença entre alfabetização e letramento, 
sendo que o processo de alfabetização consis-
te em tornar a criança capaz de ler e escrever e 
o processo de letramento a aprender a fazer o 
uso social da leitura e da escrita. Desta forma 
compreendemos que um indivíduo alfabetiza-
do não é necessariamente um indivíduo letra-
do, pois para que ele se torne um sujeito letra-
do tem que ser alfabetizado fazendo uso real 
da leitura e da escrita como práticas sociais.  
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O CONTEXTO HISTÓRICO DA 
ALFABETIZAÇÃO
       
 Durante muito tempo bastava à criança co-

dificar e decodificar para dizer que a mesma 
estava alfabetizada. Por isso, o objetivo da 
escola através do professor era fazer com que 
as crianças conseguissem relacionar fonemas 
e grafemas, ou seja, associar sons e letras para 
produzir ou interpretar palavras. E o ensino 
da alfabetização seguiu desta forma por mui-
to tempo até que chegou o momento que não 
bastava mais só decifrar o código da leitura, 
ficando visível que o uso dos métodos de al-
fabetização até então vigentes não estavam 
mais atendendo a necessidade da sociedade.

        

Mesmo sendo de conhecimento público a 
escassez no processo de alfabetização, ela só 
passou a ser vista como prioridade a partir 
da década de 80, depois que muitos autores 
escreveram mostrando formas mais adequa-
das de alfabetizar a criança. Não podemos 
contestar os métodos anteriores, mas sim 
agradecer aos autores Magda Soares (1998), 
Ana Teberosky (2003), Emília Ferreiro (2008) 
e outros tantos que viram nessa problemáti-
ca uma forma de se encontrar uma solução, 
ou melhor, propostas que levam a criança a 
ser alfabetizada de forma significativa fa-
zendo o uso social da leitura e da escrita. 

DESCONSTRUINDO PARADIGMAS
        

O estudo acerca da psicogênese da língua 
escrita de Emília Ferreiro (2008) e Ana Te-
berosky (2003) fez com que nós professores 
compreendêssemos que a alfabetização, lon-
ge de ser a apropriação de um código, envol-
ve um complexo processo de elaboração de 
hipóteses sobre a representação linguística, 
ou seja, quando o aluno está sendo alfabe-
tizado ele constrói várias hipóteses sobre o 
que a escrita representa. Com isso percebeu 
a necessidade de alfabetizar a criança de 
forma contextualizada, onde a mesma rela-
ciona os novos conhecimentos adquiridos 
com o conhecimento prévio que já possui, 
tendo assim uma aprendizagem significativa: 

Nesse sentido, a perspectiva construtivis-
ta tem-se dedicado a pôr em evidência as 
hipóteses das crianças durante o processo 
de construção de conhecimentos, analisan-
do como e o que é conhecido, como e o que 
as crianças aprendem quando começam a 
ler e a escrever. (TEBEROSKY, 2003, p. 44)

        

Para Magda Soares (1998) não devemos 
ficar tentando optar entre alfabetização e 
letramento, qual seria o mais indicado para 
ser aplicado em sala, mas sim evidenciar o 
impacto qualitativo que este conjunto pro-
porciona ao aprendizado do aluno. Segundo 
Soares (1998) o termo letramento surgiu no 
contexto das grandes transformações cultu-
rais, sociais, políticas, econômicas e tecno-
lógicas, ampliando o sentido do que tradi-
cionalmente se conhecia por alfabetização.
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A autora Magda Soares (1998) defende 
que a alfabetização desenvolve-se no con-
texto por meio de práticas sociais de lei-
tura e de escrita, isto é, através de ativida-
des de letramento, e este, por sua vez, só se 
pode desenvolver no contexto por meio da 
aprendizagem das relações fonema–grafe-
ma, isto é, em dependência da alfabetização. 

        

Na concepção tradicional, com a utiliza-
ção dos métodos analítico e sintéticos os 
dois processos eram independentes, a alfa-
betização cabia à decodificação (aprender 
a ler) e a codificação (aprender a escrever).  
Acreditava que fosse necessário primeiro a 
criança aprender a ler e a escrever para de-
pois desenvolver habilidades textuais, con-
viver com outros gêneros variados de tex-
tos ou portadores de textos, sendo assim 
compreenderia as funções sociais da escrita.

        

A concepção construtivista nos mostrou 
que na prática não é assim que funciona, 
pois a alfabetização não precede o letra-
mento, os dois processos pode acontecer de 
forma simultânea, desde que a alfabetização 
se desenvolva no contexto de letramento.

 

O ALUNO COMO PROTAGONISTA 
NA ALFABETIZAÇÃO
        
O construtivismo evidencia que as crian-

ças formulam, assimilam, acomodam e for-
mam novas hipóteses até adquirirem a forma 
convencional da língua escrita. A proposta 
construtivista busca uma alfabetização sig-
nificativa, construída pouco a pouco, respei-
tando o contexto que a criança está inserida, 
compreendendo que a vivência da mesma in-
fluencia nas hipóteses que ela utiliza para re-
presentar a construção do seu conhecimento 
sobre a língua escrita. Desta forma o aluno 
é protagonista nesse processo, criando suas 
próprias hipóteses, sendo construtor do seu 
conhecimento e sujeito de sua aprendizagem. 

        

É fundamental para que haja uma aprendi-
zagem significativa que o aluno seja o prota-
gonista, para que isso aconteça é necessário 
que haja uma interação com o meio. Vygot-
sky (1978) através de sua teoria do interacio-
nismo desenvolveu o conceito da ZDP (zona 
de desenvolvimento proximal), onde estabe-
leceu dois níveis de desenvolvimento: um é 
o nível real, ou seja, é o que a criança pode 
fazer de forma independente, para resol-
ver uma tarefa. O outro nível é o potencial, 
isto é o nível no qual a criança pode resol-
ver uma tarefa com a ajuda do professor ou 
com a colaboração de outra pessoa. Cabe ao 
professor ser o mediador entre o conheci-
mento e o aluno, lhe proporcionando meios 
que o levem a construir o seu conhecimento. 

        



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1312

Para que o aluno seja o foco nesse pro-
cesso é necessário que o professor pesqui-
se seu conhecimento prévio e a partir daí 
propor atividades desafiadoras através de 
um planejamento de acordo com a necessi-
dade do aluno, respeitando as hipóteses de 
cada um sobre o que a escrita representa. 

HIPÓTESES DA ESCRITA
        
Para que possamos fazer as intervenções de 

forma correta é necessário conhecermos os 
níveis da escrita propostos por Emília Ferreiro 
(2003): pré-silábico - a criança se encontra na 
fase gráfica primitiva, onde mistura símbolos 
e pseudoletras com letras e números; silábico 
- a criança tem noção que a quantidade de 
letras para escrever uma palavra tem corres-
pondência com a quantidade de partes que 
se reconhece na emissão oral; silábico alfa-
bético - existem duas formas de correspon-
dência entre sons e grafias: silábica (sílaba é o 
som produzido por uma só emissão de voz) e 
alfabética (análise fonética e/ ou análise dos 
fonemas, que são os elementos sonoros da 
linguagem e têm nas letras o seu correspon-
dente); e o último, nível alfabético- a criança 
já faz correspondência entre fonema e grafia. 
Ainda segundo os estudos feitos por Tebe-
rosky (2003) a criança antes de compreen-
der o funcionamento do sistema alfabético 
da escrita ela diferencia desenho de escrita, 
para posteriormente elaborar hipóteses so-
bre a combinação e a distribuição de letras. 

        

Teberosky (2003) evidencia que mesmo 
no nível pré-silábico a criança já constrói vá-
rias hipóteses, por exemplo: rejeitam texto 
com letras repetidas porque são todas iguais, 
já textos com várias letras diferentes, com 
combinação de apenas certa alternância, 
consideram que podem ser lidos. Essas hi-
póteses são construídas com o intuito de en-
tender quais são as regras de composição e 
de distribuição gráfica das letras dos nomes:

Tais hipóteses não se referem ao signifi-
cado das letras, mas têm relação com o pla-
no gráfico, isto é, dizem respeito ao fato de 
que as letras se combinam entre si e quantas 
são necessárias em uma combinação. Tra-
ta-se de ideias que funcionam como prin-
cípios organizadores do material gráfico, 
princípios que orientam a possibilidade de 
interpretar um texto ou de fazer uma leitu-
ra. Daí a expressão “serve para ler”, utiliza-
da pelas crianças. (TEBEROSKY, 2003, p.46)

        
Segundo Teberosky (2003), as hipóteses 

que as crianças constroem durante a alfa-
betização inicial, são hipóteses construídas 
por elas mesmas sem o auxílio de nenhum 
adulto explicando essas regras gráficas. 
Apesar de tais hipótese se derivar de rela-
ções com o material escrito, não significa 
que se aprende diretamente por informa-
ção social ou por observação direta, na ver-
dade se elaboram na tentativa de compre-
ender quais são as regras de composição. 

        
Quando a criança entende quais são as 

condições gráficas para realizar uma leitu-
ra, é possível perguntar-lhe se o texto diz 
alguma coisa, nesse estágio é fundamental 
que criemos momentos de desafios, onde a 
criança se permita interagir resolvendo si-
tuações problemas propostas pelo profes-
sor construindo assim o seu conhecimento. 
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O PAPEL DO PROFESSOR NESTE 
PROCESSO
        
O papel do professor neste processo é ser 

o mediador entre o conhecimento e o aluno. 
Para isso podemos ter como fundamentação 
teórica Jussara Hoffmann (2009) que nos faz 
refletir e repensar em nossa prática pedagó-
gica. Hoffmann (2009) assim como Vygotsky 
(1978) acredita que para o aluno construir 
seu conhecimento é necessário interagir com 
o meio, portanto é fundamental o professor 
ter conhecimento desse meio que a criança 
vive, ou seja, do contexto que ela está inse-
rida, para que assim o professor possa fazer 
seu planejamento a partir das necessidades 
dos alunos, respeitando o ritmo de cada um:

Numa classe de alfabetização ingressam alu-
nos oriundos de ambientes dos mais diversos. 
Meninos que desde cedo estão nas ruas, tra-
balhando, cuidando dos irmãos menores, so-
brevivendo à cidade grande. Outros meninos 
que viveram esse mesmo tempo protegidos 
pelos pais, sem apanhar sozinhos uma condu-
ção, tendo à sua disposição brinquedos, re-
vistas, televisão, mas tendo a sua casa como 
o espaço de vida. (HOFFMANN, 2009, p. 44)

        
Segundo Hoffmann (2009) não podemos 

ficar comparando a “capacidade” de nossos 
alunos, cada um terá seu aprendizado atra-
vés de experiências do seu cotidiano, porém 
o professor tem que estar atento fazendo as 
intervenções necessárias para que a criança 
construa o seu conhecimento. Sendo funda-
mental compreendermos que não depende 
exclusivamente da explicação do professor 
o entendimento do aluno sobre determinada 
questão, tal entendimento ocorre diferente-
mente de acordo com a sua vivência anterior.

        

Piaget (1975) em sua teoria da psicoge-
nética enfatiza que a criança passa por um 
processo de assimilação onde a mesma ten-
ta adaptar os novos estímulos às estruturas 
cognitivas já existentes e acomodação, quan-
do a criança acomoda um novo estímulo a 
uma nova estrutura cognitiva.  O professor 
utilizando esta concepção como ferramenta 
em sua prática pedagógica, irá proporcionar 
ao aluno condições para que o mesmo am-
plie seu conhecimento. O educador, nesta 
perspectiva, tem o papel de orientar, estimu-
lar e promover situações nas quais o aluno 
possa modificar sua estrutura cognitiva atra-
vés dos desequilíbrios aos quais é submeti-
do e de reencontrar novamente o equilíbrio.

        
Contudo para ensinarmos a criança a ler 

e a escrever é necessário fazermos da sala 
de aula um ambiente alfabetizador, onde 
a criança tenha contato com diversos por-
tadores de textos, assim sendo a criança 
não será só alfabetizada, mas sim letrada, 
pois fará o uso social da leitura e da escrita. 

        
Na teoria construtivista a criança é o cen-

tro do ensino e aprendizagem, assim sendo 
o professor tem que se adaptar à realida-
de do aluno, sempre revendo se os méto-
dos utilizados estão alcançando os objetivos 
traçados, permitindo que a criança ques-
tione no momento de dúvida e contra ar-
gumente quando achar proveniente. Desta 
forma o professor deixa de ser o detentor 
do saber e passa a ser o mediador entre o 
conhecimento e o aluno, proporcionando 
uma aprendizagem significativa ao mesmo.
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Ao longo dos anos a alfabetização escolar tem sido alvo de inúmeras discussões teóricas 

e metodológicas, devendo a escola e, sobretudo o professor que lida com o desafio de alfa-
betizar se posicionar, optando pela concepção mais adequada para a sua prática pedagógi-
ca, tendo como ponto de partida as necessidades dos alunos apresentadas em sala de aula.

       
 Contudo é essencial alertar o professor alfabetizador do seu papel na formação do educando, para 

qual tipo de sujeito ele quer formar: o que apenas decodifica ou o que faz uso social da leitura e escrita. 
        
Compreendendo o que é alfabetização e o que é letramento, nos damos conta da im-

portância de alfabetizarmos a criança letrando. Para que isso aconteça é necessário que o 
professor se conscientize de seu papel, atuando como mediador entre o conhecimento e 
o aluno, propondo situações problemas onde o aluno se sinta desafiado a pensar desen-
volvendo hipóteses até se obter o resultado, construindo dessa forma o seu conhecimento. 

        
É fundamental que o educador alfabetizar seus alunos de forma contextu-

alizada, fazendo da sala de aula um ambiente alfabetizador, onde as crian-
ças terão acesso a diversos gêneros textuais e portadores de textos. 

        
Sendo assim, poderão interagir com situações reais de seu cotidiano tanto da leitura como da 

escrita, percebendo que a língua escrita é um objeto social que circula em nossa sociedade e que 
apesar da escola ser a responsável historicamente em ensiná-la não a torna um conhecimento 
escolar, acabando definitivamente com o paradigma de que a criança só aprende na escola. 

        
Assim, ao se pensar na aprendizagem da leitura e da escrita, é fundamental que não 

percamos de vista as condições que propomos as crianças, para que as mesmas se 
sintam à vontade em interagir com o meio construindo assim o seu conhecimento. 

        
A concepção construtivista defende que para o aluno ter uma aprendizagem sig-

nificativa é essencial, que ele seja autor de seu conhecimento, e que o profes-
sor atue como orientador, propondo desafios com o intuito de desenvolver cer-
tas competências, desta forma o aluno assumirá o seu papel que é o de protagonista.
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A PRECARIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: O presente artigo, objetiva, inicialmente, analisar as questões relacionadas a 
formação docente do professor do ensino superior.  A partir destas considerações visa 
compreender como tem se dado, de forma precária o processo de formação do docente 
do ensino superior.  Esta reflexão constitui-se como um importante desafio, pois requer 
compreender igualmente o que leva à escolha profissional pela docência que influencia 
diretamente na qualidade deste ensino.  Objetivando, por fim, elucidar concepções do fazer 
educativo que ajudam a construir práticas docentes mais efetivas.  A pesquisa é de cunho 
qualitativo, usando a metodologia de pesquisa bibliográfica. A partir das discussões presentes 
nesse trabalho, nota-se que no fazer pedagógico do ensino superior é mais valorizado a 
experiência profissional demonstrada através de práticas concretas que especificamente 
suas competências advindas de uma formação com habilidades pedagógicas. Dessa forma, é 
evidenciado a fragilidade da formação e identidade do docente do ensino superior.  

Palavras-chave: Formação;  Docente;  Precarização;  Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO  
 
Muitos são os aspectos que envolvem a reflexão sobre as práticas do-

centes do ensino superior. Não podemos ignorar a dimensão da forma-
ção docente e sua efetiva relação com o cotidiano dos futuros profissionais. 

 
Inicialmente traçamos os aspectos históricos ligados ao contexto desta formação. Reco-

nhecemos que tradicionalmente no Brasil, maior parte dos profissionais que atuam nes-
te nível de ensino não são formados adequadamente para uma atuação pedagógica. 

 
As práticas e experiências vividas acabam por serem mais valoriza-

das, e, desta forma não se discute a importância em oferecer uma forma-
ção pedagógica a todos os profissionais que desejam atuar como docentes. 

 
Igualmente pontuamos dados que demonstram esta precarização, que não corres-

pondem aos ensejos traçados para a formação de nível superior. Nem sempre as ex-
periências práticas são suficientes para uma mediação pedagógica, ainda que, o inver-
so também possa acontecer, profissionais bem formados a nível de docência podem 
não apresentar uma experiência prática que dificulta a interação entre teoria e prática. 

 
Sendo assim, o objetivo deste artigo é analisar a formação docen-

te do professor de ensino superior e suas relativas mediações pedagógi-
cas através de uma revisão bibliográfica de pesquisas já produzidas na área.  

 
Após traçar esta análise pretende-se chegar a alguns apontamen-

tos importante acerca desta reflexão afim de repensar os mode-
los e ações pedagógicas vivenciadas no cotidiano do ensino superior.  
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A FORMAÇÃO DOCENTE NO 
ENSINO SUPERIOR 
 
Atualmente se abriu um campo maior acer-

ca da discussão sobre educação e formação, 
não somente para quem exerce a função de 
professores, mas em todas as áreas do saber.  
A atual sociedade tem se mostrado cada vez 
mais competitiva em relação ao domínio do 
saber e de suas práticas, o mundo tecnoló-
gico impõe novos desafios que ultrapassam 
os arquétipos e paradigmas tradicionais. 

 

O campo da docência, principalmente no 
ensino superior não é mais circunscrito a 
quem possui alguma formação pedagógica. 
As altas demandas de formação no Brasil se 
quer possibilitaram uma exigência como essa. 
Os cursos tradicionais como Medicina, Enge-
nharia, Direito possuem entre seus formado-
res poucos especialistas na área de educação.   

 

Nesse contexto, a formação tem simboliza-
do o veículo de democratização do acesso à 
cultura, à informação e ao trabalho, ainda que 
falte um quadro teórico que se volte para a 
ordenação e clarificação dessa área de conhe-
cimento, investigação e prática (GAUTHIER, 
1998, MARCELO GARCIA, 1999, p.11). 

 

Desde o final da década de 1970, as re-
formas educativas no Estado Brasilei-
ro e também na América Latina, tem de-
monstrado sua preocupação com esta 
formação, ainda que, pouco efetivamen-
te se fez para a melhoria destes quadros.  

Desde o final da década supracitada o princi-
pal objetivo tem sido “adequar o sistema edu-
cacional ao processo de reestruturação pro-
dutiva e aos novos rumos do Estado”. É uma 
arena em que “diferentes propostas para a for-
mação, fundadas em projetos políticos e pers-
pectivas históricas diferenciadas”, se digladiam. 

A formação dos profissionais da educação 
tem se apresentado como “elemento impul-
sionador e realizador dessas reformas, ou 
como elemento que cria condições para a 
transformação da própria escola, da educação 
e da sociedade” (FREITAS, 1999, p. 17-18).

 

Essa realidade não escapa ao contexto do en-
sino superior, ou ainda, podemos dizer que ele 
acaba se interpondo à esta realidade, e soma-
do a este contexto temos as inúmeras realida-
des deficitárias de nossa sociedade brasileira.  
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Cabe pensarmos? Será essa uma preocupa-
ção relevante nos quadros formativos?  A pre-
ocupação com a formação docente do profes-
sor universitário deve ser algo relevante para 
discutirmos no campo educacional?  Certa-
mente sim.  No campo teórico argumentamos 
que se faz necessário ampliar as discussões 
deste campo dada a importância desta para 
a melhorias das práticas profissionais no país.  

 

No entanto, em referência à formação e 
preparação do professor universitário para o 
exercício de ensinar, estudos (Marcelo Garcia, 
1999; André et al 2002, Pimenta e Anastasiou, 
2002; Masetto, 2000; Cunha, 2002; Anasta-
siou, 2002; Balzan, 2000; Morosini, 2001, 
dentre outros), sustentam a afirmativa da pou-
ca atenção dada a este segmento de ensino.

 

O principal desafio que se apresenta é 
acerca da construção da identidade profis-
sional no professor universitário. Ele mui-
tas vezes não consegue assimilar o papel de 
professor para si, reduzindo assim a preo-
cupação com práticas pedagógicas efetivas.  

“...os docentes do ensino superior não 
apresentam uma identidade única, o que 
não é de se admirar se observada a diversi-
dade e multiplicidade da educação superior 
brasileira. Fica evidente a ausência de uma 
política diretamente voltada para a forma-
ção dos professores universitários. “Na re-
lação Estado/ Universidade, a política de 
capacitação didática fica afeta à instituição. 

O governo normatiza e fiscaliza, e a institui-
ção desenvolve os parâmetros através de sua 
política de capacitação”. O grande desafio a 
ser enfrentado é “a síndrome de um ensino 
para a sociedade de massa num mundo glo-
balizado, com padrões definidos de excelên-
cia, em que a sociedade de informação ocupa 
lugar de destaque (MOROSINI, 2001, p.17). 

 

O que notamos nos quadros docentes 
das universidades é a escassez de profis-
sionais pedagogicamente preparados. O 
que maior importa nestas instituições é a 
titulação dos professores (mestres e douto-
res) que “asseguram” a qualidade formati-
va de seus alunos. É uma velha caracteriza-
ção do pensar do “professor que sabe mais 
é aquele que tem maior experiência prática”  
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Quando existe alguma formação para a do-
cência neste grau de ensino essa se encon-
tra circunscrita “a uma disciplina de Meto-
dologia do Ensino Superior, nos momentos 
da pós-graduação, com carga horária média 
de 60 horas”. Situa-se nesta disciplina, mui-
tas vezes, as referências e orientações para o 
professor universitário atuar em sala de aula. 

Não há uma exigência de conhecimentos 
de base para o magistério e nem uma for-
mação sistemática propiciadora da cons-
trução de uma identidade profissional para 
a docência (Anastasiou, 2002, 2003, p.1).

 

Entretanto Veiga et al (2000, p.190), afirmam: 
Se a especificidade e identidade da profis-

são docente é o ensino, é inadmissível que 
professores universitários que detenham o 
domínio do conhecimento em um campo cien-
tífico não recebam uma formação mais condi-
zente com as reais necessidades dos alunos e 
do ser professor (VEIGA et al. 2000, p. 190).

 

Essa é uma realidade desafiadora. Há uma 
falta de interesse das instituições em elabo-
rar programas de formação docente, e nes-
se sentido, há um distanciamento cada vez 
maior do ser docente. Pimenta e Anastasiou 
(2002, p.37), afirmam que, é comum nas di-
ferentes instituições de ensino superior, o 
predomínio do “despreparo e até um des-
conhecimento científico do que seja o pro-
cesso de ensino e de aprendizagem, pelo 
qual passam a ser responsáveis a partir do 
instante em que ingressam na sala de aula”. 

 

As atividades docentes que recebem apoio 
são isoladas, a não preocupação com o pro-
cesso de ensino aprendizagem comprome-
te qualitativamente o ensino dos discentes 
e consequentemente suas futuras profis-
sões. Esse status construído do professor 
universitário como detentor do saber, juiz 
autoritário entre outras posturas não peda-
gógicas é resultado desta falta de preparo e 
sensibilidade pedagógica. Muito da evasão 
no ensino superior é resultado desta relação 
não aprimorada entre professores e alunos.  

 

Sendo assim, a universidade deveria ter 
como papel a viabilidade dessa prática, “es-
timulando e propiciando condições para que 
os professores se preparem para o exercício 
do magistério” (VEIGA, 2000, p.190-191).

 

Esta lacuna de conhecimentos sobre pro-
cessos de aprendizagem da docência pelo 
professor universitário, entre outras ques-
tões, nos leva a perceber a urgência na pro-
dução de pesquisas que apontem estudos so-
bre esta relação da docência com a profissão. 
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Alguns estudos recentes destacam a rele-
vância, também, de se olhar para a prática 
como lugar do aprender a ensinar, de apren-
dizagem e construção de saberes da profissão 
(Carter, 1990; Marcelo Garcia, 1992, 1999; 
Nóvoa, 1992; Pérez Gómez, 1992; Imber-
nón, 1994; Zeichner, 1992; Mizukami, 2000; 
Mizukami et al 2002, Nunes, 2002, etc.). 
Conforme verificamos no excerto a seguir:  

 

A preocupação das investigações sobre o 
processo de ‘aprender a ensinar’ dos profes-
sores se centra em entender como o indivíduo 
vai se tornando professor ao longo de sua tra-
jetória de vida. Atualmente estes estudos inda-
gam sobre a aquisição do conhecimento pelo 
docente diretamente relacionado à sua atua-
ção na sala de aula, buscando compreender o 
que conhecem os professores e como este co-
nhecimento é adquirido (NUNES, 2002, p.1).

 

Porém mesmo diante dessa realidade não 
podemos ignorar a experiência de vida que 
cada um traz, como docente, para a sala de aula.  
São experiências atemporais construídas ao 
longo da vida do indivíduo. Muitos repetem as 
fórmulas que refletem o seu próprio processo 
de ensino-aprendizagem, outros, aprendem 
ao longo do tempo a inovar em suas metodo-
logias, e assumem de fato o papel de docente, 
buscando aperfeiçoamentos e outros meios 
para melhoria de suas práticas, agora como 
docente e, portanto, também profissionais. 

 

A questão é que o professor de en-
sino superior não pode ser entendido 
como uma ocupação secundária, uma ati-
vidade complementar, ela deve ser en-
tendida como identidade profissional. 

 

A respeito dos professores que inovam 
suas metodologias, podemos perceber 
que em seus cursos de formação e inicial 
ou complementar, foram expostos a situa-
ções, estratégias e conhecimentos que fa-
voreceram a aprendizagem do ensinar. 

Em sua maioria, esses professores tive-
ram que ter autonomia, competência técni-
ca, pedagógica, política para fazer escolhas 
e seleções nos conhecimentos e estratégias 
a que foram expostos, pois, às vezes, não 
tiveram explicitamente orientações sobre 
que saberes, estratégias devem ser usa-
das na transformação de um conhecimen-
to em ensino. Teoricamente não se “apren-
de a dar aula”, “não se aprende a ensinar”.  
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Apesar deste quadro apresentado e por 
consequência preocupante, muitos são os 
casos de profissionais que se superam em 
sala de aula. Não podemos construir um 
demérito total tendo em vista o seu iso-
lamento em sua preparação e formação. 

 

A pós-graduação, locus privilegiado para a 
formação do professor universitário, tende a 
priorizar em suas atividades a condução de 
pesquisas, não sendo muitas vezes espaços 
suficientes para a formação para a docência 
tornando-se responsável, mesmo que não in-
tencionalmente, por reproduzir e perpetuar 
a crença de que para ser professor basta co-
nhecer a fundo determinado conteúdo ou, na 
educação superior, ser um bom pesquisador.

Quando falamos, portanto, de uma for-
mação docente estamos priorizando um 
projeto que se dá ao longo de toda a tra-
jetória de atuação. A docência não pode 
ocasional, tem de ser entendida, na vi-
são dos autores citados, como um projeto.  

 

Todo projeto requer etapas.  Se a formação do 
docente de ensino superior pular essas etapas 
todo o produto final acaba sendo comprome-
tido. A primeira etapa podemos elencar a for-
mação inicial dos professores universitários.

Essa formação deve ser entendida como 
um processo contínuo, compreende-se que 
a formação dos professores universitários 
não se termina em sua preparação inicial, 
oferecida predominantemente nos cursos de 
pós-graduação, porém começa antes mesmo 
do início de sua carreira, já nos bancos es-
colares – quando o futuro professor, ainda 
como aluno, toma contato com seus primei-
ros exemplos de conduta docente –, esta é 
uma realidade que já apontamos, tendo em 
vista que o professor repete, na sua maioria, 
o professores ou professores que teve em 
sua trajetória, esse comportamento e ação 
estende-se ao longo de toda sua carreira, 
num processo de constante aperfeiçoamen-
to (Marcelo García, 1999; Benedito, Ferrer e 
Ferreres, 1995; Pimenta e Anastasiou, 2002).

 
Sendo assim, requerer uma formação do-

cente é mais que necessário ao profes-
sor de ensino superior, e é uma tarefa que 
deve ser adota pelas universidade como 
uma prática e meio efetivo de proporcio-
nar melhores espaços de aprendizado.
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A revisão bibliográfica nos permi-

tiu pensar sobre o quadro formativo dos 
professores de ensino superior. Con-
clui-se a importância e necessidade da im-
plementação de cursos de docência vol-
tadas aos professores de ensino superior.  

A partir dos argumentos apresentados po-
demos concluir por meio de estudos (Veiga, 
2000; Morosini, 2001; Pimenta e Anasta-
siou, 2002), que a maior parte dos profes-
sores universitários não possuem uma for-
mação específica para o ensinar, mas que 
a despeito disso, ensinam e são bem su-
cedidos, em muitos momentos talvez em 
decorrência de saberes oriundos da ex-
periência, aliados a saberes disciplinares..

 
Apesar disto, não se exclui a necessida-

de de pensar e repensar a formação do-
cente como sendo uma prioridade, sobre-
tudo para aqueles professores que não 
são advindos dos cursos ligados à educa-
ção, ou as licenciaturas propriamente ditas. 

 
Nesse sentido, vimos que qualquer ini-

ciativa formativa, na maioria das vezes, fica 
a cargo de projetos individuais, e a univer-
sidade não assume de fato um papel mais 
eficiente e diretivo em relação à esta ne-
cessidade. Essas instituições necessitam en-
tender que a falta de uma formação docen-
te, uma precarização desta formação, pode 
de fato comprometer a qualidade do ensi-
no e a eficiência dos futuros profissionais.  

Ao mesmo tempo, em um sentido dialéti-
co entre avanços e retrocessos, destacamos 
que os professores universitários têm uma 
longa história de formação e reconheci-
mento quanto aos seus saberes específicos, 
construídos ao longo de sua carreira, viabi-
lizados, muitas das vezes, por sua institui-
ção de atuação e por órgãos de fomentos 
à pesquisa, nos mais distintos e avançados 
centros nacionais e internacionais de for-
mação de Formação docente para o ensi-
no superior e isto credita suas habilidades. 

 
Não questionamos a eficiência e habili-

dade conquistada dos professores, ques-
tionamos em si o fato de não encontrarem 
em suas atividades um espaço para formar 
igualmente sua identidade docente. Prática 
e teoria aliados a um processo que se pre-
ocupa com o ensino-aprendizagem é sem 
dúvidas a melhor forma de aproximar os sa-
beres científicos com as atividades práticas. 

 
Despidos de uma autoridade plenamente 

dada pelos certificados e títulos, o professor 
de ensino superior, que entende e aprende o 
ofício de ensinar, melhora qualitativamente 
as atividades discentes, proporcionando aos 
envolvidos no processo uma sólida formação.  

 
Por fim, concluímos que é necessário assu-

mir e repensar as atividades docentes no seio 
do ensino superior.  Oferecer uma formação 
docente é ampliar e qualificar o ensino no 
âmbito universitário e contribui diretamente 
para a identidade docente que ainda requer 
uma reflexão e assimilação por parte dos pro-
fissionais que atuam na área do ensino. Con-
cluímos que, apenas os módulos oferecidos 
em cursos de pós-graduação lato-sensu, po-
dem não ser suficientes para este empreen-
dimento, é necessário criar projetos voltados 
para este objetivo dentro das universidades.
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A IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTEMPORÂNEA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo destacar os percursos da leitura e linguagem escrita 
na Educação Infantil, e fomentar a importância fundamental da educação contemporânea 
em considerar as presenças das práticas de leitura e escrita, ou seja, da alfabetização e do 
letramento desde a pequena infância. Além disso, discorremos sobre a formação inicial 
continuada do professor embasado na Pedagogia das infâncias, pois, o professor da pequena 
infância é referência de comportamento leitor. Cabendo a ele, promover atividades e 
experiências que contemplem a criança com o uso social da leitura e da escrita, contribuindo 
para a alfabetização através do letramento lúdico, de acordo com as especificidades da 
pequena infância.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação Infantil; Contemporaneidade.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1328

INTRODUÇÃO
 
A Educação Infantil há algum tempo vem se reformulando através de pesquisas e reflexões 

embasadas na Pedagogia da infância, se consolidando através das políticas públicas voltadas 
para a educação básica, sendo assim, a qual faz parte a Educação Infantil contemporânea.

 
Podemos mencionar que na contemporaneidade a alfabetização e o letra-

mento na Educação Infantil é um paradigma arraigado de dúvidas e incertezas.
 
Existem questionamentos por parte dos professores da pequena infância, como para co-

munidades escolares e responsáveis pela criança pequena nessa instituição de ensino.
   
Sendo assim, tornou-se necessário fomentar se o interesse sobre a alfabe-

tização e do letramento todos envolvido na instituição de Educação Infantil.
 
Tendo como objetivo compreender o breve percurso das práticas cul-

turais da leitura e escrita na Educação Infantil até a contemporaneidade.
 
Objetivamos desmistificar e fomentar em todos na educação infantil a fundamental ne-

cessidade de introdução e acessibilidade à criança pequena a alfabetização e letramento.
 
Buscamos fomentar a pesquisa e discussão sobre a necessidade de ampliarmos o olhar 

nas práticas da Educação infantil contemporânea, com intuito de contemplar as vivên-
cias culturais e sociais da diferentes infâncias, e assim promover a alfabetização e letra-
mento com professores conscientes da importância dessas ações na pequena infância.

 
Como na contemporaneidade existem incompreensão e ausência de propriedade e valoriza-

ção da alfabetização e letramento na Educação Infantil, não só por parte dos professores, mas 
também de educadores e comunidades escolares das instituições de Educação Infantil que 
nem sempre considera a criança como um ser social, que traz na bagagem seus conhecimentos.

 
Percebe-se que há necessidade da Educação do século XXI, se revisitar e considerar suas prá-

ticas para pleno desenvolvimento da criança pequena de acordo com as diferentes infâncias.
 
Faremos este artigo teórico embasados em diferentes autores tais como: Vygot-

sky (2002), Ferreiro (1985), Bortoni (2004), Brandão (2010), Soares (1998) entre ou-
tros. E nos embasaremos em alguns documentos referenciais, ou seja, Orientações 
Curriculares (2007) e o Referencial Curricular nacional de Educação Infantil (1998).    
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PERCURSO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E O LETRAMENTO
 
Embasado no documento Orientações Cur-

riculares (2007) da prefeitura de São Paulo, 
que afirma de acordo com os princípios de-
mocráticos que é mister que todas as crianças 
devem acessar os bens de sua própria cultu-
ra, sendo a que mais se destaca a linguagem 
verbal que concomitantemente tem duas ver-
tentes intrinsecamente atreladas, ou seja, a 
linguagem oral e escrita que são constituídas 
partindo de diferentes práticas sociais de co-
municação da humanidade de onde expres-
sam seus sentimentos, ideias e imaginações.

 
O que no percurso da Instituição de Edu-

cação Infantil, trouxe para si a responsabili-
dade educativa com relação a aquisição da 
oralidade, sendo assim, a instituição de Edu-
cação Infantil entende seu papel na cons-
trução de sujeitos falantes, quando compre-
ende que o ambiente da Educação Infantil 
acontece grandes interações sociais, lugar 
onde as crianças muitas vezes aprendem a 
falar, principalmente quando são inseridas 
bem pequenas nesse contexto. Contemplan-
do assim, a criança com deficiência auditiva, 
podendo se apropriar de outras maneiras 
de se comunicar, através da língua de sinais, 
assim apropriando-se da cultura humana.

 
O documento enfatiza que algumas déca-

das se questionam o acesso da infância  a 
cultura escrita, sendo que a Orientação Cur-
ricular (2007) que desde os primeiros anos 
da criança, ela já convive com a família que 
já escreve e através da acessibilidade pode-
rá ser contemplada paulatinamente com a 
construção desse conhecimento, porém para 
as infâncias não possuem a mesma possibili-
dade de conviver no cotidiano com usuários 
da escrita, a instituição infantil será o único 
lugar que vá contemplar a criança com a pos-
sibilidade de construir esse conhecimento.

 

E se levando a acreditar que mesmo décadas 
depois ainda o tema letramento fomenta dú-
vidas entre os professores, sendo que existem 
diversas formas e métodos de se alfabetizar.

 
Ainda no documento Orientações Curri-

culares (2007) afirma que de certa forma, 
a criança ficou protegida do ensino sem 
compreensão da criança sendo, como mé-
todos especificamente da instituição es-
colar que por fim, também afastou a infân-
cia de uma intimização com o ato de ler.

Dessa forma, enfatizaram nas práti-
cas da decodificação da escrita, des-
considerando a grande importân-
cia que a total compreensão da leitura.

Levando em consideração esses aspectos, 
Vygotsky (2002) afirma que a euforia apenas 
pela decodificação da escrita impactou não 
só no ensino, como também na abordagem 
teórica do letramento, contudo a psicologia 
considera a escrita somente como habilidade 
motora, desconsiderando a escrita tal como 
linguagem escrita, ou seja, um sistema de 
símbolos e signos que quando a criança se 
apropria desta prática inicia-se o desenvolvi-
mento cultural da criança. Conforme Brandão 
(2010), a autora afirma que: Em meados dos 
anos sessenta, se enfatiza a importância que 
a criança deveria ser madura para poder ser 
alfabetizada. Sendo assim, para se aprender 
a ler e escrever era necessário desenvolver 
certo amadurecimento atrelado do desper-
tar natural da criança, que de acordo com a 
autora só aconteceria por volta dos seus sete 
anos. Havia a crença que antes desse perí-
odo a criança não despertaria nenhum su-
posto interesse, de forma que se qualquer 
intenção de alfabetizar essas crianças antes 
da fase adequada seria prejudicial para ela. 
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Em virtude do que foi mencionado: Orien-
tações Curriculares (2007) na atualidade atra-
vés de muitas pesquisas de diferentes áreas 
no campo da Psicologia, da Linguística e da 
Pedagogia entre outras, percebe-se que os 
pequenos encontram inseridas onde a escrita 
tem ênfase na comunicação entre os mem-
bros dessa comunidade, fomenta na criança o 
interesse pela escrita desde muito cedo onde 
à criança desperta para a compreensão do 
universo adulto de comunicação e, oralmente 
aos próprios sistemas de representação que 
tem a função de ecoar no tempo através de 
ideias, pensamentos, emoções entre outras.

 
Assim afirma Ferreiro (1985) que a aprendi-

zagem da escrita é uma construção contínua 
de conhecimento. A autora enfatiza que não 
existe tal motivação, mas sim é necessário 
para que a criança consiga ler e escrever, mui-
to mais da socialização e do contato com a 
presença dessa linguagem, sendo um proces-
so paulatinamente com a constante da análise 
a síntese, para que esse uso seja construído e 
apropriado pelo usuário da linguagem escrita.

Ainda a autora Brandão (2010), destaca 
que tal concepção sobre o processo de al-
fabetização chegou ao Brasil no final dos 
anos 70, trazidos pelas educadoras Ferreiro 
e Teberosky, as quais fomentam novas re-
flexões sobre o importante ênfase na insti-
tuição de Educação Infantil, ou seja, o olhar 
sociointeracionista, que destaca ser funda-
mental a introdução da criança pequena na 
cultura escrita a partir da pequena infância.

Dado o aspecto, Freire (1983, p.72) afir-
ma “mais que simples domínio mecânico de 
técnicas da leitura e da escrita, com efei-
to, ela é o domínio dessas técnicas em ter-
mos conscientes, é entender o que se lê e 
escreve o que se entende, é comunicar-se 
graficamente, é uma incorporação, implica 
não em umas palavras, das sílabas, desvin-

culadas de uma universo existencial – coi-
sas mortas ou semimortos, mas uma forma 
de criação e recriação, implica uma autofor-
mação da qual pode resultar uma postura 
atuante do homem sobre o seu contexto”.

Dessa forma, a alfabetização chega a ser 
reconhecida como um processo paulatino, 
que se inicia bem antes da escolarização.

  
Conclui-se que, conforme o documento 

Orientações Curriculares (2007) contem-
plando a criança através da acessibilidade 
do uso social através das práticas sociais de 
uma maneira de escrever através da media-
ção do professor é preciso ser exemplo ativo 
e interessado como usuário dessa linguagem.

 
Ferreiro (1993): De acordo com a autora, 

na Educação Infantil não é obrigado alfa-
betizar, mas existem diversas oportunida-
des de observação por parte das crianças 
de verem a leitura e escrita cotidianamente, 
e não apenas pela educação na escola, mas 
com todos na unidade de Educação Infan-
til, fomentando o interesse e compreensão 
do que seria de fato a escrita desmistifican-
do e propiciando a compreensão da escrita. 

É se levando a acreditar que, através da ins-
tituição de Educação Infantil as práticas de 
leitura e escrita para a criança pequena na al-
fabetização se coloca como mediador da inte-
ração da criança com o contexto, sendo preci-
so que os educadores da pequena infância se 
coloquem demonstrando. E todos educado-
res como da Instituição de Educação Infantil.           
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS 
POSSIBILIDADES

Pesquisas contemporâneas apon-
tam que a criança do século XXI con-
vive concomitantemente com dife-
rentes infâncias na Educação Infantil.

  
A infância de hoje tornou-se midiáti-

ca, com a velocidade das informações. 
A pequena infância muitas vezes convi-
ve exclusivamente grande parte do tem-
po apenas com as tecnologias e mídias.

 
Por todos esses aspectos, a Educação Infan-

til contemporânea deve-se revisitar e se re-
formular, através de situações didáticas com 
base na Pedagogia da Infância, contemplando 
o pleno desenvolvimento da criança pequena.

 
Percebe-se que, na atualidade cada infância 

é ímpar, diferente das infâncias de décadas 
anteriores onde à criança aprendia para poder 
vivenciar no futuro. Sendo que, hoje as crian-
ças aprendem e experienciam simultanea-
mente diferentes aprendizagens e já praticam.

 
Em virtude do que foi mencionado, é im-

possível deixarmos de destacar a ênfase que 
a “leitura de mundo” e letramento como tam-
bém toda a bagagem que a criança trás das ex-
periências sociais e culturais do contexto em 
que essas crianças encontram inseridas, de-
vendo ter a necessária valorização e reconhe-
cimento nas instituições de Educação Infantil.

 

De acordo com Soares (1998) afirma que, 
mesmo que a criança não seja alfabetizada, 
ela pode ser letrada, ou seja, a criança tem 
diversas referências ao conviver diariamente 
com livros, através das histórias que adultos 
leem para ela, quando observa os adultos do 
seu entorno que leem e escrevem, quando é 
envolvida em práticas de leitura e de escri-
ta, quando simula que está lendo, usando-as 
convenções e estruturas linguísticas, próprias 
das narrativas da escrita mesmo não sabendo 
ler e escrever é letrado, pois tem certo nível 
de letramento que mesmo sendo alfabetiza-
da, algumas pessoas não são letradas, pois 
sabem ler e escrever, nós não experienciam 
práticas de leitura e de escrita, sendo capaz 
de interpretar um texto lido ou será capaz 
de escrever algo que queira comunicar. Sen-
do assim, é alfabetizado, mas não é letrado.

Até agora, a escrita ocupou um lugar mui-
to estreito na prática escolar, em relação 
ao papel fundamental que ela desempe-
nha no desenvolvimento cultural da crian-
ça. Ensina-se as crianças a desenhar letras 
e construir palavras com elas, mas não se 
ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de 
tal modo a mecânica de ver o que está es-
crito, que acaba obscurecendo a linguagem 
escrita como tal (VYGOTSKY, 2002, p.139). 

 
Dado o exposto, Soares (1998) destaca a im-

portância desde cedo na educação Infantil de 
se estimular na criança pequena o maravilha-
mento de se experienciar práticas de leitura 
e escrita, nomeada letramento, sendo funda-
mental considerar toda a bagagem de leitura 
de mundo, que essa criança pequena e singu-
lar trás para a Instituição de Educação infantil.
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Assim afirma Ferreiro (1985). A criança pe-
quena adquire compreensão das informações 
de diversas fontes, ou seja, de textos advin-
dos do contexto que se encontram inseridos 
cotidianamente, em que aparecem nas vivên-
cias das crianças, sendo em embalagens, car-
tazes de rua, tevê... Como também quando al-
guém lê histórias para crianças ou apresenta 
letras, números, sendo também as letras do 
seu nome próprio e a criança aprende através 
da sua participação no ato de ler e escrever. 

Por isso tudo, a criança pequena é con-
templada diariamente, não só em casa, mas 
também no contexto que se encontram in-
serida, como o contexto da Instituição da 
Educação Infantil, com as práticas da leitura 
e da escrita nas rodas de leitura, nos bilhe-
tes, sendo quando a criança leva bilhetes e 
recados na agenda, mas visitas na biblio-
teca ou cantinho de leitura, ou quando é 
contemplada com as práticas midiáticas.

 
Como também, quando “brinca” com o 

celular, tablete ou computador dos respon-
sáveis, nos rótulos, embalagens e manuais 
de brinquedos. Propiciando assim o contato 
da criança com a linguagem que se escreve.

Em virtude do que foi mencionado, o ter-
mo Letramento é advindo das práticas sociais 
da alfabetização. Entende-se por Letramento 
todas as vivências diárias crianças que con-
vivem com o universo letrado, intimizando-a 
com a cultura da leitura e escrita de tudo que 
está no seu entorno, assim onde se encontra 
inserido, sendo mister compreender e valori-
zar a leitura de mundo da criança pequena. 

 
De acordo com o RCNEI, Referencial Cur-

ricular Nacional de Educação Infantil (1998) 
afirma que é partindo desse contato do que 
a criança começa construir suas hipóteses 
sobre a escrita, dependendo da ênfase que 
se dá a escrita com frequência e a qualidade 

das vivências com esse objeto de conheci-
mento, fomentando suas hipóteses de como 
se escreve ou lê e assim rápido ou, paulati-
namente aprendendo. Esclarecendo, assim, 
que as crianças advindas de famílias com 
hábitos de leitura e escrita tem o acesso 
que é determinante, pois apresentam maior 
facilidade, do que as que advêm de famílias 
que essa prática não é tão contextualizada, 
sendo mister então, a importância do con-
tato cotidiano da criança pequena com a 
prática da leitura e escrita na Educação In-
fantil, espaço fundamentalmente apropriado 
para a prática social da leitura e da escrita. 

 
De acordo com Brandão (2010). Ainda exis-

tem os exercícios preparatórios que foram 
reconhecidos por Letramento sem letra, des-
tacando outros tipos de linguagem na Educa-
ção Infantil, tal como, a linguagem corporal, 
a linguagem musical, a gráfica, entre outra, 
deixando de contemplar a linguagem escri-
ta do trabalho na pequena infância. Vendo 
a alfabetização apenas como um “conteúdo 
escolar”, sendo vetado para as crianças na 
Educação Infantil. Contudo, a Educação In-
fantil assume o caráter como “anti escolar”, 
Brandão (2010) enfatiza de acordo com as 
especificidades do percurso da alfabetização 
feito na Educação Infantil, ou na escolarida-
de obrigatória, não consideramos oportuno 
incluir exercício exaustivo de memorização.

 
Percebe-se que essa prática descompro-

missada de forçar a escolarização na Edu-
cação Infantil se torna o verdadeiro entrave 
para as práticas dessa fase da criança pe-
quena de acordo com as especificidades. 

 
De acordo com Kleiman (1995) afirma 

conceito Letramento, foi inserido através 
de estudos sobre alfabetização nas comu-
nidades acadêmicas, sendo que, nas ins-
tituições escolares nomeiam as compe-
tências das crianças na prática da escrita.
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Ainda Kleiman (1998), afirma que le-
tramentos são “práticas sociais da leitu-
ra e escrita e os eventos que essas prá-
ticas são postas em ação, bem como as 
consequências delas sobre a sociedade”.

De acordo com Soares (2002, p.145) o au-
tor discorre que. É imprescindível que todos 
na comunidade escolar se conscientizem da 
importância do letramento partindo das prá-
ticas sociais da criança. São as próprias prá-
ticas de leitura e escrita, e/ou eventos rela-
cionados com o uso e função dessas práticas 
ou ainda impactos ou as consequências da 
escrita sobre a sociedade, mas para além de 
tudo isso, o estado ou condição de quem 
exerce as práticas sociais da leitura e escri-
ta, de quem participa de eventos em que a 
escrita é parte integrante da interação en-
tre pessoas e do processo de interpretação 
dessa interação – os eventos de letramento.

 
RCNEI (1998), de acordo com o documen-

to para se aprender a ler e escrever a crian-
ça necessita ter a compreensão não só do 
que a escrita representa, como também da 
maneira gráfica que a escrita é representa-
da a linguagem colocando a alfabetização 
não como um conjunto de habilidades mas 
sim, um processo que a criança se apropria 
resolvendo os problemas de natureza lógi-
ca, até que possam compreender de forma 
a escrita alfabética em Português represen-
ta a linguagem, e só assim terão proprie-
dades para ler e escrever por si mesma.

Nessa perspectiva, a aprendizagem da lin-
guagem escrita é concebida como: - a com-
preensão de um sistema de representação e 
não somente como a aquisição de um códi-
go de transmissão da fala; - um aprendiza-
do que coloca diversas questões de ordem 
conceitual, e não somente perceptivo-mo-
tora, para a criança; - um processo de cons-
trução de conhecimento pelas crianças por 

meio de práticas que têm como ponto de 
partida e de chegada para uso da lingua-
gem e a participação nas diversas práticas 
sociais da escrita (RECNEI, 1998, p.122).

 
Não se pode negar a acessibilidade das 

práticas sociais da leitura e escrita às crian-
ças inseridas na Educação Infantil, pois elas 
já vivenciam essas práticas cotidianamente.

 
Brandão (2010) enfatiza que, a conclusão 

que temos é que experienciando práticas 
de leitura coletiva, sempre com a mediação 
do professor, as crianças são contempladas 
com as experiências de letramento, como 
também a ampliação dos repertórios textu-
ais, criando meios estratégicos de variadas 
compreensões textuais, iniciando a crian-
ça no mundo da escrita e da leitura, mesmo 
que a mesma não saiba ler com propriedade.    

 
Segundo Bortoni (2004):
a aprendizagem da leitura e da escrita é 

bastante complexa demandando atividades 
significativas e contextualizadas que de for-
ma lúdica, desenvolvam nas crianças uma 
consciência fonológica capaz de entrelaçar 
alfabetização e letramento, em uma prática 
de alfabetizar letrando, de forma que elas 
sejam levadas a perceberem os segmentos 
sonoros da língua, frases, palavras, sílabas, 
fonemas, através de rimas, trava línguas, 
parlendas e jogos. Essas de oralidade de-
vem ser prazerosas de tal forma, que pos-
sam ajudar os alfabetizados a adquirir e am-
pliar suas competências comunicativas tanto 
orais quanto escritas (BORTONI, 2004, P.37).       

Levando em conta o que foi observado, 
a criança é um ser social que fundamental-
mente se encontra em um período de am-
plo desenvolvimento não só das linguagens, 
mas de desenvolvimento global. Entende-se 
que contemplar a linguagem escrita na Edu-
cação Infantil, é considerar e reconhecer a 
criança pequena como sujeito de direito, 
inserido em um contexto cultural e social.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO 
CONTÍNUA DO PROFESSOR E AS 
PRÁTICAS DO LETRAMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 
Por todos esses aspectos mencionados 

nos capítulos anteriores é preciso destacar 
a fundamental importância não só da for-
mação inicial, como também, da formação 
contínua do professor da pequena infância.

  
Sendo mister que, o professor mediador 

da Educação Infantil se oriente na peda-
gogia das infâncias, e reconheça as espe-
cificidades do universo que começa a se 
apresentar cotidianamente, sem deixar de 
reconhecer a bagagem cultural e social que a 
criança pequena traz consigo ao ser inserida 
na Educação Infantil desde muito pequena.

 
Destaca assim o documento de Orienta-

ções Curriculares (2007, p.78). “Na Educação 
Infantil os professores empresta generosa-
mente sua voz aos textos para que os auto-
res possam falar as crianças, uma vez que elas 
ainda não podem fazê-los sozinhos. Também 
se oferecendo como escritas para que elas 
produzam textos na linguagem que se escre-
ve, uma vez que ainda não sabem grafá-los 
convencionalmente. Assim elas podem con-
tar com o olhar atento e curioso do profes-
sor que sabe reconhecer como elas pensam”

Em todas as situações, a intenção dos adul-
tos não é informar a criança. Todavia esta rece-
be informação sobre a função social da escrita 
através da participação nesses atos (mesmo 
se limitar a observar sua observação pode en-
volver importante atividade cognitiva). Prova-
velmente, é através de uma participação am-
pla e firme nesse tipo de situações sociais que 
a criança chega a entender alguns dos usos 
sociais da escrita (FERREIRO, 1985, p.99).

 

A autora afirma, que a criança ao ouvir o 
professor e outros educadores da institui-
ção de Educação Infantil, ler histórias, fa-
tos, jornais entre outros no dia a dia favo-
rece a apropriação do uso social da escrita 
pela criança, tornando-se o professor um 
mediador nesse processo de letramento.

Ainda na mesma linha de pensamen-
to Solé (2003). A autora enfatiza que não é 
pular etapas, nem trocar tarefas de outras 
fases com relação a leitura, pelo contrá-
rio, é ocultar de maneira natural o ensino e 
aprendizagem de algo que fomenta o inte-
resse das crianças e elas já praticam coti-
dianamente no contexto que se encontra 
inserida, e que não tem sentido ignorarmos.

 
Percebe-se que quando o professor parte 

do pressuposto que o letramento é parte da 
história social e cultural da criança mesmo 
antes dela adentrar a Educação infantil favo-
rece a mediação dessa prática pedagógica.

Quais são as implicações para a prática pe-
dagógica e quais as principais transformações 
provocadas por essa nova compreensão do 
processo de aprendizagem da escrita pela 
criança? A constatação de que as crianças 
constroem conhecimentos sobre a escrita mui-
to antes que se supunha e de que elaboraram 
hipóteses originais na tentativa de compre-
endê-la amplia a possibilidade de a instituição 
de Educação Infantil enriquecer e dar conti-
nuidade ao processo. Essa concepção supera 
a ideia de que é necessário em determinada 
idade instituir classes de alfabetização para 
ensinar a ler e escrever  (RCNEI, 1998, p.123).         
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Destacam nas Orientações Curriculares 
(2007) para que ocorra a construção do sujei-
to ele precisará ter contato com objeto de co-
nhecimento, sendo assim, neste caso o objeto 
é o uso social da linguagem da leitura e escrita 
que são processos interligados nas vivências 
cotidianas das práticas sociais. Sendo preciso 
que o professor seja referência para a crian-
ça com o seu comportamento leitor. Cabe ao 
professor ser ativo e interessado, fomentan-
do na criança a vontade de apropriar-se da 
leitura e escrita de forma natural e de forma 
significativa e funcional menos sistemática.

 
Brandão (2010) apresentam dois eixos 

de trabalho, com alternativas de atividades 
que poderão intimidar a criança com o con-
texto funcional da leitura e escrita, sendo o 
da apropriação do sistema alfabético da es-
crita, sendo atividades que propicia para a 
criança a compreensão de como funciona o 
sistema de escrita alfabética, tal como, o de-
senvolvimento da consciência fonológica.

 
E o Letramento, que são atividades que 

propiciam o contato da criança com dife-
rentes gêneros discursivos orais e escritos 
que fazem parte do social e suas caracterís-
ticas, com finalidade, estilos e composições 
próprias, suportes, destinatários e esfe-
ras de circulação. Sendo que esses dois ei-
xos estejam intrinsecamente atrelados.

 
Ainda as Autoras Brandão (2010, p.25) afir-

mam. Da forma como estamos entendendo a 
alfabetização, ou seja, algo distinto da apren-
dizagem de um código, defendendo que des-
de muito cedo é possível envolver as crianças 
em situações que elas comecem a aprender 
alguns princípios do sistema de escrita alfa-
bética dando início ao seu processo de alfa-
betização inserindo-as em paralelo, nas prá-
ticas sociais em que a escrita está presente.

 
É imprescindível que os professores desta 

etapa da Educação se conscientizem e pro-
movam a alfabetização através do letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
As contribuições da Educação Infantil 

para o desenvolvimento integral da crian-
ça perpassam pela apropriação da alfabe-
tização e do letramento dela. Vinculando o 
cotidiano das diferentes infâncias com as 
práticas culturais e sociais da leitura e escri-
ta, com bagagem a qual essa criança é inse-
rida na educação Infantil contemporânea.

 
Sendo mister que o professor e os edu-

cadores da Educação Infantil efetivamen-
te revisitem o seu comportamento leitor, 
e as suas formações, para que paulatina-
mente possam influenciar e mediar as práti-
cas da leitura e escrita na pequena infância.

 
Contemplando assim, as especificidades da 

criança da Educação Infantil contemporânea 
e que a Alfabetização e o Letramento fazendo 
parte da história social e cultural da criança.
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A IMPORTÂNCIA E CONSCIENTIZAÇÃO DO BRINCAR ENTRE PAIS E 
FILHOS

RESUMO: Este artigo expõe a proposta de um projeto de incentivo a brincadeiras entre 
pais e filhos intitulada: “UM MUNDO NO MEU QUINTAL”, desenvolvida em uma escola 
conveniada de educação infantil com crianças de 0 a 3 anos de idade. O mesmo busca 
contribuir para o fortalecimento de vínculos entre pais e crianças, tendo o brincar como 
norteador para as práticas onde o ser e estar juntos com as crianças possam ir além de 
momentos de interação, mas, que sejam momentos de qualidade onde se efetive trocas 
de afetividade, experiência, descobertas, conhecimento de si e do outro e do mundo, uma 
vez que essa ação é quase inexistentes no cotidiano da maioria das famílias da turma.

Palavras- chave: Família; Criança; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo busca apresen-
tar a proposta para o projeto: “ Um 
mundo no meu quintal” , que foi de-
senvolvido em um CEI, na periferia 
da zona leste de São Paulo, durante 
o ano de 2016. Tivemos como base, 
uma observação entre a relação das 
famílias e as crianças da sala du-
rante o processo de inserção ( pri-
meiro ano das crianças na escola).

Tendo como foco, incentivar e 
conscientizar as famílias sobre a im-
portância em brincar com seus filhos.

O brincar é fundamental para 
a vida da criança, pois estabe-
lece uma conexão entre o mun-
do imaginário e o mundo real. 

É um processo indispensável, para 
que a criança aprenda a ter domínio 
das situações presentes em sua ro-
tina, aprimorando as relações intra 
e interpessoal. em família, o papel 
dos pais na formação da criança, as 
principais mudanças que acontece-
ram nas famílias ao longo do tempo 
e principalmente a relação do brin-
car no desenvolvimento das práticas 
educativas estão presentes nesse 
artigo.Para Vygotsky (1991,p. 144), 

“ O brinquedo desempenha vá-
rias funções no desenvolvimento, 
como: preencher as diversas neces-
sidades da criança, permitir o en-
volvimento da criança num mundo 
ilusório, favorecer a ação na esfera 
cognitiva, fornecer um estágio de 
transição entre pensamento e objeto 
real, possibilitar maior autocontro-
le da criança, uma vez que lida com 
conflitos relacionados às regras so-
ciais e aos seus próprios impulsos”
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Assim, pensando em promover 
uma educação de qualidade, onde 
as crianças são os protagonistas no 
processo de aprendizado, traremos 
as várias possibilidades de brinca-
deiras tanto atuais como as antigas, 
pois através do brincar as crianças 
têm a possibilidade de expressar 
suas fantasias, desejos e criativida-
de, desenvolvendo suas habilida-
des, as várias vivências através do 
lúdico possibilitando também aos 
pais compartilhar sua cultura, expe-
riência e vivência com as crianças.

Assim, de acordo com (SANTIN, 
2001, p.523), pode-se afirmar que o 
Brincar; “é de fundamental importân-
cia para a aprendizagem da criança 
por que é através dela que a criança 
aprende, gradualmente desenvolve 
conceitos de relacionamento casuais 
ou sociais, o poder de descriminar, de 
fazer julgamentos, de analisar e sinte-
tizar, de imaginar e formular e inventar 
ou recriar suas próprias brincadeiras”

Brincar é essencial para a criança e 
seu desenvolvimento de aprendiza-
gem, por isso é de suma importância 
que faça o uso das brincadeiras diaria-
mente nas escolas e cabe ao professor 
planejar e refletir sobre suas ações. 

Planejar brincadeiras diversifica-
das com e sem interferência possam 
brincar juntas, sabemos que as crian-
ças brincam sem a intervenção do 
adulto, mas é de fundamental impor-
tância que o professor planeje tanto 
os momentos livre quanto os dire-
cionados. Portanto, é nesse contexto 
que vimos como relevante o projeto: 
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“ UM MUNDO NO MEU QUINTAL 
”, aplicado na sala , onde trabalha-
mos as inúmeras possibilidades de 
brincadeiras , mostrando as famí-
lias que não precisam ter dinheiro e 
encher seus filhos de brinquedos , 
e que estes podem ser criadas com 
materiais não estruturados , fortale-
cendo assim, o vínculo entre –famí-
lia-criança e escola. Para o Desenvol-
vimento do projeto, nos baseamos 
em algumas obras da autora Adriana 
Klisys: Caleidoscópio brincadeiras 
e arte, onde nos ensina a criar vá-
rios tipos de brincadeiras e brinque-
dos com material não estruturado.

RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

Muito se questiona sobre a impor-
tância e a participação da família na 
vida do seu filho. Tudo está evoluindo 
,hoje temos as diversas formas e con-
figurações, já não temos mais pais que 
ficam o dia inteiro em casa, enquan-
to a mãe cuida dos filhos e da casa. 

Vivemos hoje, uma socieda-
de em que pais e mães trabalham 
e os filhos ficam o dia inteiro na 
escola ou com algum cuidador.

Por isso, a família acaba esquecendo 
um pouco sua função de educar seus 
filhos e acham que este é o papel da 
escola, mas a escola tem o papel fun-
damental de formar cidadãos com va-
lores éticos , além de ajudar a crian-
ça a ter opinião e filosofias de vida.

Assim, há pouca ou quase nenhuma 
interação entre pais, crianças e esco-
la, mas sabemos que esta relação é 
de suma importância é fundamental 
para a educação de todo indivíduo.
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Vivemos também em uma época , 
onde a violência está tomando conta 
das nossas cidades e as brincadeiras na 
rua já não são mais vistas como antes. 

Além disso, as brincadeiras estão 
sendo substituídas pela tecnologia, 
as crianças não correm, se escon-
dem , imitam, criam e recriam, pois 
estas estão cada vez mais envolvi-
das com jogos de celular, compu-
tador vídeo games etc. e o país por 
estarem cansados do trabalho, por 
vezes acabam facilitando o conta-
to das crianças com a tecnologia 
para terem um pouco de “sossego”

Hoje as crianças têm vez e tem voz, 
não são mais vistas como alguém 
que não pensa , frágil e inocente que 
quando dois adultos estão conver-
sando , ela tem que sair de perto, 
não pode opinar , apenas respeitar.

O PROJETO

O projeto teve como duração 6 me-
ses. Inicialmente organizamos uma 
reunião com as famílias e fizemos 
uma pesquisa questionando qual de-
les tiravam uma hora do dia para brin-
car com seus filhos e quais tinham 
condições de comprar brinquedos 
para eles, quase 90% das famílias 
alegaram que não brincam , pois ti-
nham que organizar casa, fazer comi-
da e que não tinham tempo ou que 
não trabalham por isso não sobrava 
dinheiro para comprar brinquedos.
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A maioria das famílias de nossa es-
cola, são de baixa renda e não tem 
condições de comprar brinquedos 
para os seus filhos , por isso , mos-
tramos as famílias uma forma de 
construção de brinquedos atra-
vés de materiais não estruturados.

Após estas respostas, conversamos 
com eles sobre a intenção do projeto 
e a construção dos brinquedos com 
material não estruturado, que pos-
sibilita a criatividade possibilitando 
que as crianças atribuem diferentes 
significados para o mesmo objeto. 

A criança experimenta e atribui 
diferentes significados de acor-
do com sua vivência, com o jogo 
simbólico que deseja vivenciar.

Partindo deste pressuposto, pesqui-
samos na internet sobre a construção 
de brinquedos com material não es-
truturado, em uma roda de conversa 
com as famílias pedimos alguns ma-
teriais como potes de Danone, jor-
nais, revistas, garrafas, varal, tampi-
nhas, rolinhos de papel higiênico etc.

Com o intuito de confeccionar brin-
quedos como vai e vem, Barangan-
dã; Tomba-garrafas ;Bilboquê; Pipas; 
Binóculos de rolinhos e papel; Pe-
tecas; Cavalo de pau; Bolas de jor-
nal/revistas; Fogão/Pia/geladeira.

Para a confecção de brinquedos, 
usamos tintas e pinceis, caixas de pa-
pelão, tecidos e fitas, giz de cera, gar-
rafas pet, durex, barbante, varal, roli-
nhos de papel e caixote de madeira.
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Uma vez por semana, convidamos 
algumas famílias para a confecção dos 
brinquedos em nosso atelier, após os 
mesmo eram entregues as crianças 
para que brincassem em sala com 
seus amiguinhos e após o brinquedo 
era levado para casa para que as crian-
ças pudessem brincar com os pais.

Apresentamos uma diversidade de 
materiais , proporcionando inúme-
ras possibilidades de aprendizagem 
e descobertas. Com o intuito de am-
pliar o repertório para o brincar jun-
tos, no final do semestre, proporcio-
namos as famílias e aos educandos 
um momento prazeroso no Jardim 
Botânico de São Paulo, onde as fa-
mílias levaram brinquedos construí-
dos e todos puderam brincar juntos. 

Além de enfatizarmos com os pais 
a importância do brincar junto e 
que não precisamos de dinheiros, 
que brinquedos podem ser criados.

Na perspectiva do Brincar e do res-
gate de brincadeiras que nos inspira-
mos no poema de Manoel de Barros 
para tornar nossa sala um portal para 
este mundo dos seres brincantes, 
oportunizando momentos significa-
tivos e de qualidade para a comuni-
dade educativa como um todo, assim 
dia após dia as crianças se descobrem 
como sujeitos protagonistas em suas 
descobertas e construções e que a fa-
mília entenda que a sua participação 
é fundamental para este processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Chegando ao término deste artigo, vale salientar que a escola tem um papel 
crucial na formação das crianças e cabe a nós , neste momento em que famí-
lia está cada vez mais distante dos seus filhos, promovermos atividades em 
que as famílias venham até a escola e tenham momentos de informação, for-
mação e brincadeiras com seus filhos, além de fortalecermos entre vínculos.

Mostrando as famílias , que cabe a elas participar atividade da vida es-
colar dos seus filhos, acompanhando seu crescimento e desenvolvimen-
to. E aos professores, levar esta gama de saberes, proporcionando cria-
ção, desenvolvimento, as várias possibilidades do brincar que para criança 
é fundamental, pois elas criam, reinventam e se apropriam da realidade.

As crianças precisam brincar, independente de suas condições físicas, 
intelectuais ou sociais, pois a brincadeira é essencial a sua vida. O brin-
car alegra e motiva as crianças, juntando- as e dando lhes oportunidade 
de ficar felizes, trocar experiências, ajudarem-se mutuamente; as que en-
xergam e as que não enxergam, as que escutam muito bem e aquelas que 
não escutam, as que correm muito depressa e as que não podem correr.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1346

RAYLANE RYARA DOS SANTOS MESQUITA 

Graduação em Pedagogia  pela Faculdade Brasil ( 2015), Gradu-
ação em Letras pela Pontifícia Universidade de São Paulo( 2011).

Professor de Educação Infantil, Ensi-
no FundamentaI I- na EMEI União de Vila Nova



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1347

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981.

PESTES, Irene Carmem Piconi. Psicologia da educação. Curitiba: 
IESDE, 2005. RIGONATTI, S. P. Temas em psiquiatria forense e psi-
cologia jurídica. São Paulo: Vetor Editora Psico-Pedagógica, 2003. 

SZYMANSKI, Heloisa. A relação família/esco-
la: desafios e perspectivas. Brasília: Plano,2001. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos proces-
sos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991. WINNICOTT, D. 
A criança e seu mundo. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan S. A, 1982. 

ZAMBERLAN, M. T. & BIASOLI-ALVES, Z. M. Interações familia-
res. Teoria pesquisa e Subsídios à intervenção. Londrina: Eduel, 1997



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1348

SEPARAÇÃO PAIS E FILHOS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

RESUMO: Este artigo tem como apresentação as ideias iniciais de Bowlby, os principais 
conceitos explorados pelo apego e o comportamento do apego. É abordado os padrões de 
apego e suas manifestações, incluindo a infância, adolescência e a vida adulta. Os tipos de 
apego e o conceito da separação no primeiro ano de vida das crianças com os pais em relação 
ao apego. 

Palavras-chaves: Apego; Separação; Família.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1349

INTRODUÇÃO 

O processo para eficácia da educação é 
necessário compreender desde o início, re-
cordando da história da educação infantil no 
Brasil, quando era vinculado à início das mu-
lheres no mercado de trabalho e enfrentando 
a necessidade de um local para deixar os seus 
filhos. Por todo o século XIX e início do século 
XX a concepção assistencialista se fazia pre-
sente, não se tinha um caráter escolar, esse 
caráter só começou ser alterado após o reco-
nhecimento da Constituição Federal de 1988, 
com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 
1996 à mesma que definiu a educação infan-
til como a primeira etapa da educação básica 
que tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até cinco anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológico, intelectual 
e social. Considerando esse olhar para edu-
cação infantil como a primeira etapa da edu-
cação básica entendemos que a organização 
escolar quanto à educação inclusiva precisa 
começar na educação infantil. Os três primei-
ros anos de vida da criança são de extrema 
importância para o desenvolvimento da per-
sonalidade, das linguagens e da socialização. 
As atividades desenvolvidas em tais institui-
ções devem ser essencialmente pedagógicas 

O processo de adaptação da criança na 
educação infantil é um período delicado 
que envolve não só a criança, mas também 
pais e professores. O processo de adapta-
ção gera sentimentos, insegurança e medos 
para todos os envolvidos. As reações podem 
variar muito, tanto em relação às manifesta-
ções emocionais quanto ao tempo necessá-
rio para se efetivar o processo de adaptação.

Quando falamos em adaptação devemos 
considerar que sempre que enfrentamos uma 
situação nova, esse processo se desencadeia. 
O processo de adaptação, portanto, inicia com 
o nascimento, nos acompanha no decorrer de 
toda a vida e ressurge a cada nova situação 
que vivenciamos. A adaptação escolar é um 
processo que vai exigir tanto da criança que 
busca adequar-se a essa nova realidade social 
e de seus pais, quanto do educador e da insti-
tuição que precisa se preparar para recebê-la.

As literaturas usadas para a pesquisa se 
referem que os pais podem ser um dos fa-
cilitadores deste processo, por isso este tra-
balho busca investigar as influências das 
práticas educativas sobre o processo de 
adaptação das crianças na educação infantil.

Considerando o contexto social atual, onde 
as mães estão ingressando cada vez mais 
e mais cedo no mercado de trabalho, sur-
gem interrogações de como estão lidando 
com a adaptação dos filhos, sendo que es-
tão cada vez mais cedo dividindo os cuida-
dos maternos com instituições, profissionais.

Para essa pesquisa buscamos algumas bases 
que dão suporte como Rapoport, Nanci Balaban.

ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Davini (1999, p. 45), quando esta 
apresenta sua concepção adaptativa na esfe-
ra educacional, afirmando que “a adaptação é 
todo um grande período, que abrange desde 
as entrevistas e visitas preliminares dos pais 
as escolas, bem como os primeiros dias, e o 
primeiro ano de escolarização da criança”.
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Como surgiu à adaptação?
Ao longo da história da Educação Infan-

til, o processo de adaptação, foi por muitas 
vezes encarado pelos profissionais como 
sendo um período de tempo e espaço de-
terminado pela própria instituição educacio-
nal, tendo em vista à sujeição, o controle, a 
imposição de normas, a ausência do choro, 
a domesticação dos corpos, o sujeito adap-
tado: a criança. Entretanto, considerando as 
exigências educacionais atuais e a perspecti-
va vigente da criança como sujeito de direi-
tos, ator social, de acordo com Martins Filho 
(2006), o processo de adaptação, é, pois, um 
processo de socialização construtivo entre 
pares educativos (pais, crianças, professores 
e instituição), é um espaço de relações, me-
diações e interações dialógicas para todos os 
envolvidos diretos e indiretos no processo. 

Segundo Borges e Souza (2002, p. 32), 
“imaginar que o sucesso de um proces-
so de adaptação se resume a ter ausência 
de choro é banalizar uma situação que não 
termina em si mesma”. É desconsiderar as 
nuances abrangentes deste processo, que 
possui múltiplos aspectos determinantes.

[...] Inserção, ingresso, acolhida, não é uma 
questão de adaptação no sentido de mo-
dulação, que considera a criança como um 
sujeito passivo que se submete, se acomo-
da se enquadra a uma dada situação. É um 
momento fundamental e delicado que não 
pode ser considerado como simples acei-
tação de um ambiente desconhecido e de 
separação da mãe ou de uma figura fami-
liar, ou de fazer a criança parar de chorar. É 
preciso enxergar para além das aparências, 
dos aspectos superficiais, e adquirir uma 
compreensão das interações humanas, da 
afetividade positiva na perspectiva wallo-
niana, para entender os sentidos e os signifi-
cados desse processo (STRENZEL, 2000, p.3).

Desse modo coadunamos com Davi-
ni (1999, p. 45), quando esta apresenta sua 
concepção adaptativa na esfera educacio-
nal, afirmando que “a adaptação é todo um 
grande período, que abrange desde as en-
trevistas e visitas preliminares dos pais as 
escolas, bem como os primeiros dias, e o 
primeiro ano de escolarização da criança”.

Entender a adaptação como uma oportuni-
dade para aprender constitui-se num desafio 
e remete a dois pontos que reúnem valores 
importantes para nossos atos acolhimento 
e aproximação. Corrêa (2008) comenta que 
acolher tem a ver com a atitude de aceita-
ção e hospitalidade que podemos ter frente 
ao outro. Em relação à adaptação, o autor, 
expõe também que, além de serem acolhi-
das, as crianças precisam aprender a acolher 
umas as outras, eis  um processo relacional 
de interação e mediação. Portanto, não é 
necessariamente um processo natural, po-
rém algo a ser construído por todos os que 
atuam na dinâmica educacional (professo-
res, alunos, funcionários, pais). Para tanto, 
muito mais do que discursos, precisamos de 
práticas, atitudes coerentes e convincentes, 
que atinjam mais as emoções e o caráter, do 
que o intelecto. Neste sentido, a adaptação 
é entendida como processo amplo no qual 
a atividade das crianças e a intervenção dos 
adultos constituem um bloco de motivação 
no processo maturativo e de aprendizagem 
de cada criança, um contexto de interações 
sociais e formulação de vínculos afetivos.
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Assim, para Ujiie (2005), a sala de aula é um 
ambiente onde as emoções se expressam e 
a infância é a fase emocional por excelên-
cia. Dessa forma, a instituição de Educação 
Infantil, bem como outros ambientes sociais, 
proporciona o convívio com situações de 
conflitos, cabendo ao professor ou ao edu-
cador da infância, uma atitude mediadora, 
pautada na prática do afeto cognitivo, um 
sujeito racional e equilibrado emocionalmen-
te, capaz de gerenciar a ação educativa e o 
processo de adaptação, a dinâmica de ensi-
no e aprendizagem e a socialização que en-
volve crianças e pais. A função da instituição 
de Educação Infantil e dos profissionais é de 
receber a crianças acolher sua singularida-
de, enfim, apresentar-se como um ambiente 
seguro e estimulante. O professor deve ser 
o mediador principal no contexto da adap-
tação escolar, não deixando a sala de aula 
cair na rotina ao mesmo tempo em que ga-
nha a confiança das crianças e familiares. 

A adaptação é um processo contínuo de 
mudança para Balaban (1988),é necessário 
tempo para que essa criança apreenda toda 
a nova situação que está vivenciando, seja a 
característica desse novo adulto, o profes-
sor, ou dessa nova instituição, rotina e am-
biente. Cada instituição de Educação Infan-
til deve planejar-se para esse processo de 
adaptação de acordo com as concepções de 
educação e da criança que direcionam sua 
prática. Cada instituição tem a sua realida-
de específica. A função da escola da primeira 
infância e dos profissionais que nela atuam 
é receber a criança e para isso é necessá-
rio um trabalho cuidadosamente planejado. 
A instituição deve causar boa impressão, 
apresentar-se como um ambiente seguro, 
com um espaço que propicie o desenvol-
vimento e uma aprendizagem significativa.

Nesse contexto, a organização da sala-am-
biente requer duas preocupações fundamen-
tais, segundo Rizzo (1986, p.314), “a primeira 
de constituir-se em ambiente atraente, agra-
dável, estimulador da curiosidade explorató-
ria, característica da criança. A segunda, de 
estar de tal forma organizada, que possibilita 
à criança aprender a “usá-la” facilmente para 
que se sinta segura dentro dela”. Nessa dinâ-
mica organizacional Balaban (1988) orienta 
que antes do início das aulas, sejam organi-
zadas reuniões coletivas e individuais com os 
pais, para a instituição educativa expor aos 
mesmos a sua proposta pedagógica, os seus 
objetivos, explicando-lhes como se dá esse 
processo de adaptação, enfatizando que esse 
momento merece uma atenção especial. Sen-
do assim, estabelece uma relação de confiança, 
afetividade e amizade entre escola e família. 

A organização do ambiente escolar, a pre-
paração dos profissionais que irão lidar com 
essas crianças e os familiares é de funda-
mental importância para que a efetivação da 
adaptação à vida escolar seja um momento 
positivo nos aspectos enfocados. O planeja-
mento, desde o conhecer dessa criança, atra-
vés de entrevistas e questionários destinados 
às famílias, à organização de atividades e do 
próprio espaço pelo qual a criança está inse-
rida ou vai se inserir merece cuidado. Para 
que ocorra uma adaptação significativa da 
criança é necessário que a instituição esco-
lar fundamenta-se teoricamente acerca do 
assunto e organize-se para receber as no-
vas crianças, sabendo que junto a elas rece-
berá também seus pais e/ou responsáveis. 

O professor é o principal mediador e tem que 
atender as expectativas dos pais, ganhar a con-
fiança das crianças e de seus familiares e ain-
da, conduzir esse processo, além de trabalhar 
seus próprios sentimentos. Serão sendo pos-
tos o tempo todo à prova e é necessário sem-
pre ampliar e capacitar os seus conhecimentos. 
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O processo de adaptação tem vida, ele se 
move de acordo com o sentimento e as per-
cepções das pessoas nele envolvidas. O que 
toca o que encanta, o que prende a atenção da 
criança é a descoberta que fará o educador no 
contato com ela. Este contato é dinâmico, se 
dá através do olhar, do toque, do tom de voz, 
da brincadeira e da imaginação que aparece 
sempre vestida de faz-de-conta. Participar do 
processo de adaptação é estar implicado nele, 
é contagiar-se com a emoção que a interação 
com a criança proporciona. Segundo Dan-
tas (1994), por ser a criança essencialmente 
emotiva e esta emotividade tendo tendên-
cias a propagar-se, o contato com a criança 
faz com que o adulto permaneça exposto 
ao contágio emocional. Criar um clima pro-
pício para a aproximação não é tão simples.

 
É preciso um olhar cuidadoso e atento 

para perceber o que aproxima as crianças. 
Esse tipo de ação contribui para a consolida-
ção de vínculos afetivos e de vivência. Nes-
ses casos, o que está em jogo é o exercício 
da convivência, são as pequenas ações que 
fazem prevalecer à comunhão de uns com 
os outros, a socialização, enfim a efetiva-
ção do processo de adaptação de sucesso.

Anteriormente, as crianças começavam a 
ingressar na escola, geralmente no 1ª ano do 
Ensino Fundamental. Nas últimas gerações, 
a Educação Infantil tem ganhado uma aten-
ção especial, sendo considerada como a pri-
meira etapa da Educação Básica. Entretanto, 
durante séculos esta etapa da vida era “des-
considerada”. A história da educação infantil 
em nosso país tem de certa forma, acompa-
nhado a história dessa área no mundo, ha-
vendo, são claro, características que lhe são 
próprias. Até meados do século XIX, o aten-
dimento de crianças pequenas longe da mãe 
em instituições como creches ou parques 
infantis praticamente não existia no Brasil.

No meio rural, onde residia a maior parte 
da população do país na época, famílias de 
fazendeiros assumiram o cuidado das inú-
meras crianças órfãs ou abandonadas,geral-
mente frutos da exploração sexual da mulher 
negra e índia pelo senhor branco.Já na zona 
urbana, bebês abandonados pelas mães, por 
vezes filhos ilegítimos de moças pertencen-
tes a famílias com prestígio social, eram re-
colhidos nas “rodas de expostos” existentes 
em algumas cidades desde o início do século 
XVIII (OLIVEIRA, 2002, p. 91). A instituição 
que atendia crianças nos séculos anterio-
res era meramente assistencialista para as 
classes mais pobres e as crianças rejeitadas. 

Não se tinha a menor preocupação com a 
educação destas crianças. Muitas contra-
dições foram ultrapassadas para chegar-
mos até a concepção de que a Educação 
Infantil não é um mero espaço para cuida-
dos, e sim um ambiente de interação social. 

Ao mesmo tempo, a concepção de crian-
ça é uma noção historicamente construí-
da inconsequentemente vem mudando ao 
longo dos tempos, não se apresentando de 
forma homogênea nem mesmo no interior 
de uma sociedade e época. Assim é possí-
vel que, por exemplo, em uma mesma cida-
de existam diferentes maneiras de se con-
siderar as crianças pequenas dependendo 
da classe social a qual pertencem do grupo 
étnico, do qual fazem parte (REFERENCIAL 
CURRICULAR NACIONAL, 1998, p. 21).
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Todo ser humano tem passagens na vida, 
que nem sempre pode dominar. Ao se depa-
rar com tais mudanças, deve haver uma adap-
tação ao tempo e ao espaço. Em todos os mo-
mentos percebemos o quanto é importante 
sermos tratados como únicos que realmente 
somos. E é partindo deste princípio que se 
enfrenta a grande problemática do primei-
ro dia em CEI (Centro de Educação Infantil) 
ou Pré Escola. O choro da criança, durante o 
processo de inserção, parece ser o fator que 
mais provoca ansiedade tanto nos pais quan-
to nos professores. Mas parece haver, tam-
bém, uma crença de que o choro é inevitável 
e que a criança acabará se acostumando, ven-
cida pelo esgotamento físico ou emocional, 
parando de chorar, “[...] Deve ser dada uma 
atenção especial às crianças, nesses momen-
tos de choro, pegando no colo ou sugerindo-
-lhes atividades interessantes” (REFEREN-
CIAL CURRICULAR NACIONAL, 1998, p. 79).

 
ADAPTAÇÃO E POLÍTICA: O 
DIREITO A UM ACOLHIMENTO COM 
QUALIDADE

A educação infantil inaugura a educação da 
pessoa. Essa educação se dá na família, na co-
munidade e nas instituições. As instituições 
de educação infantil vêm se tornando cada 
vez mais necessárias, como complementa-
res à ação da família, o que já foi afirmado 
pelo mais importante documento interna-
cional de educação deste século, a Declara-
ção Mundial de Educação para Todos (JOM-
TIEN, TAIL NDIA, 1990;  BRASIL DE 2002).

O fato é de a escola de educação infan-
til já há 15 anos desde 1988 é direito da 
criança e opção da família. Constituição, 
ECA e LDB reforçam a ideia deste direito.

O fato de não ser uma etapa obrigatória 
não deveria desobrigar o estado a propor-
cionar o acesso universal à escola infantil e 
os álibis, que aparecem, são muitos: não é 
demanda da população, as famílias prefe-
rem deixar seus filhos em casa, não há or-
çamento aprovado para isto, a prioridade é 
o ensino fundamental, etc.etc.etc. Por outro 
lado sabemos que a educação infantil é um 
serviço caro, pois deve haver poucas crian-
ças por adulto, os ambientes requerem cui-
dados redobrados e os profissionais devem 
ser altamente preparados para a função. 

Ora, o custo criança é alto para o municí-
pio, pois requer equipamentos adequados, 
manutenção, formação permanente dos 
professores, muitas escolas pequenas e aco-
lhedoras, portanto é melhor colocar a cul-
pa na família que não demanda o serviço. 

Para que seja de fato opção é necessário que 
haja alternativas. O fato é de que as famílias tra-
balhadoras em especial as de baixa renda não 
têm outras possibilidades de atendimento a de 
seus filhos que não seja a creche e pré-escola. 

Dificilmente encontramos nas famílias 
de baixa renda uma justificativa pautada 
nas necessidades infantis, como encontra-
mos na família de classe média, que con-
sidera importante a criança conviver com 
outras crianças, frequentar outros ambien-
tes e se relacionar com outros adultos. 

Os benefícios de se frequentar a escola 
desde a mais tenra idade não é tão divulgado 
quanto seus malefícios e na verdade são pou-
cas as pesquisas consistentes a respeito até 
mesmo por que algumas vezes nos deparamos 
também com a variável qualidade da escola, e 
do que ela tem a oferecer para os pequenos. 
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Conhecemos experiências em outros países 
em que a sociedade começa a se responsa-
bilizar de fato pelo cuidado e educação das 
crianças pequenas e é possível frequentar 
apenas a praça para poder tomar sol e brincar 
com outras crianças com a disponibilidade de 
um educador para tal, ou frequentar uma bi-
blioteca pública acompanhada de um adulto 
duas ou três vezes por semana e encontrar um 
atendimento especializado para a faixa etá-
ria, assim como também acontece com brin-
quedotecas, atelier de artes, salas de música. 

O atendimento não é tão formal e a criança 
pequena pode ir com sua mãe, pai, avó ou ir-
mão mais velho. 

Infelizmente não está na pauta de nos-
sos governantes, e não é prioridade nacio-
nal, discutirmos a maneira como educamos 
nossas crianças e o que temos a oferecer 
para elas. O déficit de equipamentos pú-
blicos para a faixa etária de 0 a 6 anos é de 
fato vergonhoso para um país como o Brasil. 

Por outro lado penso que também há uma 
relação de poder entre as pessoas que se en-
contram em diferentes patamares, ou seja, 
entre os dirigentes de escolas e suas equi-
pes técnicas e as famílias, pois dificilmente 
o fato de uma família procurar uma boa es-
cola para seus filhos pequenos é visto como 
uma expressão de um direito seu como ci-
dadã, ela tem que se contentar com o que 
existe e da maneira como está organizado.

 
Como é feita a adaptação?

A adaptação escolar deve ser compreen-
dida como um processo natural e singular 
de construção de vínculos entre a escola, a 
criança e a família. Algumas crianças encon-
tram maiores dificuldades em separar-se 
emocionalmente e fisicamente de seus pais; 
sendo assim, é preciso estar ciente de que a 

família e a criança compartilham das mesmas 
ansiedades diante deste novo desafio, que 
se deve dar segurança e atenção para ambos 
os lados, família e criança, que acabam tor-
nando-se apenas um. O processo de adapta-
ção merece um cuidado especial para que a 
criança sinta-se confiante no novo ambien-
te. Deve conhecer os limites impostos para 
uma vivência coletiva, assim como conhe-
cer seus próprios limites e tentar superá-los.

Os primeiros dias, geralmente, são os mais 
complicados, e os mais importantes. “Des-
garrar” da família que sempre os protegeu e 
permanecer “abandonado”, “sozinho”, em um 
ambiente completamente diferente, às vezes, 
representa um grande abismo na cabeça dos 
pequenos. Ao mesmo tempo, estes primeiros 
momentos, permitem à criança criar vínculos 
afetivos com outra pessoa, que lhe seja próxi-
ma, proporcionando-lhe segurança e tranqui-
lidade para a incorporação no novo ambiente. 
Em “Estimulando a mente do seu bebê”, Dr. 
Jacob (2004) ressalta a importância de dar 
toda atenção à criança neste novo processo 
de criar vínculos com a escola. Ele aconselha 
que se observe bem a reação da criança e se 
busque meios que funcione para todos – pais, 
criança e escola – durante este processo de 
adaptação, que pode ser breve para algumas 
crianças e mais longo e dolorido para outras.

[...] a ansiedade da separação pode ser um 
problema, mesmo que pais e filhos tenham 
desenvolvido fortes vínculos. As crianças nes-
ta idade [13 a 24 meses] têm inteligência sufi-
ciente para entender que papai e mamãe estão 
indo embora, mas não o suficiente para en-
tender que depois de algum tempo estarão de 
volta. O tempo é um mistério para as crianças 
dessa idade. Algumas se adaptam melhor que 
outras a uma separação (JACOB, 2004, p. 153).
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O papel da equipe escolar é fundamental 
nesta fase. É neste momento que uma boa 
estrutura faz a diferença. Os pais precisam 
sentir-se bem amparados para poderem sen-
tir-se seguros e transmitir esta segurança a 
seu filho. Assim como o professor precisa ter 
consciência de sua importância para a criança 
nestes primeiros dias. Analisando a questão, o 
adaptar-se à separação, é um momento muito 
difícil que a criança enfrenta. A insegurança 
criada, por não ter seus pais ao seu lado, terá 
que ser transformada em segurança em estar 
com um professor, que em muitos momentos 
divide atenção com outras crianças também. 
Os profissionais que estarão em contato com 
a família devem favorecer possibilidades para 
que este momento de adaptação, seja o mais 
tranquilo possível, atendendo cada caso de 
maneira especial, respeitando a individualida-
de familiar e proporcionando um amparo para 
que a escola possa fazer parte da vida da fa-
mília. A equipe que trabalha em um ambiente 
escolar, com experiências de anos anteriores, 
consegue prever que a adaptação neste novo 
ambiente pode ser complicada e demorada, 
mas a família que não tem esta “experiên-
cia” pode sentir-se constrangida frente a esta 
situação. Oliveira (2002, p. 38) afirma que 
“quem trabalha com crianças pequenas sabe 
o quanto elas mudam e progridem de mês a 
mês e como muitas vezes é difícil adaptar-se 
a essas mudanças tão rápidas e repentinas”. 
Sendo assim é visível a importância de tam-
bém se dar atenção aos pais, que participam 
ativamente neste processo de adaptação. 
Algumas dicas são importantes para que es-
tes pais não se sintam culpados. Em muitos 
casos, cabe à escola fazer esta intervenção, 
através de conversas e recados explicativos, 
pois as atitudes dos pais refletem e influen-
ciam de forma negativa ou positiva no perí-
odo de adaptação, dependendo da postura 
adotada por cada família. Neste novo cami-
nho que se enfrentará é importante que a 
criança identifique o ambiente. De fato, para 

que o primeiro dia se torne motivo de sor-
risos em vez de lágrimas, a maioria dos es-
pecialistas aconselha estadas mais curtas no 
início. “A entrada no Jardim de Infância deve 
ser feita aos poucos. No princípio, apenas al-
gumas horas e só depois o dia todo”, defen-
de a psicóloga Helena Marujo (apud Aranha).

Uma orientação segura nestes primeiros 
dias, por parte da escola, transparece uma pos-
tura séria e compreensiva, transmitindo que a 
equipe está confiante e que tem certeza de 
suas atitudes frente aos primeiros momentos. 
E partindo desta compreensão, de que o pro-
cesso de adaptação é curto, se bem estrutura-
do, e que dele faz parte à estrutura familiar e 
escolar, é que se propôs a fazer uma pesquisa 
de campo, buscando, através de uma coleta de 
dados, realizada por um questionário, a confir-
mação de dados referentes a estas questões.

Embora muitos autores reconheçam a im-
portância dos primeiros dias na creche e 
admitam a necessidade de se organizarem 
atividades especiais neste período inicial, 
designado como período de adaptação não 
existe consenso quanto à definição do termo 
adaptação nem quanto à caracterização deste 
período. Para alguns autores a adaptação te-
ria início nos contatos iniciais dos pais com a 
creche, pois as primeiras impressões influen-
ciam a forma como estes vão se relacionar 
com o novo ambiente (Vitória & Rossetti-Fer-
reira, 1993), enquanto para outros, envolve-
ria desde o momento de ingresso da criança 
na creche até o final do primeiro mês (Bloom-
-Feshbach, Bloom-Feshbach & Gaughram, 
1980), ou ainda, entre três e seis meses após 
o ingresso (Fein, 1995; Fein e cols., 1993; 
Rodriguez, 1981). Em relação ao conceito de 
adaptação, cada contexto de cuidado alter-
nativo tem suas particularidades, demandas 
e valores e se as características individuais da 
criança são compatíveis com estes, então ela 
tende a ser percebida mais rapidamente como 
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bem adaptada. Por exemplo, as crianças cujo 
temperamento está de acordo com as de-
mandas culturais e características do grupo 
de cuidados alternativos tendem a ser julga-
das como melhores adaptada (KLEIN, 1991). 

O Ingresso e Adaptação de Bebês e Crian-
ças Pequenas à Creche: Alguns Aspectos 
Críticos Psicologia: Reflexão e Crítica, 2001, 
14(1), pp. 81-95 Buscando compreender o 
ingresso à creche, alguns estudos têm mos-
trado que tanto as mães como as educadoras 
descrevem as primeiras semanas em cuidados 
alternativos como altamente estressantes es-
pecialmente para bebês e crianças pequenas. 
O ambiente desconhecido, as novas rotinas, 
a alimentação, as pessoas não familiares, as 
separações diárias e a ausência da mãe colo-
cam-lhes uma significativa exigência social e 
emocional (DAVIES & BREMBER, 1991). Po-
rém, a adaptação muitas vezes é difícil não só 
para a criança, mas também para a família e 
a educadora, pois implica em reorganizações 
e transformações para todos. A forma como 
este processo é vivenciado pelas pessoas 
envolvidas influencia e é influenciada pelas 
reações da criança (ROSSETTI-FERREIRA, 
AMORIM & VITÓRIA, 1994). Deste modo, 
é importante que no período de adaptação 
a mãe/pai ou outro familiar fiquem junto 
à criança para auxiliar na exploração des-
te ambiente estranho e no estabelecimento 
de novos relacionamentos com as educa-
doras e outras crianças (BLOOM-FESHBA-
CH E COLS., 1980; BALABAN, 1988B). 

Lamentavelmente isto ainda não é uma 
prática difundida em todas as creches como 
demonstra uma pesquisa realizada por Rapo-
port e Piccinini (2000). O levantamento feito 
com educadoras de creches da grande Por-
to Alegre mostrou que apenas um terço das 
educadoras falaram sobre a importância dos 
pais ou outro parente permanecer junto à 
criança no período de adaptação. Em grande 

parte das creches esta prática facilitadora de 
uma adaptação com mais sucesso, simples-
mente não é adotada. As pesquisas mostram 
que as crianças manifestam diferentes rea-
ções durante o período de adaptação e estas 
muitas vezes são utilizadas para classificá-las 
como bem ou mal adaptadas. Por exemplo, o 
choro é comum entre crianças durante este 
período, tanto na chegada quando a crian-
ça é deixada na creche pelos pais, como na 
saída, quando os pais retornam para bus-
cá-la. Mas o choro não é a única reação de 
perturbação possível por parte da criança.

 Existem várias outras manifestações como, 
por exemplo, gritos, mau humor, bater, deitar 
no chão, passividade, apatia, resistência à ali-
mentação ou ao sono e comportamentos re-
gressivos (BALABAN, 1988A; BRAZELTON, 
1994; VITÓRIA & ROSSETTI-FERREIRA, 
1993). A ocorrência de doenças também é 
frequente. A criança pode somar seus senti-
mentos em relação à separação apresentan-
do sintomas físicos como febre, vômitos, diar-
réia, bronquite, alergias, etc. (RIZZO, 1984). 

Segundo Rizzo, “estes sintomas devem 
alertar os cuidadores para possíveis proble-
mas de adaptação, mesmo que a criança não 
apresente choro na creche. É possível tam-
bém que o grande investimento emocional da 
criança durante a adaptação a torna menos 
resistente a infecções”. Além disso, a criança 
que se separa com relutância dos pais pela 
manhã, pode recebê-los no final do dia com 
pouco entusiasmo (RODRIGUEZ, 1981). Esta 
criança que parece indiferente no reencontro 
com os pais frequentemente provoca sen-
timentos de preocupação e culpa nos pais, 
ainda que os dados mostram que este é um 
aspecto normal do processo de adaptação.
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Brazelton (1994) enfatizou que muitos be-
bês e crianças pequenas que se adaptam no 
início podem logo depois começar a dar si-
nais de regressão em casa. Podem aparecer 
sintomas que, aparentemente, nada têm a 
ver com a creche, como problemas de sono 
e alimentação e acessos de raiva que já pa-
reciam superados. Deste modo, para avaliar 
a adaptação de um bebê ou de uma crian-
ça à creche, é importante considerar o tem-
po em que estão na creche. O processo de 
adaptação não se resume aos primeiros dias, 
mas pode durar meses. Faltas frequentes ou 
irregularidades nos horários de entrada e sa-
ída dificultam a adaptação, que tende a se 
estender por mais. Além disso, as reações à 
separação nem sempre desaparecem quan-
do a criança está satisfeita e adaptada à cre-
che. Por exemplo, o período após as férias e 
as segundas-feiras quando as crianças dei-
xam suas casas após o fim de semana com 
os pais são eventos que podem estar asso-
ciados a retrocessoS (BALABAN, 1988A).

Com o objetivo de examinar a resposta 
de crianças à separação nos três primeiros 
meses na creche Bloom-Feschbach e Gau-
ghran (1980) investigaram comportamentos 
diretamente relacionados com a separação 
como choro, protesto verbal, ficar grudado 
nos genitores, bem como comportamentos 
diretamente relacionados com a educadora. 
Os autores constataram que as expressões 
de sofrimento na separação podiam perdurar 
durante quatro semanas e ainda estar asso-
ciadas com uma adaptação positiva, sendo o 
protesto direto uma reação natural e esperada 
à separação, parte de uma adaptação saudá-
vel à creche. A adaptação problemática este-
ve particularmente associada aos padrões de 
resposta à separação que envolvia o compor-
tamento apático, retraído e distante da crian-
ça. No estudo realizado por Fein e colabora-
dores (1993), com crianças de quatro a 19 
meses os autores verificaram que assim que o 

ambiente se tornava familiar, as crianças ver-
balizaram mais, ficavam mais orientadas para 
os pares e fisicamente ativas. Alguns sinais 
de angústia diminuíram durante os primei-
ros cinco dias de frequência à creche. Além 
disso, ao longo de seis meses o interesse e a 
interação com pares aumentaram, enquanto 
o afeto negativo e o contato com adulto di-
minuíram. As análises dos autores indicaram 
que a adaptação era muitas vezes ainda mar-
ginal após três meses, mas substancial após 
seis. Para os autores, uma das mudanças mais 
acentuadas durante os primeiros três meses 
do bebê/criança pequena na creche envolveu 
os cuidadores, que diminuíram seu contato 
físico, as manifestações de conforto e a pro-
ximidade com os bebês. Fatores que Inter-
ferem na Adaptação do Bebê à Creche Exis-
tem muitos outros fatores, por vezes pouco 
estudados, que interferem nas reações e na 
adaptação de bebês e crianças pequenas aos 
cuidados alternativos. Entre eles podemos 
destacar sentimentos dos pais sobre o ingres-
so do filho na creche, a idade e temperamen-
to da criança e a qualidade do atendimento 
na creche. Na maioria das vezes, estes fatores 
relacionam-se entre si sendo difícil examinar 
o papel específico de cada um no proces-
so de adaptação aos cuidados alternativos. 

Para facilitar sua análise eles são apre-
sentados a seguir separadamente. Um pri-
meiro fator que influencia as reações da 
criança durante o período de adaptação 
é a forma como a família, principalmen-
te a mãe, percebe e sente-se com a entra-
da do filho na creche (BALABAN, 1988B; 
ROSSETTI- FERREIRA & AMORIM, 1996). 
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É comum os pais se sentirem inseguros e 
desconfiados, principalmente quando se trata 
o primeiro filho e se for ainda bebê. Existem 
casos em que é mais difícil para os pais se-
pararam-se da criança do que para a criança 
adaptar-se ao ambiente da creche. As mães 
podem experienciar sentimentos ambiva-
lentes, conscientes ou inconscientes, sobre 
deixar suas crianças aos cuidados de outras 
pessoas (MCMAHON, 1994). O que motiva 
os pais a colocarem a criança em cuidados 
alternativos e a escolha do tipo de cuidado 
também pode influenciar na adaptação. Esta 
decisão vai depender de inúmeros fatores en-
tre eles características individuais da criança, 
tipo de família (uni parental ou casal), con-
dições demográficas e nível sócio-econômi-
co da família. Segundo os autores, a escolha 
do tipo de cuidado alternativo esteve muito 
mais associada a estes fatores do que a pro-
blemas na adaptação da criança. Em estudo 
realizado por Castoldi (1997), a autora en-
controu diferenças qualitativas entre os ca-
sos de adaptação fácil e difícil na creche. Por 
exemplo, crianças com boa adaptação vinham 
de famílias nucleares, mantinham vínculo de 
proximidade com a família de origem e seus 
pais traziam expectativas positivas em rela-
ção a elas na escola. Nos casos de adaptação 
difícil, várias crianças eram de famílias unipa-
rentais, com ausência paterna recebiam pou-
co apoio de suas mães e as mães não tinham 
apoio da família de origem. De modo geral, 
as expectativas das mães eram incompatíveis 
com as potencialidades dos filhos e existiam 
vários eventos estressores nas famílias atuais 
bem como história de perdas significativas.

Uma questão básica na mediação da adap-
tação é a qualidade do atendimento, para a 
qual contribui muito a razão adulto-crian-
ça existente na creche. No estudo realizado 
por Howes (1990), centros de atendimento 
de alta qualidade tinham razão adulto crian-
ça de 1:4, para crianças até dois anos e de 

1:6 a 1:7,para crianças mais velhas. Nos lo-
cais de má qualidade, a razão variava de 1:6 
a 01h12min, para crianças com menos de um 
ano e 01h10min a 01h15min, para crianças 
maiores. Além disso, crianças em centros de 
alta qualidade não tiveram mais do que dois 
cuidadores diferentes no primeiro ano, um 
cada turno. A média de cuidadores em cen-
tros de má qualidade variava entre três e oito. 
Outros critérios que se destacam são o tama-
nho do grupo adequado a cada faixa etária; 
o espaço físico e o planejamento da rotina; 
condições satisfatórias de trabalho e a forma-
ção dos educadores. Segundo Zigler e Ennis 
(1989), a baixa qualidade da creche pode re-
sultar em ansiedade e aumento de estresse

Nos pais por outro lado, quanto maior a sa-
tisfação da mãe com o cuidado dispensado, 
menor a sua apreensão em colocar e manter a 
criança na creche. O comportamento do cui-
dador é um dos aspectos da qualidade do aten-
dimento mais relevantes para compreender a 
adaptação da criança à creche. A qualidade dos 
cuidados pode depender em parte da habili-
dade dos profissionais de serem responsivos 
levando em conta os padrões individuais de 
cada criança (Fein, 1995). Por exemplo, Hes-
tenes, Kontos e Bryan (1993) verificaram que 
diferentes aspectos da qualidade da creche 
estiveram relacionados às expressões emo-
cionais da criança, sendo o melhor preditor do 
afeto da criança foi o comportamento da edu-
cadora (e. cuidados apropriados, envolvimen-
to, engajamento e interação, encorajamento 
de linguagem receptiva e expressiva, horá-
rios apropriados e supervisão das atividades). 
Crianças com educadoras com maior nível de 
engajamento expressaram mais afeto positi-
vo enquanto aquelas com educadoras pouco 
engajadas expressaram mais afeto negativo. 
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Uma investigação compreensiva da adapta-
ção da criança aos cuidados alternativos re-
quer que sua idade também seja considerada. 
Isto porque algumas etapas do desenvolvi-
mento são mais críticas do que outras para a 
entrada da criança em cuidados alternativos. 
Os resultados de um estudo longitudinal rea-
lizado por Rodriguez (1981) revelaram que 
uma adaptação adicional era requerida por 
bebês e crianças pequenas especialmente, 
durante dois períodos do desenvolvimento 
6-12 meses e 15-22 meses. A primeira faixa 
etária coincide com a fase de ansiedade fren-
te a estranhos. Nesta fase, a criança adquire a 
capacidade cognitiva de manter a mãe na me-
mória quando ela não está presente. Do mes-
mo modo, passa a temer pessoas, objetos e 
situações estranhas, bem como a separação 
da mãe. Segundo Rodriguez, os bebês de 
6-12 meses demandam mais atenção do cui-
dador, eram frequentemente relutantes em 
deixá-lo fora de vista e se tornavam mais 
competitivos com outras crianças pela sua 
atenção. Apesar dos esforços, nesta fase, os 
bebês mostraram-se mais difíceis de serem 
confortados. A segunda faixa etária examina-
da pelo autor coincide com a fase descrita por 
Mahler (1982) como crise de reaproximação. 
Conforme Mahler, neste momento a criança 
já caminha e procura afastar-se da mãe, o que 
de um lado lhe dá prazer, mas de outro acar-
reta ansiedade de separação, fazendo-a re-
tornar à mãe. Este período de crescente cons-
ciência da separação é acompanhado, muitas 
vezes, de um comportamento da criança de 
perseguição da sua mãe. A disponibilidade 
emocional da mãe é fundamental nesta fase. 
De acordo com Rodriguez (1981) crianças 
bem adaptadas, que já estavam na creche há 
meses, durante esta fase, frequentemente 
voltam a protestar na hora da separação, cho-
ravam e ficavam grudadas às suas mães como 
fizeram logo que entraram na creche. Para o 
autor, estes dados sugerem que o processo 
de adaptação de bebês e crianças pequenas a 

cuidados alternativos não é um processo sim-
ples e linear, podendo ocorrer retrocessos, 
associado são próprio desenvolvimento in-
fantil. Rodriguez (1981) também observou 
que nos primeiros dias na creche muitos be-
bês mostravam comportamento de protesto 
marcado pelo choro enquanto crianças pe-
quenas ficavam grudadas aos pais. Este pro-
testo ativo era frequentemente seguido por 
um período de indiferença com um retorno 
anormal dentro dos primeiros dois meses. Es-
tas mudanças podem ser atribuídas à cres-
cente familiaridade com as outras crianças do 
grupo, com os adultos e com as rotinas e am-
biente da creche. Fein e colaboradores (1993) 
também encontraram diferença sem aspectos 
da adaptação de bebês (4 a 11 meses) e crian-
ças pequenas (12 a 19 meses). Por exemplo, 
crianças pequenas foram mais ativas com pa-
res e mostraram mais interesse/atividade, 
mas tiveram menos contato com os adultos 
do que os bebês. No estudo realizado por 
Averbuch (1999) também apareceram algu-
mas diferenças na adaptação em função da 
idade dos bebês que ingressaram na creche 
(4-5 meses ou 7-8 meses). Foram feitos três 
estudos de casos década faixa etária os quais 
foram acompanhados durante as dez primei-
ras semanas na creche. Andréa Rapoport & 
Cesar Augusto Piccinini Psicologia: Reflexão e 
Crítica, 2001, 14(1), pp. 81-95 chamou a 
atenção a frequência de adoecimento e con-
sequente afastamento da creche entre os be-
bês de 4-5 meses, o que não ocorreu com os 
bebês de 7-8 meses. Além disso, observaram-
-se diferenças nas reações na chegada à cre-
che entre os grupos estudados. Enquanto os 
bebês de 4-5 meses não manifestaram pro-
testo no momento da chegada, dois bebês de 
7-8 meses demonstraram, desde o primeiro 
dia, intenso sofrimento, decorrente da sepa-
ração da mãe. O choro deles era muito inten-
so desde o momento da chegada prolongan-
do-se após a partida materna. É possível que 
a idade destes bebês, na qual é comum uma 
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forte reação frente a estranhos, tenha contri-
buído para as dificuldades de adaptação. Ou-
tro estudo realizado com educadoras de cre-
che (Rapoport & Piccinini, 2000) também 
apontou diferenças na adaptação de bebês 
em função da idade de ingresso(4-5 meses e 
8-9 meses). De acordo com as educadoras, a 
adaptação dos bebês de 8-9 meses requer 
maior preparação e cuidado, sendo em alguns 
aspectos uma etapa mais crítica do que a do 
outro grupo. Entre os cuidados necessários 
salientados pelas educadoras destacam-se o 
horário reduzido nos primeiros dias, a organi-
zação do tempo na creche e a preparação da 
adaptação através de atividades específicas. 
Além disso, o tempo que o bebê demora a se 
adaptar parece ser menos previsível para os 
bebês de 8-9 meses do que para os menores. 
É possível que isto esteja relacionado com as 
diferenças individuais mais marcantes neste 
grupo de bebês maiores. Em relação aos indi-
cadores de adaptação à creche, a interação 
com a educadora, com o ambiente e com ou-
tros bebês foram mais citados para a faixa de 
8-9 meses enquanto as manifestações afeti-
vas gerais foram mais mencionadas para os 
bebês de 4-5meses. O temperamento é outro 
fator que tem sido muito citado nos estudos 
sobre adaptação da criança à creche. Por 
exemplo, uma criança que inicialmente tímida 
e retraída diante de situações novas vai eliciar 
comportamentos diferentes na educadora do 
que os provocados por uma que é sociável e 
acessível a novas situações e pessoas. Além 
disso, em qualquer grupo pode haver crianças 
de temperamento difícil que exijam mais 
atenção. Contudo aquelas que são retraídas e 
inexpressivas, também necessitam cuidados, 
porque correm o risco demais tarde apresen-
tarem dificuldades sociais e emocionais (Fein, 
1995). O autor observou que as crianças ex-
pressivas recebiam mais atenção quando 
comparadas com as crianças menos expressi-
vas. Para Fein, algumas crianças, em função 
do seu temperamento, apresentam maiores 

dificuldades de adaptação até mesmo em am-
bientes de cuidados de alta qualidade e com 
cuidadores sensíveis e responsáveis. No estu-
do realizado por Zajdeman e Minnes (1991) o 
temperamento da criança mostrou ter um pa-
pel significativo na sua adaptação aos cuida-
dos alternativos.Entre as dimensões de tem-
peramento consideradas, mais forte, segundo 
a percepção das educadoras,seria o humor da 
criança. Quanto mais alegres e felizes as 
crianças eram percebidas pelas educadoras, 
mais favoravelmente eram julgadas suas rea-
ções ao cuidado alternativo. Por outro lado, 
quanto mais negativo era humor da criança, 
mais adversas as suas respostas à experiência 
inicial. O segundo predito foi nível geral de 
atividade. Quanto mais ativa a criança, mais 
pobre era sua adaptação. O terceiro preditor 
significativo foi aproximação e afastamento, 
isto é, disposição e resistência para experiên-
cia novas situações e encontrar novas pesso-
as. Quanto maior a disposição para experiên-
cias nova situação e encontrar novas pessoas, 
melhor a adaptação. Contudo, na avaliação 
do temperamento da criança feita pela pró-
pria mãe, nenhuma das dimensões do tempe-
ramento emergiu como preditor significativo 
para a adaptação. Segundo Zajdeman e Min-
nes, este resultado pode ter ocorrido porque 
diferente contexto se cuidadores (mãe e edu-
cadora) podem fazer emergir nos cuidadores 
diferentes percepções do temperamento da 
criança. Os autores ressaltaram, ainda, que 
outros estudos têm mostrado que a criança 
que mais provavelmente enfrenta algum grau 
de sofrimento em interações iniciais no am-
biente de cuidados substitutos é aquela com 
estilo de temperamento difícil. Estas crianças 
mostram adaptabilidade lenta em resposta a 
mudanças no ambiente, apresenta humor ne-
gativo, intensidade de afeto e irregularidade 
nas funções fisiológicas.Ao examinarem os 
melhores preceptores de adaptação,Klein e 
Ballantine (1988) também mostraram que al-
gumas dimensões do temperamento foram 
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mais preditivas de adaptação. A dimensão 
adaptabilidade foi um bom preditor para 
adaptação aos pares e adultos, o humor foi 
significativo para pares e o limiar sensório 
elevado foi significativo para a adaptação ao 
programa da creche. Em estudo anterior Klein 
(1982) já havia mostrado que o nível de ativi-
dade elevado por parte da criança era um for-
te preditor de dificuldade de adaptação em 
programas orientados para tarefa, mas não 
em programas abertos então estruturados, 
onde existia oportunidade para atividades li-
vres.Apesar desses resultados, é importante 
ressaltar que as características do tempera-
mento da criança devem ser consideradas em 
relação ao ambiente, uma vez que o tempera-
mento sozinho tem valor explicativo limitado.

A entrada na creche envolve um conjunto 
de fatores que influenciam a adaptação do 
bebê e da criança pequena. Embora estes 
sejam os mais citados na literatura outros 
têm despertado pouco interesse dos estu-
diosos (ex: gravidez e presença de irmão, 
satisfação da mãe com sua atividade profis-
sional, relacionamento conjugal). Na verda-
de, em função da complexidade do processo 
de adaptação à creche, ainda não se tem um 
modelo explicativo amplamente aceito que 
contemple pelo menos os principais fato-
res e, principalmente, a interação entre eles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo considerou o processo de 
adaptação de crianças na educação infantil, 
em especial para a relação, criança/ escola, 
criança/ responsáveis e criança/ professores.

A pesquisa nos mostrou que o pro-
cesso da adaptação de uma criança e 
muito doloroso, não só para a criança. 

Os responsáveis precisam estar mui-
to seguros do que querem, pois terão que 
manter firmes. Tanto a criança como para 
o adulto uma situação nova e incomo-
da, pois tanto a criança como o adulto sai 
da sua zona de conforto para enfrentar 
o desconhecido, independente da idade.

Um bom trabalho para melhor adapta-
ção da criança é imprescindìvel o apoio en-
tre colegas, professores e responsáveis em 
mediar e facilitar a socialização da criança. 
Com a dedicação de todos a criança nova 
na escola se adapta melhor na nova rotina.

Não existe um receituário que mostre cada 
passo a ser tomado, mas com perseverança e 
dedicação encontram-se possibilidades para 
fazer que a criança se adapte a aquele mundo 
totalmente novo para ele e seus responsáveis.
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE TODOS OS ALUNOS E 
TAMBÉM COM NECESSIDADES ESPECIAIS

RESUMO: Dentre os inúmeros motivos que nos levaram a elencar o tema Inclusão foi 
pelo motivo que no século XXI, ser um tema a qual é um dever de todos e paulatinamente 
conquistou um espaço a ser explorado pelo compromisso com a educação de qualidade para 
todos os alunos. Mesmo que, ainda na contemporaneidade essa questão ainda não esteja 
nem perto de ser realidade nas instituições de ensino e nem sócio culturalmente ainda não 
é realidade. Além disso, a música nos despertou interesse por ter o percurso histórico que 
caminhou concomitantemente com os caminhos da humanidade, o que nos revela o quanto 
a música está intrinsecamente atrelada ao ser humano. Com essa constatação, através do 
olhar psicopedagógico tem-se a intenção de fomentar benefícios da inserção da música para 
todos os alunos, mas destacando sua ação com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), 
que se concretizam diariamente por meio das relações partilhadas e cooperativas quando os 
mesmos, experiência a musicalidade. Promovendo assim, o pleno desenvolvimento do aluno 
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE).

Palavras Chave: Necessidades Educacionais Especiais, Escola, Música.
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INTRODUÇÃO

Tendo como referência as políticas públicas e textos de autores renomados, emba-
sando a fundamental importância da ação neurológica que a musicalidade poderá con-
templar a aprendizagem para todos. Assim, a intenção de fomentar o interesse para a 
visão da prática da musicalização, que poderá ser uma importante ferramenta na pers-
pectiva inclusiva com muitas possibilidades educativas, ou seja, proporcionando modifica-
ções internas que possam promover percursos para o pleno desenvolvimento do indivíduo. 

É fundamental na Educação Inclusiva que se encontre percursos, que os alunos se familiari-
zar e se apropriem com significações promovedoras da inclusão. Sendo assim, a música pode-
rá ser a mola propulsora para o pleno desenvolvimento através de práticas pedagógicas, não 
só para o aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), mas, para todos os alunos.

Reconhecer a visão que a história da música caminha concomitantemente com a própria his-
tória. Ambas, histórias estão intrinsecamente atreladas e que poderemos ensinar para os alunos 
com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e os demais alunos através da musicalização.

 
Ao abranger e identificar a música como sendo de suma importância na vida de alu-

nos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), ao promover e reconhecer cir-
cunstâncias propícias, para que, através da música o aluno possa ter a possibilidade de 
vivenciar o lúdico, assim podendo paulatinamente desenvolver a fala, como também, as múl-
tiplas expressões da linguagem, ou seja, a comunicação experimentada através da música.

 
Tendo como eixo norteador dos objetivos educacionais a integração dos saberes pela música.  
E assim, identificar nas vivências cotidianas através das ações a serem construídas paulatinamen-

te. Estabelecer e repensar as práticas educacionais, valorizar a música na escrita intrinsecamente 
atrelada aos saberes que os alunos já trazem consigo de suas vivências familiares e sociocultural.

 
Partindo da certeza e da importância da Educação Inclusiva na formação inicial e contínua do pro-

fessor nas perspectivas atuais, ou seja, no amplo e fundamental papel que o professor desempenha 
na vida desses alunos ímpares e singulares, podendo vivenciar de maneira mais próxima algumas 
experiências culturais e a inserção social. Contudo, com estratégias e avaliações diferenciadas.

A música está presente nas vidas dos seres humanos desde os primórdios. Diferentes pesquisas e 
estudos enfatizam que a música tem um papel de suma importância para o desenvolvimento psí-
quico, físico e emocional dos seres humanos.      Podendo assim, promover de maneira significativa 
para todos os alunos e com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) o desenvolvimento pleno.

Assim, esse artigo será embasado teoricamente em Mantoan (2015), Cortella (2014), 
Carvalho (2011), Bossa (2011), as Leis que se consolidam no novo século em pró da in-
clusão entre outros autores. Como também referenciando a música Zagonel (2012) e Teca 
Alencar (2015), entre outros documentos que respaldam a educação contemporânea.

Fomentando a reflexão da importância da música como sensibiliza-
ção e percursos para aprender e até como meio de inserção social e cultural.
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A LINGUAGEM MUSICAL COMO 
FERRAMENTA DE COMUNICAR E 
EXPRESSAR

Novas realidades impactaram o mundo 
inteiro e entre elas há muito se constrói ca-
minhos no sentido da inclusão, leis formu-
ladas e reformuladas a partir de Salamanca 
(1994), Unesco (1997) entre outras, sendo 
assim, há muitas décadas  tem-se implemen-
tado leis que embasam a inclusão escolar de 
alunos com Necessidades Educacionais Es-
peciais (NEE), conforme a Constituição Fe-
deral de 1988 [...] (art. 3º, inciso IV “promo-
ver o bem a todos sem preconceitos”, p.13).

Porém, é a bem poucas décadas que a in-
clusão tem se revelado, mas ainda é funda-
mental que haja muitas mudanças para que 
todos se apropriem de fato da questão “in-
clusão” de todos, O mundo está mudando, 
bradam muitos, ainda atordoados pelas difi-
culdades que a escola encontra hoje para dar 
conta do que elas atribuem. A questão central 
não é mudança em si, mas como enfrentá-
-las e aproveitá-las (CORTELLA, 2014, p.84).

 
Fazer valer o direito à educação para todos 

não se limita a cumprir o que está na lei e apli-
cá-la, sumariamente, às situações discrimina-
tórias. O assunto merece um entendimento 
mais profundo da questão de justiça. A es-
cola justa e desejável para todos não se sus-
tenta unicamente no fato de homens serem 
iguais e nascerem iguais (MANTOAN, 2015).  

 

Dessa forma, a escola brasileira que há algu-
mas décadas vem se encaminhando paulati-
namente para atender essas novas demandas 
sociais e a inclusão de dos alunos como tam-
bém os alunos com Necessidades Educacio-
nais Especiais (NEE) se tornou imprescindível. 
Porém, foi um longo processo com diferentes 
etapas, assim, na contemporaneidade o termo 
inclusão ganhou notoriedade, por força de Lei 
retirando esses alunos que outrora eram anô-
nimos, ou seja, “invisíveis” em todos os meios 
e inclusive socialmente nas décadas anterio-
res, para tornarem-se sujeitos de direito e pro-
tagonistas de suas aprendizagens. Em virtude 
dos fatos mencionados tornaram-se objetos 
de estudos e pesquisas há muitas décadas.

 
É preciso salientar que, no Brasil a real in-

clusão apesar de ter dado um pequeno sal-
to quantitativo a caminho da inclusão, ainda 
hoje falta qualidade em muitas instituições 
de ensino, ocorre apenas há a integração, o 
que diversas vezes acaba desestimulando o 
aluno, encaminhando para a desistência. Por 
todos esses aspectos, a inclusão no Brasil 
ainda é muito insuficiente, nas medidas de 
implantações para que realmente aconteça à 
inclusão, tendo já formuladas as leis que em-
basam e respaldam a inclusão, revisitando as 
políticas públicas educacionais, a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação (nº 9.394/96). 
Sendo que, essa lei prevê que todo ensi-
no no país tenha autonomia para a utiliza-
ção de um currículo que facilite a aquisição 
de atitudes, valores de domínio da escrita. 
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Percebe-se que, cabe a Instituição de En-
sino, todos educadores e comunidade se 
adequarem e se adaptarem para a inclusão 
não só do aluno com Necessidades Educa-
cionais Especiais (NEE), como também as 
diferentes necessidades impostas pela nova 
sociedade contemporânea, com suas com-
posições familiares singulares e ímpares.

 
Entende-se que, a escola sendo o espaço 

fundamentalmente propício para que a in-
clusão ocorra de forma natural, e de acordo 
com as especificidades de cada aluno. Po-
deria contribuir para inclusão gradativamen-
te não só do aluno na instituição de ensino 
como também para inclusão social e cultural.

 
Dado o exposto, na escola contemporâ-

nea convivem concomitantemente diferen-
tes culturas, alunos advindos de várias regi-
ões, cidades, estados e nos últimos tempos, 
recebemos muitos imigrantes e refugiados 
de outros países, o que muito contribuem 
cada qual, com seus costumes e culturas.

 
Em virtude do que foi mencionado, o pro-

fessor da atualidade tem “a missão” de re-
visitar não só a sua formação inicial, como 
também promover a formação contínua, fo-
mentando assim meios para que a prática 
pedagógica inclusiva faça parte do cotidiano 
da instituição educacional. Propiciando um 
“olhar” mais aguçado a acreditar que é propí-
cio que se estimulem as diferentes linguagens, 
embasadas em uma visão Psicopedagógica.

A proposta da Psicopedagogia, em uma ação 
preventiva, é adotar postura crítica diante do 
fracasso escolar, em uma concepção mais to-
talizante, visando propor provas alternativas 
de ação voltadas para a melhoria da prática 
pedagógica na escola (BOSSA, 2011, p.48).

 

A música tem o fundamental “poder” de 
despertar a ludicidade, proporcionando ima-
ginar através do brincar que o aluno com 
Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 
consiga resolver ou até compreender alguns 
entraves, a musicalidade, poderá fomentar, 
no aluno com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEE) a alegria das brincadeiras 
musicais, a demonstrar seus sentimentos, 
gestos, memórias, a noção de sua capaci-
dade, ao expressar-se com a noção anteci-
patória das ações entre outros benefícios, 
que somente a música poderá promover, 
por permitir a flexibilidade e a inventividade.

 
E se levando a acreditar que, a linguagem 

musical como meio de se comunicar é uma 
das expressões mais importantes dentre as 
diferentes linguagens, podendo proporcionar 
a todos os alunos o pleno desenvolvimento 
através da inserção da musicalização nas vi-
vências cotidianas de acordo com a especifici-
dade de cada um e com a interação de todos.

Silva (Org.) (2008) discorre que cerca de 
milhões de anos, esmiuçando a trajetória da 
humanidade nos sinaliza a importância fun-
damental da música sobrepondo a outras 
descobertas, tais como à descoberta do fogo, 
invenção da roda ou da imprensa. Conforme 
Silva (2008) “Sim estamos falando de música 
e mais especificamente de sua matéria-pri-
ma, o som. Aqui identificamos na sua forma 
básica de ruído (som sem altura definida), e 
que contempla como sons, como uivos, gru-
nhidos, palmas, percussão em partes do cor-
po, entre outros”. Sendo que a princípio o 
som foi o, “ponta pé inicial” dos primórdios a 
caminho para a organização dos primeiríssi-
mos grupos da humanidade, e paulatinamen-
te neste percurso irão formar a civilização. 
Contudo foi preciso que os primórdios “or-
ganizassem” os ruídos significando-os, pro-
duzindo-os e depois repeti-los, o que nessa 
época exigia um grau amplo de complexidade.
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No entanto, para que pudessem criar a músi-
ca os hominídeos precisaram desenvolver sua 
memória para poder obter o significado do som.

Esse fato em si já é um registro da memó-
ria dos hominídeos, um marco no desenvolvi-
mento da inteligência de nossos ancestrais e 
alicerce para o estabelecimento dos primei-
ros grupos étnicos, cada qual com sua língua 
e seus costumes, e que, através de inúmeros 
processos migratórios ao longo do tempo nos 
quais a música é parte integrante das cerimô-
nias religiosas, dos ritos de passagem e das ati-
vidades de trabalho, definem posteriormente 
as bases para a construção dos Estados Na-
cionais Modernos (SILVA (Org.), p.109, 2008). 

 
Nesse percurso, a música tornou-se de 

suma importância, pois é, através da musi-
calidade que o homem pode expressar seus 
sentimentos ansiedades, emoções, pesa-
res entre outros. Acredita-se que através 
da oralidade em seus grupos, ou seja, so-
cialmente eles cantavam suas vivências.

É importante sublinhar que um tema-
-destaque em qualquer abordagem musical 
é o da tradição oral. A oralidade é uma ca-
racterística inerente ao ato musical, seja no 
aspecto da criação, da execução ou da pre-
servação dos seus códigos. Ainda no campo 
das ciências sociais, é interessante observar 
o papel da comunicação não-escrita com 
vetor do processo de transculturação e ob-
jeto de memória (SILVA - Org., p.106, 2008).

Sendo que, inúmeros estudos e pesqui-
sas destacam que a música faz parte da 
vida do homem desde os primórdios, não 
só como forma de entretenimento e diver-
são, mas como mais uma maneira do ho-
mem comunicar-se, revelar-se, transmitir 
os seus pensamentos e, seus afazeres, seus 
trabalhos, suas criações, seus encantos e 
desencantos da vida cotidiana entre outras. 

Passaram a transmitir os conhecimen-
tos, crenças e valores oralmente, pois a 
escrita ainda não havia sido descoberta. 

Para Novaes (1986), o autor define a mú-
sica como “momentos”, “sentimentos” ou 
consciência temporal, ou seja, para ele o rit-
mo, sons, silêncio e até mesmo o ruído se or-
ganizam com vivacidade. Assim, através da 
música podem-se sentir diferentes sensações 
e sentimentos dualmente, também paralela-
mente a música poderia transmitir a sensação 
de tensão ou relaxamento, preenchimento ou 
vazio, organização ou bagunça, liberdade ou 
não, controle ou acaso e para o autor “mú-
sica”: alturas, intensidades, timbres e dura-
ções – peculiar maneira de sentir e pensar. 

 
A música fomenta e poderá promover lem-

branças, podendo o indivíduo através delas 
poder “revisitar” outros períodos de suas vi-
das, isto é, a mudança que remete a infância, 
outras que lembram diferentes fases da vida.

É difícil encontrar alguém que não se re-
lacione com a música de um modo ou de 
outro: escutando, cantando, dançando, to-
cando um instrumento, em diferentes mo-
mentos e por diversas razões. Ouvimos 
música no supermercado ou sentados na 
cadeira do dentista! Surpreendemo-nos can-
tando aquela canção que parece ter “cola” e 
que não sai da nossa cabeça e não resisti-
mos a, pelo menos, mexer os pés, reagindo 
a um ritmo envolvente (BRITO, p.31, 2015).

Brito (2015), Destaca que, todos nós em 
algum momento da vida provavelmente in-
ventamos algumas músicas seja nas brinca-
deiras da infância, ou para acalentar um filho 
na hora de dormir, assim todos temos mú-
sicas favoritas atrelada a nossa história de 
vida, que nos remete a épocas, fatos, lugares, 
momentos felizes ou não e até pessoas. 
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Carvalho (2011) destaca sobre os entraves 
e possíveis percursos de aprendizagens que 
alcance a todos, como também as escolas in-
clusivas. Como também, as adequações nas 
práticas pedagógicas para que contemple o 
pleno desenvolvimento e a aprendizagem do 
aluno com (NEE) Necessidades Educacionais 
Especiais, sendo fundamental que se reveja o 
processo da avaliação desses alunos ímpares.

 
A autora discorre sobre como as cor-

rentes teóricas influenciaram e ainda in-
fluenciam a educação contemporânea. 
Faz a reflexão da inclusão social que ain-
da na atualidade têm muitos entraves.

 
Sendo assim, para que se removam as 

barreiras de entraves a fim de que a ple-
na aprendizagem se realize, ou seja, a au-
tora afirma que a palavra chave para a real 
inclusão, permanece sendo a afetividade.

 
Sendo que é imprescindível que se conscienti-

zem de que é de suma importância a participação 
de todos, sendo família e comunidade escolar.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR
 
Nesse cenário Cortella (2014) enfatiza que, 

através de pensamentos da importância que 
a Educação e a atividade docente estão in-
timamente atreladas, ou seja, é preciso que 
caminhem concomitantemente, assim como 
também as políticas públicas e a cidadania.

 
Afirma o autor que, ambas têm o papel de 

suma importância, como também são respon-
sáveis pela ação da sociedade e a ação da fa-
mília. O autor destaca a fundamental impor-
tância do Projeto Pedagógico para a questão 
do ensinar, em um mundo que está mudan-
do rapidamente, pois neste projeto poderá 
abarcar as intenções não só dos professo-
res, educadores e comunidade educacional.

No entanto, além de discorrer sobre o 
percurso da decência do próprio autor, 
Cortella (2014) destaca e encoraja a fun-
damental função e compromisso do pro-
fessor para que o ensino de fato ocorra.

 
E que a afetividade e à docência não são fa-

tos isolados, pois ambas caminham concomi-
tantemente. Que como educadores temos a 
responsabilidade do compromisso ético com 
a cidadania. Carvalho (2011) destaca que a 
fundamental e necessária ampliação da for-
mação dos professores e educadores da insti-
tuição de ensino.  “Certamente o domínio des-
sas habilidades é condicionante dos avanços 
da apropriação e da construção de conheci-
mento e da cultura” (Carvalho, 2011). Desta-
ca sobre os entraves e os possíveis percursos 
de aprendizagens para que alcance a todos.

 
Sendo que, através da formação continuada 

professores e educadores terão propriedades 
para que se removam as barreiras nos percur-
sos das aprendizagens. Para a autora Carvalho 
(2011), concorda que a palavra chave para a 
real inclusão permanece sendo a afetividade.

Sendo assim, Cortella (2014) através 
de relatos, exemplos e ideias arraigada 
por sentimentos enfatiza o poder que um 
educador comprometido que pode afe-
tar eternamente os alunos. Nesse contex-
to em consonância com Cortella (2014) 
e Carvalho (2011), Silva (2008) enfatiza:

Neste sentido, incorporar os saberes de 
origem popular ao conhecimento acadêmico 
é uma necessidade cada vez mais premente, 
na medida em que, contemporaneamente 
há uma estreita relação entre a valoração da 
experiência de vida de cada indivíduo com o 
processo ensino – aprendizagem e a desmo-
tivação do saber (SILVA (Org.), p.41, 2008).
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Por isso, a importância em se destacar 
a música como uma das mais importan-
tes artes da cultura humana, que se desta-
ca entre as outras em todos os tempos ex-
pressando a cultura vigente de cada época.

Em meio das decorrentes discussões e pes-
quisas que, afirmam que a escola historica-
mente tem uma dívida social com os alunos 
excluídos, e que o desafio da educação desde 
sempre é tornar a escola de qualidade para 
todos, temos o intuito de contemplar atra-
vés das práticas voltadas para a educação do 
tema música citado no documento os Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) 
que a qualidade que indica a interdisciplinari-
dade que de modo a educar o aluno para vida 
em sociedade e contemplar o aluno para uma 
formação cidadã. Assim Santos, em entrevis-
ta à Revista Direcional Educador (2011, p.20), 
afirma que, “Ao falarmos em cultura oral em 
sala de aula adentramos um mundo que ainda 
precisa e merece ser explorados pelos profes-
sores – o mundo da cultura popular”, o au-
tor discorre que aproximar a cultura do am-
biente escolar, fará com que a escola tenha 
maior proximidade com o cotidiano do aluno. 
Sendo a música uma das principais represen-
tantes da cultura popular em toda história.

 
Assim, será possível promover a interdis-

ciplinaridade através da musicalidade, po-
dendo contemplar não só os alunos com 
necessidades especiais educacionais, mas 
também todos os alunos. Ao encontro as 
ideias dos autores citados nesse artigo, sa-
bemos que entre as potências que a musi-
calização pode despertar é a afetividade. 

A criação musical de ser o ponto central 
do processo de ensino-aprendizagem ou de 
prática musical. Mais do que o aprendiza-
do ou de exercícios e músicas, o importante 
é proporcionar por meio da musicalização, 
modificações internas que levem ao cresci-
mento do indivíduo (ZAGONEL, p.17, 2012). 

Assim o professor, educadores e todos os 
demais atores da comunidade escolar po-
derão através da musicalidade afetar os alu-
nos, promovendo a inclusão através de um 
“olhar” mais apurado, mediante sempre a 
partir do contexto que ele se encontra in-
serido. O que poderá favorecer o pleno de-
senvolvimento do aluno, pois ele se sentirá 
representado, ou seja, ele se reconhecerá 
nas aprendizagens das práticas musicais co-
tidianas. Zagonel (2012) destaca a funda-
mental importância das “Práticas musicais 
cotidianas como meio do aluno se expressar, 
conscientizar, explorar o som através da es-
cuta musical e de repertório contemporâneo”.

 
Sendo assim, partindo da real vivência do 

aluno, atrelando as aprendizagens do per-
curso histórico deste aluno, a simbologia 
que a música poderá ter no contexto. Con-
tudo, destacando a fundamental ferramen-
ta que a música poderá ter nesse contexto.

 
Pontua-se que a ênfase do gesto, da voz, da 

criação e da música, destaca-se na filosofia do 
professor em propor as práticas musicais. Za-
gonel (2012) destaca que “Transformar, cres-
cer e especialmente a respeitar e amar seus 
alunos vivenciando a música dentro de si”

 
Contudo, o professor ao proporcio-

nar aprendizagens por meio da musica-
lização poderá promover modificações 
internas que levem ao crescimento indi-
vidual do aluno, assim, incluindo a todos.

 
Ao organizarmos novas respostas pedagógi-

cas conforme a música como ferramenta vol-
tada para todos os estudantes, considerando 
os contextos que vivem e suas especialida-
des, assumimos o desafio de estabelecermos 
saberes e práticas que nos impulsionam a 
sair da perspectiva de que inclusão é somen-
te para as diferenças físicas, mentais ou so-
mente para as dificuldades de aprendizagens.
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 É necessário fazer a desconstrução para 
poder promover a concepção de aprendizagem 
compatível com o modelo social de inclusão, 
na qual possam acolher todas as condições.

 
A reflexão é que para motivar é pre-

ciso compreender as necessidades e 
possibilidades do ser que aprende.

 
A Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15 re-

afirma a concepção, que já estava sendo exe-
cutada desde 2008, por meio da Política Na-
cional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva nos remetem a refletir e al-
cançar um patamar ainda maior o da equidade, 
na educação como base para respeito às dife-
renças, com destaque na busca da igualdade.

 
Sendo assim, na educação o professor é o 

principal parceiro do aprendizado e ele deve 
estar consciente de que cada aluno difere do 
outro no “que” é no “como” aprende. E este pro-
cesso de ensino e aprendizagem pode ter como 
base a música em suas diferentes perspectivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa perspectiva de educação inclusiva 
é que na atualidade temos a clareza de que 
os esforços devem ser direcionados para que 
possamos ter cada vez mais um sistema educa-
cional inclusivo para todos e nenhum a menos.

 
Na atualidade as (NEE) Necessidades Educa-

cionais Especiais estão mais arraigadas não só 
com a inclusão de alunos com diferentes tipos 
de transtornos, como também pelas mudanças 
sociais, em que muitos alunos cotidianamente 
encontram entraves no universo que se encon-
tram inseridos, por isso, em algum momento 
demonstram diferentes necessidades espe-
ciais que afetam seu desempenho na escola.

 

Há inúmeras possibilidades de se trabalhar 
através da musicalização de diversos aspec-
tos incluindo todos os alunos de acordo com 
as especificidades de cada um e de todos.

 
Descentralizar o olhar da deficiência 

cria a possibilidade de revisitarmos e re-
pensarmos o real direito à educação e 
aprendizagem, modificando a barreira ati-
tudinal, que é um dos maiores obstácu-
los da inclusão ainda hoje no século XXI.

 
Sendo que, família, escola e comuni-

dade escolar, ou seja, todos devem atu-
ar para uma sociedade mais inclusiva.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA E A TECNOLOGIA

RESUMO: A tecnologia “seduz” crianças e adolescentes, muitas delas aprendem um segundo 
idioma ao se relacionar nos ambientes virtuais dos jogos com pessoas  que usam outros idiomas, 
outras delas aprendem cores, números, dias da semana, o alfabeto e algumas conseguem se 
alfabetizar por meio dos jogos a que ficam plugadas.  Ao  constatar essa realidade  com as 
crianças que nos cercam, elegemos como objeto dessa investigação como a tecnologia tem 
sido usada na neuropsicopedagogia para colaborar com o psicopedagogo em seu trabalho 
clínico ou institucional  e assim contribuir para que dificuldades de aprendizagem sejam 
sanadas. O presente trabalho tem como objetivo principal fazer uma abordagem teórica sobre 
os recursos tecnológicos que tem sido usados pela neuropsicopedagogia, sua importância 
na investigação das dificuldades de aprendizagem e o uso destes recursos estratégicos para 
conseguir melhores resultados nos diagnósticos e principalmente solucionar as dificuldades 
de aprendizagem.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia, tecnologia, dificuldades de aprendizagem
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INTRODUÇÃO 
 
Hoje, vive-se a era da tecnologia, a huma-

nidade tem se tornado cada vez mais depen-
dente dela. As pessoas estão com frequência 
conectadas a aplicativos, redes sociais e sites 
de busca. A internet está acessível para muitas 
pessoas com coisas de grande utilidade, mas 
também com o que há de pior na humanidade. 

 
Novos tempos exigem novos métodos. Dia-

mandis apud  Filho confirma esta forma de 
pensar: 

                                                 
...“Estamos envoltos diariamente a essa 

nova realidade. E isso só é possível porque vi-
vemos a era do conhecimento, na qual recur-
sos computacionais têm alterado de maneira 
incomum a forma como os seres humanos se 
relacionam e interagem com o meio em que 
vivem e, também, transformam os mecanis-
mos pelos quais os seres humanos ensinam e 
aprendem. Razão pela qual precisamos, cada 
vez mais, que profissionais de todas as áre-
as do conhecimento e, principalmente edu-
cadores, compreendam esse novo paradig-
ma, essas novas possibilidades de interação 
e a necessária reflexão sobre como o cére-
bro funciona diante desse complexo cenário 
da sociedade da informação.” Grifo nosso

 
No dia a dia é possível ver que bebês e crian-

ças se interessam muito por aparelhos tecno-
lógicos, tais como celulares e tablets e que ain-
da nem sabem ler, mas sabem jogar joguinhos 
e intuitivamente vão desenvolvendo habilida-
des ao lidarem com estes objetos tecnológi-
cos. Pode-se afirmar que as crianças já nas-
cem com algum objeto tecnológico em mãos.

 

Por outro lado, é possível encontrar edu-
cadores quase analfabetos digitais e que 
se recusam inserir novos métodos e al-
guma tecnologia em suas aulas. Proíbem 
o uso de toda e qualquer tecnologia em 
suas salas de aula enquanto poderiam es-
tar se aliando com essas importantes fer-
ramentas para auxiliar o aprendizado. 

 
As pesquisas da Neurociência  tem de-

monstrado  que quanto mais estímulos 
a pessoa recebe,  mais aumenta a plas-
ticidade do cérebro e consequente-
mente, mais eficiente será seu cérebro.

 
Com os avanços das pesquisas em  Neuroci-

ência, a Psicopedagogia e a Neuropsicopeda-
gogia tem sido beneficiadas também por meio 
destes estudos, possibilitando uma melhor 
compreensão de como o cérebro processa as 
informações e  de que maneira podem ser me-
lhor aproveitadas para serem usadas poste-
riormente, ficando “arquivadas” na memória.

CAPÍTULO 1 – ENSINO /
APRENDIZAGEM
 
Sabe-se que a educação não acontece so-

mente na escola, ela  acontece em todos os 
âmbitos da vida das pessoas, em casa, na 
rua, na igreja e também na escola,  em to-
das as suas vivências, na troca de saberes de 
uns com os outros. Assim, no convívio com 
os grupos sociais onde as pessoas estão in-
seridas, é possível constatar  a existência de 
diversas formas de ensinar e aprender, ten-
do como objetivo a socialização. Segundo 
Brandão (2007, p. 23) “[...] Nunca as pesso-
as crescem a esmo e aprendem ao acaso”. 
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Para Freire (1996, p. 23) “Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina 
ao aprender” O processo de ensino aprendi-
zagem é uma construção contínua em busca 
do conhecimento e não apenas transferência 
do saber ou de conteúdos para o aprendente.

 
Desta forma, muitos educadores já com-

preendem que o aprendiz deve estar mo-
tivado para aprender e que sua curiosidade 
deve ser estimulada. Há situações, no entan-
to, onde ocorrem possíveis perturbações no 
processo de aprendizagem, quando então 
se faz necessária a intervenção do psico-
pedagogo,  tratando o problema,  eliminan-
do assim  os transtornos de aprendizagem. 

 
O psicopedagogo e o neuropsicopedago-

go pode atuar preventivamente nas escolas, 
juntamente com as famílias e nas comunida-
des. E pode atuar clinicamente por meio de 
entrevistas, avaliações, atividades lúdicas e 
outros instrumentos, para identificar, anali-
sar e intervir ao estabelecer um diagnóstico 
e escolher o tipo de tratamento que será ofe-
recido ao indivíduo, observando os aspec-
tos físicos, sociais, emocionais e cognitivos.

 
Essa intervenção poderá ocorrer orientando 

os pais, professores e o próprio indivíduo, bem 
como o grupo, possibilitando que o aprenden-
te  se entenda como sujeito ativo e protagonis-
ta de seu próprio processo de aprendizagem.

 

O psicopedagogo e o neuropsicopedagogo 
pode  utilizar vários recursos de várias formas 
para conseguir alcançar seu cliente nos pro-
cessos de investigação e tratamento, poden-
do fazer uso de lápis e papéis, papéis de carta, 
jogos, brinquedos e também de recursos tec-
nológicos. E já se tem comprovado que  o uso 
adequado  da informática como ferramenta 
pedagógica auxilia no desenvolvimento cog-
nitivo, social e até mesmo afetivo das pessoas.

 
Os avanços dos estudos na área da neuroci-

ência relacionados ao processo de aprendiza-
gem têm sido benéfico para  estudantes e edu-
cadores. Ao compreenderem como acontece 
o aprendizado no cérebro, como os neurônios 
se interligam no momento da aprendizagem, 
como os estímulos chegam ao cérebro, como 
se consolidam as memórias e como poder aces-
sar as informações armazenadas é de grande 
importância para que diferentes  profissionais 
trabalhem estas várias áreas com sucesso.

    
Quando  neurônios se interligam e  fazem 

novas sinapses ocorre a . Ao reagir aos es-
tímulos o cérebro ativa as sinapses. Cada 
novo estímulo e  a cada repetição de um 
comportamento que precisa ser consolida-
do, as redes neuronais    processam as infor-
mações para que sejam  então consolidadas. 
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A neurociência veio trazer mais luz  sobre 
o  momento da aprendizagem. O cérebro, 
esse órgão fantástico e misterioso, é  fun-
damental  nesse processo do aprender. Suas 
regiões, lobos, sulcos, reentrâncias tem sua 
função e real importância num trabalho  con-
junto, onde cada parte precisa e interage com 
a outra. Conhecer o papel do hipocampo na 
consolidação das memórias, a  importância 
do sistema límbico, responsável pelas  emo-
ções, desvendar os  mistérios que envolvem 
a região frontal, sede da cognição, lingua-
gem e escrita, entender os mecanismos aten-
cionais e comportamentais de crianças com 
TDAH, as funções executivas e o sistema 
de comando inibitório do lobo pré-frontal é 
hoje fundamental na educação, assim como, 
compreender as vias e rotas  que norteiam a 
leitura e escrita (regidas inicialmente pela re-
gião visual mais  específica (parietal), que re-
conhece as formas visuais das letras e depois 
acessando  outras áreas para que a codifica-
ção e decodificação dos sons sejam efetivas. 
Conhecer e procurar desvendar os mistérios 
da região temporal relacionado a percepção 
e identificações dos sons onde os reconhe-
ce por completo. Esta área temporal verbal 
que produz os sons para que se possa fonar 
as letras.  E ainda a  região occipital que tem 
como uma de suas funções coordenar e reco-
nhecer os objetos assim como o reconheci-
mento da palavra escrita. Desta forma, cada 
órgão se conecta e  se interliga nesse traba-
lho onde cada estrutura com seus neurônios 
específicos e  especializados desempenham 
um papel importantíssimo nesse aprender.  

 

Outros estudos na área da neurociên-
cia, esclarecem que a aprendizagem ocor-
re quando dois ou mais sistemas  fun-
cionam de forma inter relacionada. Por 
exemplo, aliar a música e os jogos em ativi-
dades, possibilitando  trabalhar simultane-
amente o sistema auditivo e o visual e até 
mesmo o sistema tátil (gestos e movimentos).  

 
Os games podem ser mais uma ferramenta 

facilitadora para manter os educandos conec-
tados possibilitando estimular o raciocínio ló-
gico, a atenção, a concentração, os conceitos 
matemáticos e por meio  de cruzadinhas e 
caça-palavras interativos, desenvolver a orto-
grafia de forma  desafiadora e prazerosa, já que 
as crianças e adolescentes os apreciam muito. 

CAPÍTULO 2 – OS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS
     
As crianças atualmente, logo ao nascer tem 

contato com a tecnologia por isso são cha-
madas, por   Marc Prensky, escritor e pales-
trante americano em educação de “nativos 
digitais” ou “Homo zappiens”. Estas crianças 
se comportam, pensam e aprendem de uma 
maneira diferente das pessoas  nascidas em 
gerações anteriores (que são chamados imi-
grantes digitais) estes presenciaram o surgi-
mento da internet e precisaram se adaptar a 
ela. Quando estas  gerações se encontram, a 
geração analógica e a geração digital, as in-
terações são muito  produtivas e contribuem 
para mudanças significativas na compreensão 
dos processos de ensinar e de aprender e nas 
relações que se estabelecem entre apren-
dente, ensinante e objeto de conhecimento. 
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Essas trocas de  experiências entre ensinan-
tes e aprendentes possibilita muitos apren-
dizados. Os ensinantes com sua experiên-
cia e os aprendentes com sua destreza nas 
tecnologias, formam um conjunto perfeito.

  
Piaget assegura que o desenvolvimento da 

inteligência se dá conforme o sujeito vai inte-
ragindo com o mundo em que vive. É um pro-
cesso espontâneo e constante que inclui ma-
turação, experiência, afetividade, linguagem, 
transmissão social e equilíbrio até que o indi-
víduo conquiste sua autonomia moral e inte-
lectual. Para Piaget apud ANDRADE, “O co-
nhecimento não pode ser uma cópia, visto que 
é sempre uma relação entre objeto e sujeito” 

 
Segundo  Vygotsky  apud Oliveira,  “os ho-

mens estão situados no tempo e espaço, in-
seridos num contexto histórico, social, econô-
mico, cultural e político e o desenvolvimento 
humano só acontece pelas interações que 
cada um estabelece em determinado ambien-
te numa relação dialética homem x sociedade.” 

 Ao pesquisar foi possível encontrar psi-
copedagogos que utilizam recursos tecnoló-
gicos, desde uma atividade simples feita no “ 
tablet”, como desenhar a si mesmo, sua famí-
lia, sua escola e possibilitar a avaliação pelo 
desenho, até uma outra psicopedagoga que 
relata sua experiência na construção de um 
“avatar”  em um programa bastante sofistica-
do, onde o cliente pode interagir consigo mes-
mo, sendo ele um  avatar em uma plataforma, 
e assim consegue observar-se como também 
possibilita ser observado pelo psicopedagogo.

Turkle estuda o comportamento dos sujeitos 
nos mundos mediados pelo computador dian-
te da possibilidade do nosso “eu” ser “outro”. 
Ao estudar as influências das tecnologias do 
ciberespaço na configuração das identidades, 
a autora argumenta que estamos imersos por 
uma cultura da simulação na qual as pessoas 
se sentem cada vez mais à vontade em subs-
tituir o real por representações da realidade. 
Então, nos Mundos Virtuais pode-se inventar, 
projetar novas versões do eu “real”, tornando-
-o múltiplo e fragmentado, transformando os 
conceitos “tradicionais” referentes à identida-
de dos sujeitos. Acreditamos que tais possibi-
lidades abrem na clínica um novo campo para 
o estudo do comportamento humano e para 
a busca do entendimento do próprio sujeito.

 
Neste contexto Visca apud Manto-

vani afirma sobre as formas de proje-
ção e podem ser aplicadas as formas 
de projeção de modo virtual também:

“ Desse modo, Visca considera as Técnicas 
Projetivas Psicopedagógicas instrumentos 
para a compreensão dos fatores emocionais 
que condicionam de forma positiva ou negati-
va a aprendizagem, sendo que o foco é o pro-
cesso de aprendizagem, as significações do 
ato de aprender e a representação social que 
o sujeito faz dos conhecimentos escolares, 
familiares e consigo mesmo. Dentre as técni-
cas projetivas propostas por Visca12, em re-
lação aos vínculos escolares, destacamos: par 
educativo; “eu com meus colegas”; a planta 
da sala de aula. Em relação aos vínculos fami-
liares estão: a planta da minha casa; os quatro 
momentos do dia; a família educativa. E, em 
relação aos vínculos consigo mesmo: o dese-
nho em episódios; o dia do meu aniversário; 
em minhas férias; fazendo o que mais gosto.”
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Os  psicopedagogos e os educadores po-
dem utilizar  a informática como ferramen-
ta pedagógica, contribuindo no processo de 
ensino/aprendizagem. Os conteúdos podem 
ser trabalhados de modo interdisciplinar, por 
meio de jogos, auxiliando no preparo da al-
fabetização,  nos conteúdos matemáticos 
e outros que desenvolvem a criatividade, a 
concentração, autonomia e pesquisa, com 
atividades lúdicas, envolventes  e dinâmicas.

 
Como afirma Weiss apud  Mantovani:
“Concordamos com Weiss, quando afirma 

que “a riqueza desse software está em poder 
converter-se em uma grande tela projetiva e 
que esse jogo propicia a “simulação” de vá-
rias situações dramáticas que podem estar 
na composição de problemas de aprendiza-
gem. Por isso, “a coordenação entre escolhas 
com o atendimento de necessidades dos di-
ferentes personagens, ou ainda com a ade-
quação dos acontecimentos e das respostas 
do programa, forma um mundo rico na ava-
liação e intervenção do trabalho na clínica”.

 
Assim MANTOVANI & SANTOS afir-

mam que o psicopedagogo pode obter êxi-
to ao trabalhar com os docentes e com os 
aprendentes ao utilizar essas tecnologias.

“Essas tecnologias possibilitam uma co-
municação em rede, emergentes do cibe-
respaço, promovendo novas formas de (re)
construção dos conhecimentos, através de 
processos mais cooperativos e interativos, 
bem como a construção de novos espaços 
de aprendizagem, na medida em que modi-
fica as representações de tempo e espaço e 
a relação do sujeito com seu próprio corpo 
e com a construção de sua própria história. 

Essas questões devem estar presentes na 
teorização didático-pedagógica e psicopeda-
gógica que permeia os processos de ensinar e 
aprender. Assim o psicopedagogo pode traba-
lhar junto com os docentes na elaboração de 
materiais de apoio com uma linguagem aces-
sível na aplicação da informática educativa.”

 
Os psicopedagogos podem orientar edu-

cadores e inserir em suas próprias prá-
ticas pedagógicas situações que pro-
movam a curiosidade e que desperte o 
interesse e a motivação do educando.

 
BARBOSA  (2006, p.38 e 39) afirma que:
“A grande maioria dos educadores (as) já 

sabe que a aprendizagem não ocorre se o 
(a) aprendiz não estiver motivado. [...] Trans-
formar a aprendizagem em prazer requer do 
(a) educador (a) um grande envolvimento 
na ação de ensinar/aprender, requer, tam-
bém, gostar do que faz [...] O (a) professor 
(a) que descobriu o prazer na sua apren-
dizagem tem muito mais chance de aju-
dar seus alunos e alunas nesta descoberta.” 
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O cérebro libera uma substancia denomi-
nada dopamina que ajuda na retenção de 
informações na memória quando as pesso-
as interagem de forma intensa, ativa e pra-
zerosa. Assim sendo, as tecnológicas edu-
cacionais que  promovem a interação social 
podem aumentar significativamente essa 
retenção e o desempenho dos alunos o uso 
de jogos ajuda a manter a motivação e o 
engajamento e a atenção por mais tempo.

Desta forma cada nova experiência de uma 
pessoa reforça  novas ideias, apresentando no-
vas respostas para cada novo problema. Assim 
os estudos da neurociência e  o uso das tecno-
logias tem reformulado como o aprendizado 
pode acontecer mais intensamente, de modo 
mais interessante construindo mentes mais 
fortes e caminhos neurais mais expansivos.

 
 Uma das “novidades” apresentadas pelo 

pesquisador Daniel Ansari é a neuroimagem, 
segundo ele “os métodos de neuroimagem 
podem ajudar na identificação precoce das 
deficiências de aprendizagem, bem como na 
previsão de quem se beneficiaria de determi-
nado tipo de intervenção (neuroprognóstico)”.

Outros estudos  mostram que algumas tare-
fas  são de extrema importância no processo 
de ensino-aprendizagem tais como:  a pre-
sença de regras para o convívio harmonioso; 
rotina e objetivos claros e definidos; espaço 
para o diálogo; uso de materiais diversifica-
dos que explorem todos os sentidos; promo-
ção de um espaço agradável; promover tem-
po de descanso e reflexão após o estudo para 
ativar a região responsável pela memória (hi-
pocampo); trabalhos individuais e em grupos; 
trabalhar o mesmo conteúdo de forma dife-
rente; resolver os problemas e conflitos  atra-
vés de diálogo promovendo o educando no 
papel de agente-responsável pelos seus atos.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1381

REGINA RUBENITA CECAN

Graduação em Pedagogia pela Fundação Hermínio Ometto (2008); Es-
pecialista em Docência Superior pela Universidade Gama Filho (2010); Es-
pecialista em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Campos Elíse-
os (2018); Especialista em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Campos 
Elíseos (2019); Professora de Educação Infantil – no CEI Anna Florêncio Romão.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1382

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta  pesquisa foi possível  con-
firmar a grande descoberta das neuroci-
ências  que através de atividades  praze-
rosas e desafiadoras o “disparo” entre as 
células neurais acontece mais  facilmen-
te: as sinapses se fortalecem e redes neu-
rais se estabelecem com mais  facilidade.  

O educador pode contribuir para este “for-
talecimento neural” ministrando ensinos de 
forma desafiadora e lúdica, com aulas dinâ-
micas, divertidas, ricas em conteúdo visual 
e concreto, tornando o aprendente “prota-
gonista” da construção de seu próprio saber.

Neste contexto pode-se inserir o trabalho 
do psicopedagogo que poderá utilizar recur-
sos tecnológicos tanto os mais sofisticados 
para auxiliar nos diagnósticos, como os mais 
simples para motivar e tratar as dificuldades 
de aprendizagem, bem como com auxilio de 
pessoal especializado desenvolver equipa-
mentos tecnológicos que venham colaborar 
com a aprendizagem de pessoas com múl-
tiplas limitações, inclusive físicas, e que po-
dem se plugar e interagir de inúmeras formas 
com os games e com suas dificuldades de 
aprendizagem, onde a cada momento, novas 
informações chegam a estes aprendentes.

Educadores e aprendentes intera-
gem ativamente, criam, viabilizam pos-
sibilidades e meios de fazer esse sa-
ber, construindo juntos a aprendizagem.

 

Profissionais de todas as áreas do conheci-
mento precisam compreender esse novo pa-
radigma,  essas novas possibilidades 
de interação e a necessária reflexão sobre 
como o cérebro funciona diante desse com-
plexo cenário da sociedade da informação.

Parafraseando Tescarolo e Darós, cumpre ao 
psicopedagogo e o neuropsicopedagogo res-
situar-se para que possa desenvolver estraté-
gias e técnicas para o uso de vídeos, games, 
portfólios, tablets, smartfones e outros recur-
sos tecnológicos para auxiliar o aprendente 
superar suas dificuldades de aprendizagem.

A tecnologia é fundamental neste tempo. 
Portanto, é preciso apostar em recursos va-
riados, atividades diversificadas, metodolo-
gias dinâmicas, conteúdos bem desenhados 
e adequados ao perfil de cada ser humano, 
inclusive com um olhar sobre as diferentes 
maneiras que uma pessoa prefere apren-
der e evoluir em determinados conteúdos.

Conectar crianças e adolescentes aos apa-
relhos e observá-los jogando e interagindo 
em ambientes virtuais, analisar as áreas esti-
muladas e desta maneira estimular as áreas 
que apresentarem  necessidades de maiores 
estímulos contribuirá de forma efetiva para a 
superação das dificuldades de aprendizagens.
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A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Atualmente a Educação Infantil vem sendo valorizada cada vez mais, sua 
legitimidade na Constituição Federal considera obrigatória a matrícula da criança de 4 e 
5 anos, além disso existe a oferta para crianças no CEI (Centro de Educação Infantil) para 
crianças e bebês de 0 a 3 anos. Sendo nesta faixa etária de 0 a 3 anos que observa-se muitas 
mudanças, onde o foco é para um sujeito em desenvolvimento, com  muita capacidade e 
habilidades, rodeado de direitos de aprendizagem. No caso, o profissional que atua com os 
bebês deve refletir a atuar com uma prática voltada para o cuidar não deixando de lado o 
educar  pois são indissociáveis, é possível realizar os dois no  processo de ensino aprendizagem. 
Considerando a capacidade das crianças, trata-se da música um recurso na prática pedagógica 
que possibilita uma aprendizagem significativa, promove a interação social, além de auxiliar 
no desenvolvimento infantil contribui para o aperfeiçoamento de competências e habilidades.

Palavra - chave:  Educação Infantil; Música; Prática Pedagógica; Aprendizagem    Significativa; 
Criança.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil é uma etapa 
da educação básica legitimada na 
Constituição Federal/88 e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação/96,  
sua obrigatoriedade ocorre com 4 e 
5 anos na efetivação da matrícula , 
porém de 0 a 3 anos é reconhecida 
como direito da criança e dever do 
Estado e da família, de frequentar 
o CEI (Centro de Educação Infan-
til) anteriormente conhecido como 
creche, local em que as crianças fi-
cavam para as mães trabalharem.

Nos tempos atuais, o número de 
crianças que frequentam o CEI (Centro 
de Educação Infantil) vem crescendo 
cada vez mais. Não somente devido à 
realidade da mulher contemporânea, 
mas também por ser direito garanti-
do por lei, da criança frequentar a es-
cola nessa fase da Educação Infantil.

Conforme a Constituição Federal 
e Lei de Diretrizes e Bases, o ensi-
no deve ser obrigatório e de qua-
lidade. Assim, o ensino no CEI vem 
acompanhando essas mudanças, por 
acreditar que o bebê  aprende con-
forme os estímulos que recebe e 
de acordo com suas vivências. E no 
ambiente escolar a interação ocor-
re em todo momento, com adultos 
e crianças propiciando aprendizado.

De acordo com Piaget (1975) o 
conhecimento é construído na rela-
ção do homem com os objetos. Por 
isso, sua teoria é denominada Cons-
trutivismo, caracterizando que o co-
nhecimento não está pronto antes 
da relação do homem com o meio, 
mas é construído nessa relação.

Por sua vez, como forma de ga-
rantir essa qualidade, o professor 
deve recorrer a recursos e docu-
mentos adequados para cada faixa 
etária, como forma de garantir uma 
aprendizagem significativa, com 
base na teoria do Construtivismo.

Atualmente deve-se trabalhar com 
a realidade do aluno, partindo de 
suas vivências, ao falar dos bebês a 
música torna-se adequada por fazer 
parte desde sua existência, por ser 
um elemento cultural. O bebê está 
cercado de sons por todos os lados, 
além disso traz de casa sua prática. 
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Considerando que cada família pos-
sui um repertório, um gosto musical, 
um costume que envolve música, 
como danças, festas que estão inse-
ridas em nossa sociedade.  E pode-se 
dizer que a música faz parte da vida das 
crianças desde suas primeiras desco-
bertas, quando passa a descobrir os 
elementos que as rodeiam, interagem 
e percebem-se enquanto sujeitos.

           

A música  para esta faixa etária traz 
benefícios para os bebês por ser um 
recurso lúdico e  auxiliar em muitos 
aspectos como emocional, social e 
afetivo. Além de ser um facilitador 
para concentração, raciocínio, pro-
porcionar bem-estar, oportunizar a 
expressividade,   auxiliar na linguagem 
e na organização do pensamento.

Além de promover momentos pra-
zerosos no cotidiano escolar, pas-
sa ser uma   forma de desmitificar o 
que acontece dentro do CEI (Centro 
de Educação Infantil), que a criança 
pequena requer apenas cuidados, 
como em outros tempos aconte-
ciam nas creches. Pode-se compro-
var a possibilidade de que o cui-
dar  pode ser atrelado ao educar, ao 
considerar que a criança interage 
com o outro adquire conhecimento.

 

A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA PARA 
AS CRIANÇAS DE CEI   
 
O ambiente escolar para a criança 

de 0 a 3 anos é de extrema comple-
xidade pois a criança ainda possui 
um vínculo muito forte com a famí-
lia, por isso os profissionais desta 
faixa etária procuram maneiras de 
amenizar este processo de adapta-
ção e posteriormente enriquecer o 
processo ensino-aprendizagem. Uma 
dessas maneiras são as atividades 
musicais porque contribuem para o 
desenvolvimento e ainda estabele-
cem a rotina no cotidiano escolar.

A esse respeito Katsch e Merle-
-Fishman apud Bréscia (2003, p.60) 
afirmam que “ a música pode melhorar 
o desempenho e a concentração, além 
de ter impacto positivo na aprendiza-
gem de matemática, leitura e outras 
habilidades linguísticas nas crianças”

 

Boa parte das criança  que fre-
quentam o CEI (Centro de Educação 
Infantil) ainda não falam, mas  par-
ticipam das canções porque se fa-
zem presente no cotidiano escolar. 
Vale ressaltar que nessa fase o tra-
balho de música na escola não deve 
se aprofundar nos estudos de música 
para formação de futuros músicos, a 
ideia é o trabalho musical para o au-
xílio no processo ensino – aprendiza-
gem assim como a contribuição des-
ta para o desenvolvimento infantil. 
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Além de acalmar as crianças, no 
início das aulas, a música passa a 
ser uma forma de comunicação por 
meio de sons e balbucios, utilizada 
pelos bebês utilizam  e ao frequen-
tar o CEI, existe a possibilidade da 
variedade de repertório como   am-
pliação do mesmo e do vocabulário.

Essas experiências musicais devem 
fazer parte da rotina escolar e compor 
o currículo de forma a proporcionar o 
desenvolvimento infantil e a aprendi-
zagem de aspectos culturais. Porque 
a música passa de geração em gera-
ção e o fato de favorecer um reper-
tório amplo de ritmos e sons faz com 
que o acesso à cultura seja garantido.

Outro fato no CEI são os horários 
a serem respeitados durante as  10 
horas que a criança e o bebê per-
manecem, e mais uma vez a músi-
ca auxilia na organização da rotina 
escolar, assim a criança canta em 
vários momentos dentro da esco-
la, sendo na hora do sono, da ali-
mentação, da higiene, do lazer, etc.

Além da contribuição cultural, ao 
cantar a criança expressa suas emo-
ções e desta forma começa a ter uma 
percepção de seus sentidos e senti-
mentos. Pois relaciona se com o mun-
do por meio do imaginário, do faz-de-
-conta, porque é um ser brincante.

O autor Bréscia (2003) reafirma 
esse fato quando relata que  a “Musi-
calização é um processo de constru-
ção   conhecimento, que tem como 
objetivo despertar e desenvolver o 
gosto musical, favorecendo o desen-
volvimento da sensibilidade, criati-
vidade, senso rítmico, do prazer de 
ouvir música, da imaginação, memó-
ria, concentração, atenção, autodis-
ciplina, do respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também 
contribuindo para uma efetiva cons-
ciência corporal e de movimentação. “

O cotidiano escolar é cheio de ri-
quezas e com estímulos dos profis-
sionais a criança tem a oportunidade 
de aprender, por meio de atividades 
práticas, dinâmicas e interativas.
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Pode-se observar a importância da 
música a partir de sua obrigatorieda-
de com a Lei 11.769/08 que foi san-
cionada tornando o ensino da música 
um conteúdo obrigatório deixando de 
fazer parte do currículo de Artes como 
era mencionada no Artigo 26 da LDB.

Esse artigo da lei  enfatiza ainda 
mais a importância de se trabalhar a 
música dentro do âmbito escolar des-
de os primeiros anos, mas nesta fase 
o intuito é proporcionar as crianças 
diversas músicas para que possam 
construir conforme os anos um am-
plo repertório musical, já que a mú-
sica é um fenômeno sociocultural.

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A 
MÚSICA.
 

Como visto,  o fato de proporcio-
nar às crianças pequenas e os be-
bês atividades que envolvem a mú-
sica traz muitos benefícios para seu 
desenvolvimento. O Referencial da 
Educação Infantil reforça isso com 
o texto (1998, p 46), “pesquisadores 
e estudiosos vêm traçando parale-
los entre o desenvolvimento infantil 
e o exercício da expressão musical, 
resultando em propostas que res-
peitam o modo de perceber, sentir e 
pensar, em cada fase, e   contribuin-
do para que a construção do conhe-
cimento dessa linguagem ocorra de   
modo significativo”(REI- 1998, p. 46).

          

Refere-se ao fato da música não 
ser algo tão novo para criança, pois 
desde  a barriga da mãe tem contato 
com sons , mas é na escola em que 
o repertório musical poderá ser am-
pliado de acordo as interações par-
tindo das vivência social e cultural.

De acordo com Piaget (1975) a 
criança não é um sujeito em de-
senvolvimento ou em processo e 
é errôneo de nossa parte enquan-
to educador limitar a criança à 
uma etapa de desenvolvimento, a 
criança é um sujeito social e his-
tórico que constrói conhecimento 
a partir das relações que estabele-
ce nas instâncias em que participa.

Contudo Piaget (1975) enfatiza que 
a criança é o próprio agente de seu 
desenvolvimento, o papel do profes-
sor é o de ser desafiador, provocando 
desequilíbrios (conflitos cognitivos), 
para que através das desequilibrações 
a criança seja capaz de construir no-
vos conhecimentos. Para isso a pos-
tura do educador deve ser de prática 
construtivista que propiciem o aluno 
a construir um conhecimento musical.
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Nesta fase da educação infan-
til a criança tem a necessidade 
de aprender através do concre-
to, manuseando objetos, vendo, 
sentindo, ou seja, experimen-
tando sensações e movimentos.

Aponta o Referencial Curricular 
Nacional Para a Educação Infantil 
(1998) “O canto desempenha um 
papel de grande importância na edu-
cação musical infantil, pois integra a 
melodia com o ritmo, sendo um ex-
celente meio para desenvolver a au-
dição, já que as crianças, ao cantar, 
imitam o que ouvem o que influen-
cia de maneira extremamente posi-
tiva no desenvolvimento da audição. 
Ao imitar, as crianças desenvolvem 
a elaboração do repertório de in-
formações que se transformará em 
uma linguagem que servirá para que 
se comuniquem posteriormente”.

Nesse sentido observa-se que a 
experiência musical, faz parte de 
um contexto cultural e auxilia no 
desenvolvimento cognitivo e lin-
guístico. Cabe salientar   que a par-
ticipação ativa (vendo, ouvindo, 
tocando) favorecem o desenvolvi-
mento dos sentidos das crianças. 

Pois quando se trabalha os sons 
desenvolve a acuidade auditiva; ao 
observar os gestos e dançar tra-
balha-se a coordenação motora 
e a atenção; quando canta e imi-
ta os sons a criança descobre suas 
capacidades e estabelece rela-
ções com o ambiente em que vive.

No que diz respeito ao desenvol-
vimento motor, as atividades musi-
cais contribuem no aprimoramento 
de suas habilidades motoras, pois 
aprende a controlar seu corpo . Esse 
tipo de atividade ao qual a criança 
cantar fazendo gestos como permite 
o desenvolvimento rítmico, a coor-
denação motora fatores importantes 
o que futuramente ajudará o proces-
so de aquisição da leitura e escrita.

Percebe-se também uma grande 
colaboração no desenvolvimento 
sócio afetivo porque nas atividades 
musicais coletivas as crianças se so-
cializam, estimulam a compreensão, a 
participação, a cooperação e desen-
volvem o conceito de grupo. Além 
disso, quando se cria o hábito de ativi-
dade musical a criança expressa com 
prazer e assim demonstra seus sen-
timentos, libera suas emoções, isso 
faz com que desenvolva sentimen-
to de segurança e auto realização.
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Segundo o documento RCNEI: 
(1998) “A integração entre os as-
pectos sensíveis, afetivos, esté-
ticos e cognitivos, assim como a 
promoção de interação e comuni-
cação social, conferem caráter sig-
nificativo à linguagem musical”.

O Referencial Curricular Nacional 
Para a Educação Infantil (1998), é um 
documento norteador para a práti-
ca do professor e conforme o mes-
mo estudiosos e pesquisadores ulti-
mamente tem relacionado a música 
com o desenvolvimento infantil, com 
o propósito de que esse trabalho seja 
realizado na escola de forma signifi-
cativa. Já que a música é entendida 
como linguagem musical com capaci-
dade de comunicar sensações e senti-
mentos por meio do som e do silêncio 
e está presente em todas as culturas.

De acordo com o RCNEI (1998) o 
trabalho com a música para as crian-
ças de 0 a 3 anos deve propor que 
a criança desenvolva as capacida-
des de “ouvir, perceber e discrimi-
nar eventos sonoro diversos, fon-
tes sonoras e produções musicais. 
Brincar com a música, imitar, inven-
tar e reproduzir criações   musicais.”

O documento confirma a importân-
cia da música na prática pedagógica 
já que       segundo os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Infantil (1998) “ A música é uma 
linguagem de caráter lúdico, o pro-
fessor ao se utilizar desse elemento 
sonoro torna o ensino mais atrati-
vo, já que esta pode proporcionar as 
crianças momentos especial de pra-
zer. Assim sendo, ela pode ser uma 
grande aliada no processo de ensino 
e aprendizagem e um rico instrumen-
to de comunicação e socialização.

Sendo assim, de acordo com o RC-
NEI (1998), esse tipo de trabalho 
deve ser considerado um importante 
meio de expressão e forma de conhe-
cimento  para os bebês e as crianças, 
porque a linguagem musical é um ex-
celente meio para o desenvolvimento 
da expressão, equilíbrio, auto estima 
e autoconhecimento e ótimo meio 
para promover a integração social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
             
 
A criança no CEI (Centro de Educação Infantil) aprende desde do 

momento que chega, nas atividades diárias ,  porque é um sujei-
to aprendente, toda ação no coletivo gera um novo aprendizado.

A criança de 0-3 anos que frequenta a creche necessita de atividades que 
promovam o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo assim como a inte-
ração social, sendo assim podemos afirmar que a música na escola engloba 
esses aspectos dentre outros porque o acesso a música além de promover 
o pleno desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor faz isso de uma ma-
neira prazerosa e lúdica. Além de estabelecer relações sociais e culturais.

Evidenciou-se que esse trabalho requer muito preparo por parte do professor 
por ser desafiador e exigir uma prática construtivista, a qual compreende que 
a criança é capaz de construir conhecimento a partir de suas interações. Con-
tudo este trabalho com a música na Educação Infantil não exige ensinamen-
tos aprofundados da música e seus elementos, o objetivo é ampliar o repertó-
rio, contribuir para o desenvolvimento infantil e estimular de maneira lúdica.

Conclui-se que a música no processo de ensino-aprendizagem é uma for-
ma de agregar conhecimento histórico-cultural e uma ferramenta facilita-
dora na prática docente, pois desenvolve nos alunos capacidades de ima-
ginação, de compreensão além de respeito as regras o que contribui para 
a convivência social, promovendo a disciplina o que facilita o aprendizado.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1392

RENATA MARIA SOUZA COSTA DE ALMEIDA     

 Professora de Educação Infantil na Rede Municipal de São Paulo.
 Trabalho entregue para Conclusão do Curso  de Educação Infantil.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1393

REFERÊNCIAS
 
     
BRASIL. Lei n.11.769 de 18 de agosto de 2008. Brasília, DF: MEC/SEF, 2008

      
BRASIL. Congresso Nacional. Constituição Federati-

va do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro gráfico,1988

BRASIL. Ministério da Educação e Desporto. Referencial Curricu-
lar Nacional para a Educação Infantil. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998. v.3.

   

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei no 9394/96, de 20 de dezem-
bro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação Musi-
cal: bases psicológicas e ação preventiva. São Paulo: Átomo, 2003.

 

PIAGET, Jean.  A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1394

DESENHO E ESCRITA: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS REGISTROS 
NA INFÂNCIA

RESUMO: A criança desde a mais tenra idade participa de diferentes situações de 
comunicação entre os homens, vivendo em uma sociedade onde a escrita é um forte elemento 
de comunicação, despertando, assim, um grande interesse sobre sua aquisição. A proposta 
desse artigo é abordar o processo de construção dos registros e da escrita, em suas diferentes 
fases ao longo do desenvolvimento da criança. Embora não seja o objetivo final da educação 
infantil, sabemos que o trabalho bem desenvolvido, os estímulos apresentados e a vivência 
no letramento auxiliam toda essa construção pela criança. O enfoque em conhecer como a 
escrita se constrói tem por objetivo ajudar o professor a direcionar seu trabalho e fazer com 
que ele busque diferentes maneiras de estimular seus alunos, estando ciente da importância 
de seu papel. 

PALAVRAS CHAVE: Desenho; Escrita; Construção do conhecimento.
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INTRODUÇÃO

A criança procura ler, sem saber ler, es-
crever, sem saber escrever convencional-
mente. Pelas interações sociais ela vai de-
senvolvendo suas primeiras construções 
sobre a aquisição da leitura e da escrita.

Embora o domínio da leitura e da escrita 
não seja o objetivo final da Educação Infan-
til, é muito importante que o professor te-
nha conhecimento de como acontece todo 
esse processo afim de auxiliar seus alunos 
em toda a sua construção e seu letramento.

O objetivo desse artigo é mostrar como se de-
senvolve esse processo que parte, inicialmen-
te, do registro através do desenho para enfim 
chegar à escrita convencionalmente alfabética.

O DESENHO

A criança inicia seu processo de aquisição 
de leitura e escrita muito antes de adentrar 
as instituições escolares. Seus primeiros ra-
biscos são sua escrita inicial e os desenhos, 
assim como a escrita, apresentam diferen-
tes fases, de acordo com a maturidade e o 
desenvolvimento individual. É imprescin-
dível o respeito ao tempo de cada criança.

O desenho é uma manifestação da capa-
cidade representativa das crianças que se 
manifesta anteriormente por meio da imita-
ção e da linguagem. Ao desenhar a criança 
põe em jogo tudo o que já desenvolveu no 
campo do pensamento, reproduzindo grafi-
camente os quadros mentais já construídos.  
“O que é feito com lápis e papel está ligado 
a conquistas internas.” (SEBER, 1995, p. 75). 

Inicialmente a criança desenvolve seus 
“quadros mentais” por meio da imitação, nas 
brincadeiras de faz-de-conta, onde ela conta 
com o apoio de diferentes materiais concretos 
para simbolizarem o que está sendo imitado.

No caso do desenho, as condições são 
outras. Não há material para substituir fic-
ticiamente outros, não importam gestos 
imitativos, sons, nada; apenas lápis, papel 
e o que existe na cabeça da criança. É pre-
ciso que as correspondências entre o vivi-
do concretamente e o esboço que o pro-
longa no plano do pensamento tenham 
atingido outro nível  (SEBER, 1995, p 75). 

É importante que o professor estimule a 
criança em seu desenvolvimento quanto à 
evolução dos desenhos, respeitando as fases 
de cada um e evitando utilizar-se de modelos 
para que as crianças copiem, pois, assim, as 
ajudará a elaborar e valorizar suas produções, 
deixando de temer por não fazerem exata-
mente aquilo como o professor acreditava que 
deveria ser feito. Ao professor cabe conhecer 
como o desenho evolui para que possa fazer 
as intervenções pedagógicas necessárias ao 
melhor desenvolvimento de seus educandos.

Segundo o Referencial Nacional de Educa-
ção Infantil – MEC:

O desenvolvimento progressivo do desenho 
implica mudanças significativas que, no início, di-
zem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da 
garatuja para construções cada vez mais ordena-
das, fazendo surgir os primeiros símbolos. Ima-
gens de sol, figuras humanas, animais, vegetação 
e carros, entre outros, são frequentes nos dese-
nhos das crianças, reportando mais a assimilações 
dentro da linguagem do desenho do que a objetos 
naturais. Essa passagem é possível graças às inte-
rações da criança com o ato de desenhar e com 
desenhos de outras pessoas (MEC, 1998, p.92).
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Somente a partir do século XX é que come-
çaram as primeiras pesquisas sobre como se 
desenvolve e qual a importância do desenho 
infantil. Georges Henri Luquet foi quem, por 
meio de seu trabalho, garantiu reconhecimen-
to da contribuição do desenho para a evolu-
ção psíquica, “o desenho infantil, enquanto 
manifestação da atividade da criança, permite 
penetrar na sua psicologia e, portanto, deter-
minar em que ponto ela se parece ou não com 
a do adulto” (LUQUET, 1979, p. 213-214)

Analisando os desenhos sob o ponto de vis-
ta evolutivo e, segundo Maria da Glória Seber, 
podemos considerar duas grandes etapas: 
a etapa dos rabiscos e a etapa do desenho.

A primeira se inicia quando as marcas 
deixadas pela criança no papel resultam 
apenas do prazer de rabiscar. A etapa se-
guinte é a do desenho propriamente dito, 
ou seja, uma manifestação representativa, 
caracterizada pela intenção de reprodu-
zir algo graficamente (SEBER, 1995, p 75).

Vejamos as duas etapas:
I – Etapa dos rabiscos
Esta etapa é marcada pela ausência da 

intenção de representar graficamente al-
gum objeto. O prazer está simplesmente 
no exercício de rabiscar e, aos traçados, a 
criança não atribui significados. O contro-
le motor da criança ainda é limitado sendo 
comum acontecer de amassar, rasgar e fu-
rar o papel onde se está rabiscando. O in-
teresse da criança está voltado prioritaria-
mente para os seus próprios movimentos.

A materialidade dos traços não se modifica 
de repente só porque a criança passa a atri-
buir um significado àquilo que produz com lá-
pis e papel. Assim sendo, o complemento ver-
bal torna-se essencial para que o adulto possa 
diferenciar a etapa do rabisco e a do dese-
nho propriamente dito (SEBER, 1995, p. 96.)

A fase do rabisco começa a ser superada 
quando a criança começa a se importar com a 
intenção de representar algo, buscando atribuir 
significados e nomeando àquilo que realizou.

II- Etapa do desenho
A característica marcante dessa etapa é o 

uso da linguagem, pela criança, para explicar o 
que ela pretende ou o que acabou de realizar.

Nesse momento de transição entre as duas 
etapas, a criança se dá conta de que é capaz 
de criar graficamente uma ideia mediante 
marcas deixadas em uma folha de papel ou 
num suporte qualquer. Essa conquista re-
presentativa é, portanto, o critério que de-
fine a passagem de uma etapa para a outra 
e pode ser percebida na busca intencional 
de representar algo e no nome atribuído 
àquilo que ela produz (SEBER, 1995, p 81).

 Os rabiscos aos poucos vão sendo substi-
tuídos por traços ocasionalmente interrom-
pidos que originaram figuras cada vez mais 
próximas da realidade, à medida que a criança 
alcança avanços na destreza dos movimentos 
e no nível do pensamento. Os temas esco-
lhidos, a correspondência entre as cores e 
os objetos, bem como a riqueza de detalhes 
são aprimorados progressivamente, estan-
do sempre relacionados à evolução do pen-
samento.  “Com a evolução do pensamento, 
elas manifestam o desejo de serem fiéis aos 
dados da realidade.” (SEBER, 1995, p 98)  
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O SISTEMA REPRESENTATIVO DA 
ESCRITA

A aprendizagem da leitura e da escrita é 
um processo contínuo do desenvolvimento 
da criança. As experiências e conhecimen-
tos que se desenvolvem ao longo da infância 
fazem parte do processo de aprendizagem.

Diariamente, a criança está em conta-
to com diferentes manifestações e usos 
da escrita sejam em placas e cartazes, 
em rótulos de produtos ou ouvindo his-
tórias. O mundo letrado faz parte de sua 
vida antes mesmo dela entrar na escola.

Ao longo do processo de construção 
da leitura e da escrita observou-se algu-
mas regularidades, entre todas as crian-
ças, sendo elas formuladas em quatro itens:

A criança constrói hipóteses, resolve proble-
mas e elabora conceituações sobre o escrito.

Essas hipóteses se desenvolvem quando 
a criança interage com o material escrito e 
com leitores e escritores que dão informa-
ções e interpretam esse material escrito.

As hipóteses que as crianças desenvolvem 
constituem respostas a verdadeiros proble-
mas conceituais, semelhantes aos que os se-
res humanos se colocaram ao longo da histó-
ria da escrita (e não apenas problemas infantis, 
no sentido de respostas idiossincráticas ou de 
erros conceituais dignos de serem corrigidos 
para dar lugar à aprendizagem normativa).

O desenvolvimento de hipóteses ocorre 
por reconstruções (em outro nível) de co-
nhecimentos anteriores, dando lugar a novas 
construções (assim acontece, por exemplo, 
com o conhecimento sobre as palavras, as 
expressões de linguagem, a forma e o signifi-
cado do signo) -  (TEBEROSKY, 2003, p. 45).

As crianças desenvolvem suas hipóteses 
que, aos poucos, vão sendo confrontadas 
com novos conhecimentos, necessitando de 
reformulação para que se adaptem ao novo.

Uma das primeiras hipóteses que as crian-
ças apresentam é o início da diferenciação 
dos registros gráficos, classificando-os em 
“o que é” e “o que não é” para ler, diferen-
ciando desenho de escrita. As crianças usam 
somente letras para escrever, acreditando 
haver uma quantidade mínima a ser utili-
zada. Elas acreditam que não se pode es-
crever com uma única letra, por essa razão 
julgam serem necessárias, no mínimo, três 
ou quatro letras, que não devem se repetir.

Nessa hipótese, as crianças fazem uma cor-
respondência global entre o conjunto de le-
tras escritas e a sua expressão oral. É o que 
chamamos de leitura global. Ao ler o que es-
creveu a criança ainda não segmenta as par-
tes (sílabas) das palavras. Ela passa o dedo por 
toda a extensão do que escreveu, repetindo a 
palavra. Pode acontecer também de a criança 
passar o dedo sobre a palavra escrita fazendo 
um prolongamento em sua leitura para que 
esta corresponda exatamente ao início e ao 
fim do que foi escrito. Exemplo: leitura: láaa-
apis para uma escrita com seis ou sete letras. 

A primeira função da escrita, concebida 
pelas crianças é a de nomear, denominar, 
dizer “o que é” determinado objeto. Daí a 
grande diferença entre desenho e escrita. O 
primeiro representa o objeto, mas somen-
te a escrita, permite representar seu nome. 
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Para interpretar a forma específica da re-
presentação da escrita, a primeira ideia das 
crianças não é a relação com os sons da lin-
guagem, senão com uma categoria de lingua-
gem: os nomes.De acordo com as hipóteses 
infantis iniciais, a escrita representa os nomes 
dos objetos e das pessoas. Trata-se de uma 
escrita de nomes (TEBEROSKY, 2003, p. 49).

É comum a criança atribuir à palavra escri-
ta características do objeto que vai nomear 
com o objetivo de que sua escrita lembre o 
objeto em questão. Por essa razão, encon-
tramos escritas maiores para ELEFANTE e 
menores para FORMIGUINHA. Ela associa 
o tamanho do animal ao tamanho do nome, 
pois, “para elas é como se as palavras escri-
tas traduzem, de maneira inerente às repre-
sentações gráficas, os atributos pertencen-
tes ao que elas designam.” (SEBER, p. 132).  

Aos poucos, as crianças percebem tam-
bém que existe uma intencionalidade co-
municativa na escrita. Percebem que 
um texto “serve pra dizer alguma coisa”. 

As crianças são muito seletivas em rela-
ção ao que podem ler ou escrever. Inicial-
mente, pensam que somente podem estar 
escritos nomes de objetos ou de pessoas. 
Mais tarde, aceitam que palavras que repre-
sentam ações também podem ser escritas, 
e somente posteriormente que partículas 
gramaticais, como artigos, preposições, pro-
nomes, etc., possam ser escritas de manei-
ra independente. (TEBEROSKY, 2003, p.52) 

Todas essas são hipóteses construídas 
em sua alfabetização inicial e fazem parte 
do que se denomina hipótese pré-silábica.

Avançando em seu processo de construção 
do conhecimento, as crianças começam a con-
frontar as hipóteses que lhes satisfaziam com 
os novos conhecimentos que vão adquirindo. 

A manifestação determinante para a pas-
sagem da hipótese pré-silábica para a hipó-
tese silábica é a busca pela correspondência 
entre os sons da fala e os elementos gráfi-
cos. A criança começa a achar que a escrita 
deve representar as partes sonoras da fala 
voltando sua atenção para a quantidade de 
sílabas que as palavras têm. “É impossível 
chegar à compreensão do sistema alfabético 
da escrita sem descobrir, em algum momen-
to, que o que a escrita representa é a fala.”  

Nessa hipótese, a criança não trabalha 
mais com a ideia da leitura global, ela bus-
ca fazer a segmentação silábica do que es-
creveu. Todo esse desenvolvimento acon-
tece aos poucos, de maneira gradativa e, 
passar de uma hipótese à outra muitas 
vezes gera um período de instabilidade. 

Por essa razão, é muito importante que o 
professor solicite ao seu aluno que leia o que 
escreveu, pois, algumas vezes, embora pense 
silabicamente, a criança ainda não consegue 
antecipar os recortes silábicos que precisa 
fazer, sendo comum escrever com várias le-
tras e, ao ler, dizer que precisa apagá-las, pois 
percebe que, para aquele tanto de sílabas, ela 
colocou letras a mais. “À medida que a crian-
ça se aproxima do domínio do sistema re-
presentativo da escrita, os recortes silábicos 
começam a ser antecipados.” (SEBER, 1995 
p. 138), “Quando a criança começa a con-
tar oralmente quantas sílabas tem a palavra 
que pretende escrever, ela volta sua atenção 
ainda mais para aquilo que está falando. Ao 
antecipar a escrita, ela começa a perceber 
os sons emitidos oralmente” (idem, p. 138).



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1399

Para cada sílaba, então, a criança procura 
utilizar um sinal gráfico, uma letra. A escrita 
silábica inicialmente é realizada com base so-
mente na quantidade de letras que será co-
locada e, gradativamente, a criança procura 
escrever de acordo com o valor sonoro de 
cada sílaba. Portanto, ao escrever CADER-
NO, inicialmente a criança na hipótese silá-
bica poderá fazer RDG, mas de acordo com 
o progresso de seus conhecimentos, ela po-
derá escrever AEO ou CDN.  Geralmente, a 
criança utiliza primeiramente as vogais, pois 
o som destas é mais facilmente percebido.

Quando as crianças analisam as sílabas, 
descobrem a vogal, que é o elemento com 
maior sonoridade, o núcleo da sílaba. Já as 
vogais podem ser pronunciadas de forma 
isolada, o que não acontece com as “con-
soantes”. (...) Além disso, se consideramos 
que o nome e o valor sonoro das vogais 
coincide, que sua frequência gráfica é de 
50% nas palavras escritas, percebemos por 
que, ao escrever, as crianças têm preferên-
cia pelas vogais (TEBEROSKY, 2003, p. 56).

Nessa hipótese de escrita surgem novos 
desafios às crianças, que precisam trabalhar 
com a ideia da quantidade mínima de letras, 
com a hipótese de que não deve haver repe-
tição seguida de uma mesma letra e com a 
representação gráfica de palavras com signifi-
cados distintos e escritas semelhantes (pato/
gato, entre outras). “A hipótese silábica é, ao 
mesmo tempo, um grande avanço conceitual 
e uma enorme fonte de conflito cognitivo.”  

As crianças na hipótese silábica ainda traba-
lham com a ideia de que não se pode escrever 
com uma única letra e, por essa razão, escrever 
monossílabos se torna uma experiência bas-
tante difícil e problematizadora, pois é comum 
buscarem outras maneiras para lerem o mo-
nossílabo sem que este tenha uma única síla-
ba. O exemplo abaixo ilustra bem esse conflito.

Fabiana (5 anos e 11 meses) escreveu e 
apagou várias vezes a palavra Sol. Num cer-
to momento, justificou assim seu desagrado:

- Sol não dá pra escrever. Quando a 
gente fala dá certo: Sol. Mas quando es-
creve fica de um jeito que não pode.

- Quem disse que não pode? – 
pergunta Cláudia, a professora.

- Eu vi – e ela aponta duas escritas O e OO. – Já 
sei, Sol é só de esquentar. Sol não é de escrever.

Atendendo à solicitação de Cláudia 
para que descobrisse uma maneira de es-
crever a palavra Sol que fosse do seu 
agrado, Fabiana escreveu as letras OU:

- Você fala só “Sol” – e repete rapidamente tal 
palavra. – Para escrever tem que ser: “só...ol”.

- Você acha que aqui está escrito “só...ol”? – 
pergunta Cláudia apontando para a escrita OU 
e reproduzindo o modo de falar de Fabiana.

- Eu não quis por o O, então 
pus U, mas é só...ol. (idem, p. 144)

Pelo exemplo de Fabiana podemos per-
ceber o quão difícil e conflituoso é para a 
criança escrever monossílabos. Percebemos 
também, um segundo desafio em sua escri-
ta: a ideia de que não se podem repetir le-
tras. Em sua fala “Eu não quis por o O, então 
pus o U” Fabiana demonstra esse conflito. 
Aos poucos elas encontram outras manei-
ras para escrever resolvendo esse problema.

O terceiro desafio, que posteriormente le-
vará as crianças à hipótese silábica alfabéti-
ca, é a diferenciação de palavras com escri-
tas semelhantes e significados diferentes. Ao 
ser solicitada para escrever palavras como 
pato e gato a criança que já apresenta va-
lor sonoro em sua escrita pensa inicialmen-
te em registrar AO para ambas as palavras. 
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Quando questionada se podemos es-
crever coisas diferentes com a mesma 
escrita, ela busca soluções, sendo co-
mum utilizar-se de consoantes, como por 
exemplo, AO para pato e AT para gato.

Todos esses desafios devem ser acompa-
nhados pelo professor que fará intervenções 
sempre que necessário para que as crianças 
evoluam em suas hipóteses e na construção 
da escrita alfabética. É importante e necessá-
rio criarmos condições e ambientes propícios 
para a prática de atividades de leitura e es-
crita. Devemos sempre permitir que a criança 
escreva, do seu jeito, pois é escrevendo e su-
perando desafios que ela dominará conceitu-
almente o sistema representativo de escrita.

 
Resolvendo conflitos, interagindo com a es-

crita, a criança começa a perceber que uma 
sílaba pode ser escrita por mais de uma le-
tra. Quando chega a essa hipótese ela já está 
bem próxima da base alfabética da escrita.

A criança, que tem no nome um modelo es-
tável de escrita, começa a se questionar, com 
base na hipótese silábica, como é que seu 
nome tem mais letras do que sílabas? Ela já 
não faz mais uma leitura global do nome e, 
por essa razão, criam-se muitos conflitos. Ela 
percebe não conseguir interpretar seu próprio 
nome, tendo como base a hipótese silábica. 

A partir da relação com o nome é que a 
criança reformular suas hipóteses, começan-
do a generalizar as letras e sílabas na escrita 
de outras palavras. Sendo assim, nessa fase, 
é comum as crianças falarem do ma da Ma-
riana, do bi da Bianca, entre tantos outros. 
É a partir dessa generalização que a crian-
ça aprofunda seus conhecimentos sobre a 
base alfabética da escrita. A composição de 
sílabas é uma tarefa que exige muito em-
penho da criança. É necessário tempo para 
que esses conhecimentos sejam construídos. 

A hipótese silábica-alfabética pode ser con-
siderada uma fase de transição entre a silábi-
ca e a alfabética e, superando esses desafios 
iniciais, a criança se lança na hipótese alfabé-
tica de escrita, tendo em frente novas e tão 
grandes conquistas a realizar, como a relação 
com a ortografia, pontuação, e tudo mais que 
compõe as normas do estudo de nossa língua.

É importante salientar que as fases da es-
crita, de acordo com a psicogênese da lín-
gua escrita, não devem servir para rotular 
as crianças, mas para subsidiar o professor 
em seu processo de construção de conhe-
cimento com as devidas intervenções. Esse 
trabalho é essencial para que o professor 
organize sua prática, respeitando o ritmo de 
cada aluno e buscando intervir sempre de 
acordo com a necessidade real do educando.

A reflexão sobre seu trabalho é necessária, 
pois o professor trabalha no que, segundo 
Vygotsky, é conhecido como zona de desen-
volvimento proximal, que se baseia na distân-
cia entre o nível de desenvolvimento real e o 
nível de desenvolvimento potencial da crian-
ça. Isso quer dizer que, o nível de desenvolvi-
mento real é aquele que abrange tudo aquilo 
que a criança já consegue realizar sozinha, de 
forma independente e, o nível de desenvol-
vimento potencial abrange aquilo que ela é 
capaz de fazer, mas necessitando da ajuda de 
outra pessoa, seja o professor ou outro colega.

A distância entre ambos os níveis cons-
titui a zona de desenvolvimento proximal, 
que, para o professor, significa não esperar 
até que a criança “esteja madura” e prepara-
da para começar o ensino, mas, ao contrário, 
quer dizer que o ensino pode fomentar o de-
senvolvimento  (TEBEROSKY, 2003, p. 79.)
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O conhecimento do que é e da importância 
de se atuar sobre a zona de desenvolvimento 
proximal traz, ao professor, a necessidade de 
estar sempre atento ao seu papel, buscando 
criar melhores situações de aprendizagem, 
permitindo aos seus alunos participarem 
de um ambiente rico em troca de experiên-
cias e em construção de conhecimentos.

Portanto, o objetivo de trabalharmos com 
base nas hipóteses de escrita dos alunos se 
justifica no momento em que as utilizamos 
com o fim de descobrirmos qual a melhor 
maneira de interagirmos e proporcionar-
mos as melhores condições para o desen-
volvimento pleno de nossos educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil, hoje etapa da Educa-
ção Básica Nacional, é uma fase de muita 
descoberta e construção de conhecimen-
tos pelas crianças nela inseridas. A curiosi-
dade, o encanto, o olhar atento e a desco-
berta fazem parte de todo esse processo.

Na escrita deste artigo procurei abordar a 
construção do conhecimento pela criança, 
tendo como enfoque principal, seus registros. 
O foco é que o professor conheça sobre esse 
processo e que isso o auxilie em seu traba-
lho, de modo a garantir mais estímulos aos 
educandos. O respeito ao aprendiz, em suas 
fases, dificuldades e em seu desenvolvimen-
to deve ser o foco de todo trabalho docente.

Avançamos em relação às concepções de in-
fância e aprendizagem e temos um novo olhar 
para a infância que, chega à escola como um 
ser em desenvolvimento, pensante e atuante 
e já traz consigo uma grande bagagem cultural 
e muitos conhecimentos. Temos, alunos que a 
cada dia nos questionam, buscam e acessam 
conhecimentos e que querem sempre mais. 

Acreditamos na criança como prota-
gonista da sua formação, e em hipóte-
se alguma, as fases do desenvolvimento 
da leitura e da escrita devem ser usa-
das para classificar ou rotular as crianças.  

Que tenhamos claro nossa função e a 
necessidade de estarmos sempre aten-
tos para as tão importantes interven-
ções e descobertas do dia a dia escolar.
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A ALFABETIZAÇÃO ATRAVÉS DA LUDICIDADE

RESUMO: Pesquisadores concordam que a linguagem e a alfabetização derivam dos primeiros 
dias da vida de uma criança. Crianças tornam-se membros alfabetizados na sociedade, 
ouvindo e interagindo com as pessoas que cercam eles. Este estudo examina como as crianças 
desenvolvem a alfabetização através do brincar, observando atentamente benefícios do jogo 
ininterrupto e como ele incentiva o desenvolvimento da linguagem. O desenvolvimento de 
competências linguísticas, incluindo a competência de leitura e escrita, através da interação 
social, observado para ver como o desenvolvimento da alfabetização ocorre dentro de um 
ambiente doméstico. Este estudo também oferece estratégias bem sucedidas para usar 
durante o jogo que irão melhorar as habilidades de leitura e escrita dentro crianças pequenas..

Palavras-chave: Lúdico; Brincadeiras; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

É abundante aparência que as oportunidades na escola para as 
crianças para desenvolver habilidades sociais, como a aprendiza-
gem em grupo e jogando juntos em conjunto estão sendo substi-
tuídos pelo tempo adicional gasto em núcleo atividades curricular. 

Como uma criança interage com pais, irmãos, famílias e eventualmente 
professores e colegas de turma, essas interações ocorrem principalmente 
através do brincar. Habilidades sociais pobres resultam de interações so-
ciais limitadas que (em teoria) interferem no desenvolvimento da linguagem. 

Língua e a alfabetização são construídas a partir do primeiro dia da vida de uma 
criança. Alfabetização pode ser definida como a capacidade de interpretar e com-
preender as mensagens transmitidas dos outros como meios de comunicação.

As habilidades de alfabetização são construídas a partir do conhe-
cimento da linguagem falada.Através da comunicação com os ou-
tros, as crianças pequenas desenvolvem seus próprios conheci-
mentos linguísticos.Competência e isso permite que as crianças 
desenvolvam suas habilidades comunicativas ao longo de suas vidas. 

A competência linguística aumentará o conhecimento da criança e facili-
tará a aprendizagem e crescimento. Quando as crianças brincam e se co-
municam através do brincar, elas estão aprendendo como a linguagem tra-
balha e ganha uma compreensão de como interagir com outras pessoas. 

Eventualmente, as crianças conectar o significado da linguagem falada à 
linguagem escrita, que é a chave para o sucesso em escola. Este fenômeno 
particular é importante para estudar porque acreditamos que é crucial en-
tender como as crianças desenvolvem a alfabetização através do brincar.
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BRINCAR E ALFABETIZAÇÃO

Alfabetização pode ser vagamente 
definida como “a capacidade de ler e 
escrever” (Tsao, 2008, p.515). O brin-
car é definido como “envolvimento 
voluntário em atividades prazerosas”. 

Seguindo a teoria da construção 
social, é evidente que as habilida-
des de alfabetização podem evo-
luir naturalmente durante o jogo 
para jovens crianças. Antes de me-
ados dos anos 1900, a visão co-
mum era que o jogo deveria ser algo 
que ser experimentado fora dos 
muros da escola (Hall, 1991, p.3). 

Em 1987, Hall observou que os 
professores ensino de alfabetiza-
ção de maneira muito controlada. 
O resultado disso foi impactar os 
alunos em uma forma negativa; “As 
crianças tinham que ignorar tudo o 
que sabiam sobre o aprendizado e 
se submeter à propriedade de sua 
aprendizagem “(Hall, 1991, p.4)”“.

 

Pesquisa nos últimos 25 anos ou 
mais indica uma conexão mais po-
sitiva entre alfabetização apren-
dizagem e brincar. Pesquisadores 
afirmam que o brincar aumenta a 
capacidade emocional, social e de-
senvolvimento cognitivo. Os pes-
quisadores também concordam que 
um ambiente lúdico que é rico em 
alfabetização desenvolver habili-
dades de alfabetização precoce em 
crianças pequenas (Hall, 1991, p.3). 

Interações sociais encoraje as 
crianças a aprender através de ex-
periências autênticas. Além disso, 
a primeira infância o pesquisador 
Klenk (2001) menciona as interações 
sociais durante o jogo “não se ba-
seiam em instrução, eles são autên-
ticos e propositais “(p.150)”“. Talvez 
uma das razões para a mudança de 
pensamento seja a necessidade cres-
cente de alfabetização no cotidiano. 

Segundo Werquin (2005), “numa 
sociedade em que a alfabetização 
não é uma opção, mas uma obri-
gação é fácil imaginar o estresse 
sentido por alguém que tem difi-
culdade em ler uma frase “(p.33)”“.
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Portanto, na sociedade de hoje, 
um objetivo comum entre os 
educadores é incentivar os alu-
nos a serem alfabetizados, con-
tribuindo membros da sociedade. 

O papel do jogo na construção de 
alfabetização prática e habilidades 
de comunicação são; portanto, im-
portante documentar. As crianças 
pequenas interagem com familia-
res, colegas e professores ao lon-
go da vida. O as crianças transfe-
rem suas habilidades de interação 
social de um contexto para outro. 

Mais especificamente, as famí-
lias desempenham um grande pa-
pel na alfabetização bem-sucedi-
da em crianças pequenas. Williams 
e Rask (2003) realizaram um es-
tudo para pesquisar como as fa-
mílias apoiam o desenvolvimen-
to da alfabetização de seus filhos.

Williams e Rask aprenderam que 
através do apoio e modelagem de 
suas famílias, as crianças desenvol-
vem habilidades de alfabetização 
que situações que estão encon-
trando com suas famílias (p.528). 

Por exemplo, lendo histórias jun-
tas aprimora as habilidades de lei-
tura e escrita das crianças ensi-
nando às crianças que as palavras 
na página carregarem significado. 

O ambiente doméstico em que 
uma criança é criada muitas vezes 
determina a qualidade das intera-
ções e desenvolvimento de habili-
dades de alfabetização que a crian-
ça provavelmente desenvolverá, 
mas o contato domiciliar pode ser 
compensado institucionalmente.

 Neuman (2000) pesquisou uma al-
fabetização familiar programa desti-
nado a promover as interações entre 
pais e filhos. Os participantes do es-
tudo incluíram 30 mulheres, a maioria 
afro-americana e 19 anos de idade. 

As mulheres assistiram a alfabeti-
zação e aulas de pais por um período 
de 3 meses. Enquanto os pais esta-
vam em classe, eles foram forneci-
dos com cuidados infantis para seus 
filhos. As mães que foram selecio-
nadas para este estudo foi julgado 
como não fornecendo ambientes do-
mésticos alfabetizados adequados.
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Portanto, a creche serviu como 
um modelo para demonstrar cuida-
dos de qualidade e interações sig-
nificativas. Neuman observou que 
essas mães adolescentes tinham 
dificuldades em interagir com seus 
filhos eles se tornaram crianças. 

Embora o objetivo do estudo fos-
se melhorar a comunicação e ha-
bilidades de alfabetização entre 
mães e crianças, a creche foi mais 
bem-sucedida em prover atividades 
que promovam a alfabetização das 
crianças (NEUMAN, 2000, p.158). 

As mães jovens observaram como 
era o aprendizado da alfabetização. 

Comentando sobre o estudo, 
Neuman (2000) acredita que habi-
lidades de alfabetização foram de-
senvolvidas nas crianças por meio 
de a creche, não necessariamen-
te de melhorar as habilidades em 
suas interações mãe-filho (p.158). 

Portanto, ele conclui que, embora a 
influência da família seja crucial, ou-
tras fontes de a interação contribui 
para o crescimento da alfabetização.·.

DESENVOLVENDO 
ALFABETIZAÇÃO POR MEIO 
DO JOGO

Em uma meta-análise de estudos do 
jogo, Hall (1991) descobriu que vários 
relatórios de pesquisa refletir as rela-
ções entre o brincar e a alfabetização. 
Hall resume as conclusões destes es-
tudos relacionados da seguinte forma:

1. O brincar como uma atividade 
cognitiva fundamental é a preparação 
para atividades como alfabetização.

2. O comportamento simbólico 
em jogo está relacionado à com-
preensão de um sistema represen-
tacional como a linguagem escrita.

3. O comportamento da lin-
guagem em jogo está rela-
cionado à linguagem letrada.

4. Quando se oferece às crian-
ças experiência de brincar com re-
cursos relacionados à alfabetiza-
ção, elas formas letradas (p.8-11). 

Estudos que apoiam a con-
clusão 1 indicam que as crian-
ças aprendem conhecimentos 
mais complexos através do jogo. 

Por exemplo, Gentile e Hoot 
(1983) afirmam que “através da 
pintura, as crianças cientes de 
que as imagens no papel são sig-
nificativas e dizem alguma coisa 
“(como citado em Hall, 1991, p.8)”“. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1409

As crianças reconhecem que as 
coisas têm significado ao vivenci-
á-las durante o brincar, mas que a 
relação entre brincar e alfabetiza-
ção é um tanto “incidental” (p.9). 

Em outras palavras, Hall impli-
ca que a relação acontece na-
turalmente, em vez de delibe-
radamente e alfabetização é 
Aprendi quando experimentando jogar.

 

Estudos que apoiam a conclusão 
2 implicam que as crianças apren-
dem a escrever expressando seus 
pensamentos oralmente ao jogar. 

Através do jogo simbólico, as crian-
ças têm a oportunidade de fingir e criar 
algo que tenha significado para eles. 

Isenberg e Jacob (1983) afirmam 
“Jogo simbólico, o processo de trans-
formar um objeto ou a si mesmo em ou-
tro objeto, pessoa, situação, ou even-
to através do uso de ações motoras 
e verbais em uma atividade de fazer 
crer, fornece uma importante fonte 
de desenvolvimento da alfabetização 
“(como citado em Hall, 1991, p.9)”. 

A brincadeira encoraja o desen-
volvimento da alfabetização facili-
tando o conhecimento das crianças 
sobre como os sons e ss símbolos 
funcionam à medida que se comuni-
cam na configuração de reprodução.

 

Estudos que apoiam a conclu-
são 3 implicam que a linguagem 
que as crianças usam durante a 
brincadeira é semelhante à lingua-
gem que as crianças usarão quan-
do começarem a ler e a escrever. 

Pesquisas mostram que as crianças 
envolvidas em brincadeiras sócio dra-
máticas usam a linguagem para de-
senvolver scripts, as habilidades de al-
fabetização de ler e escrever em jogo. 

Ter prática com essas habilida-
des permite as crianças transfe-
rirem seus conhecimentos para a 
leitura de textos dentro de um am-
biente escolar (HALL, 1991, p.11).

 

Os estudos que apoiam a conclusão 
4 são baseados em pesquisas que inte-
gram o uso de objetos relacionados à 
alfabetização em um cenário de brin-
cadeiras para que as crianças tenham 
a oportunidade de desenvolver deli-
beradamente habilidades literárias. 

Isenberg e Jacob (1985) examina-
ram duas meninas de quatro anos 
enquanto brincavam em ambiente 
rico em alfabetização e descobriu 
que as meninas usavam atividades 
de alfabetização em casa e na escola.
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As duas meninas mostraram 
que quando as crianças rece-
bem objetos relacionados à alfa-
betização, o cenário, o envolvi-
mento no jogo apenas aumentará 
suas habilidades de alfabetização. 

Isenberg e Jacob concluíram a 
partir de suas observações de que 
crianças pequenas podem desen-
volver habilidades de alfabetiza-
ção envolvendo-se em brincadeiras 
(como citado em HALL, 1991, P.11).

 Independente da revisão de Hall, 
os pesquisadores Saracho e Spo-
dek (2006) mostraram que objetos 
particulares dentro de um ambien-
te, as crianças participarão de ati-
vidades de leitura e jogo (p.716). 

Saracho e Spodek (2006) afirmam: 
“Uma relação de brincadeira e alfa-
betização torna-se mais marcante à 
medida que o brincar ajuda as crian-
ças pequenas a explorar e compre-
ender as interações entre esses dois 
grupos. reinos de atividade ”(p.708).

FACILITANDO A ALFABETIZAÇÃO 
ATRAVÉS DO BRINCAR NA SALA DE 
AULA

Pesquisas sugerem que o brin-
car oferecerá às crianças tempo 
para aplicar habilidades de alfabe-
tização uma configuração criativa. 

A implementação da alfabeti-
zação e do brincar no currículo é 
apropriado para crianças pequenas. 

Tompkins (2005) acredita que a in-
tegração de objetos relacionados à 
alfabetização em um ambiente de 
jogo está se tornando uma tendência 
popular que os professores estão fa-
cilitando em sala de aula (como citado 
em Giles & Wellhausen, 2005, p.383).

 

Hall (2000) conduziu um es-
tudo de pesquisa naturalis-
ta para ver como as crianças 
desenvolvem a alfabetização habili-
dades através do jogo sociodramático. 

O estudo ocorreu em uma sala 
de aula britânica de 35 crianças.

A faixa etária dos participan-
tes variou de 4 a 5 anos de ida-
de. A área de jogo sócio dramáti-
ca seguiu um tema de garagem. 
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A intenção do professor era que 
as crianças visitassem uma gara-
gem real e depois construir uma ré-
plica usando recursos de alfabeti-
zação disponíveis na sala de aula.

As crianças construíram placas, 
um escritório e um local de ofici-
na na área designada da sala. O 
professor facilitou os eventos e 
colocou situações problemáticas 
que as crianças têm que integrar 
em sua experiência de garagem. 

Por exemplo, as crianças fo-
ram encorajadas a pedir permis-
são para construir a partir da 
prefeitura local. As crianças escre-
veram cartas solicitando permissão. 

As crianças também foram incenti-
vadas a se candidatar a empregos na 
garagem. Esta aplicação O processo 
facilitou o crescimento das habili-
dades de leitura e escrita das crian-
ças. Os resultados deste Um estudo 
particular indica que, através do uso 
de brincadeiras sócio dramáticas, as 
crianças construíram peças que fo-
ram significativas e com propósito. 

A leitura e a escrita das crianças 
fizeram pela garagem foram signi-
ficativas porque eles usaram ob-
jetos relacionados à alfabetização 
para realizar o mundo real objetivo. 

Hall concluiu que, ao progra-
mar essa experiência de jogo sócio 
dramático em sala de aula, o pro-
fessor ajudou as crianças a apren-
derem a gostar verdadeiramen-
te de atividades relacionadas à 
alfabetização desenvolver suas habi-
lidades de alfabetização (p.194-204).

 

O papel do professor na promoção 
da aprendizagem lúdica é “desen-
volver a alfabetização das crianças 
aprendendo no contexto do brincar, 
proporcionam oportunidades para 
interações de qualidade e cultivam 
comportamentos de alfabetização 
espontâneos e flexíveis em crianças 
pequenas ”(Saracho, 2004, p.205). 

Tais interações de qualida-
de entre as crianças pequenas 
vão ensiná-los a ser comunica-
dores de sucesso no mundo real. 

Wilford (2000) discutiu cinco metas 
de alfabetização que os educadores 
devem ter em mente ao facilitar a al-
fabetização com crianças pequenas.·.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1412

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar é um fenômeno social que as crianças realmente gostam. 
Habilidades de alfabetização parecem desenvolver naturalmente den-
tro do contexto dessa interação altamente social. Enquanto os be-
nefícios para a alfabetização brincadeiras foram estudados, é corre-
to dizer que os educadores ainda lutam para programar Sala de aula. 

Isso pode resultar da ênfase excessiva em currículos rígidos e na fal-
ta de compreensão como o jogo desenvolve habilidades de alfabetização.

 Pesquisas futuras podem se concentrar no professor para os educadores sa-
bem que o brincar é bom, mas não programam horários regulares para interações 
sociais dentro de sua sala de aula, a fim de facilitar o aprendizado da alfabetização. 

Um estudo longitudinal em múltiplas salas de aula que usam interações so-
ciais lúdicas contrastadas com salas de aula que não refletem os benefícios do 
brincar para aprender habilidades de alfabetização em um ambiente escolar
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A PRÁTICA EM SALA DE AULA E FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DA EJA

Resumo: O artigo visa analisar a construção da prática docente através da formação acadêmica, 
bem como a prática em sala de aula em todas as modalidades de ensino em especial a EJA – 
Educação de Jovens e adultos.   O mesmo tem como objetivo o estudo sobre a prática em sala 
de aula, os reflexos da formação em sala de aula e a crença do educador antes da prática em 
si. A formação de educadores não é algo novo, conforme Saul (2016) desde os anos 70 há uma 
preocupação com o assunto de forma mais sistemática e reformadores empresariais que, com 
diferentes interesses e perspectivas, concordam sobre sua centralidade nas propostas que 
envolvem mudanças nos sistemas educativos. Para haver mudanças ou melhorias no ensino 
veremos a necessidade de se estudar o educador assim como o educando. 

Palavras chave: Educação; Formação Docente;  Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

É de extrema importância estudar 
sobre a formação do professor, prin-
cipalmente da EJA, pois assim como o 
público os educadores também pos-
suem suas especificidades. Os edu-
candos da EJA possuem a necessida-
de de que olhem para eles como quem 
já traz o conteúdo para a escola, com 
seu próprio histórico de vida é possí-
vel criar uma matriz de saberes e seus 
professores devem ter a consciência 
dessas possibilidades que fazem en-
riquecer o currículo e a própria aula. 

A PRÁTICA EM SALA DE AULA E 
FORMAÇÃO DOS EDUCADORES 
DA EJA

Quando se fala em prática, logo 
vem em pauta pensar sobre a didá-
tica do professor, a forma como ele 
vai gerir suas aulas e a importância 
da formação deste educador e seu 
papel na Educação de Jovens e Adul-
tos. A formação é o meio pelo qual 
o professor vai desenhar suas aulas 
com maior confiança e base para 
prosseguir na gestão da sala de aula.

Deve-se tomar cuidado com o ca-
minho ou o currículo que se quer tra-
balhar com a EJA, pois é um públi-
co que possui suas especificidades.

 

A formação do educador muitas ve-
zes pode não surtir efeitos, pois foi 
feita de forma descontextualizada e 
o professor geralmente não foi visto 
por inteiro, apenas idealizado con-
forme Imbernón nos afirma abaixo:

[…] há muita formação e pouca mu-
dança. Talvez seja porque ainda pre-
dominam políticas e formadores que 
praticam com afinco e entusiasmo 
uma formação transmissora e unifor-
me, com predomínio de uma teoria 
descontextualizada, válida para to-
dos sem diferenciação, distante dos 
problemas práticos e reais e funda-
mentada em um educador ideal que 
não existe (IMBERNÓN, 2010, p. 39).
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Diante dessa realidade o professor 
pode acabar seguindo um caminho 
igualmente fora da realidade do edu-
cando e chegando a pouco contri-
buir para sua formação. Assim como 
os formadores docentes podem se 
equivocar e promover uma forma-
ção pobre e distante da realidade, o 
professor se não conhecer o perfil 
do educando primeiramente, pode 
seguir pelo mesmo caminho. Logo, 
é necessário o professor tomar con-
ta de suas responsabilidades e atra-
vés de sua formação, apropriada ou 
não, conhecer seus alunos, dar voz 
a eles e assim focar nos próximos 
passos como um planejamento ba-
seado em uma gestão democrática 
e participação dos alunos desde o 
início. Sobre o perfil dos educandos 
da EJA segundo Abrantes (1991):

O aluno trabalhador que frequen-
ta as classes noturnas do supletivo 
normalmente já passou por várias 
experiências escolares. Essas expe-
riências geraram no aluno sentimen-
tos de incapacidade e desvalorização 
pessoal. Esses estigmas na escola 
autoritária são reforçados em várias 
situações da prática pedagógica do 
professor. (...) A baixa expectativa 
que o professor tem sobre o aluno 
também reforça a sua autodesvalia: 
aligeirar o conteúdo, porque o futu-
ro lhe reservou apenas essa ‘chance’ 
de estudar: acreditar que esses alu-
nos são menos inteligentes que os 
da escola particular; imaginar que 
jamais poderão ascender profissio-
nalmente face à sua incapacida-
de intelectual (ABRANTES, 1991).

           

Tais pensamentos ou afirmações 
podem prejudicar o desenvolvimen-
to dos educandos da EJA, os quais 
também possuem direitos de uma 
educação de qualidade. A Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação (LDB 
9394/96), em seu artigo 37º § 1º diz:

Os sistemas de ensino assegurarão 
gratuitamente aos jovens e aos adul-
tos, que não puderam efetuar os estu-
dos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, considera-
das as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames.

Sendo assim, o educador ao se 
apropriar devidamente do público ao 
qual trabalha pode elaborar e plane-
jar uma aula mais formadora e justa 
proporcionando ao educando uma 
educação de qualidade. Essa aula 
deve se valer de que o educando já 
vem de um contexto de vida e traz 
conhecimentos que devem compor a 
matriz curricular da EJA construindo 
assim um currículo mais real e próxi-
mo da realidade do aluno conforme 
elucida Paulo Freire em suas obras. 
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AS CRENÇAS SOBRE O ENSINO 
DIRIGEM A PRÁTICA PROFISSIONAL

Os aspirantes a professores não são 
“vasos vazios” quando chegam a uma 
instituição de formação inicial docen-
te. Já têm ideias e crenças fortemen-
te estabelecidas sobre o que é ensi-
nar e aprender. Na pesquisa sobre a 
formação inicial houve uma preocu-
pação especial pela análise das cren-
ças que os professores em formação 
trazem consigo quando iniciam sua 
caminhada profissional. Percebeu-
-se que as crenças são como pro-
posições, premissas que as pessoas 
mantêm acerca do que consideram 
verdadeiro. As crenças, ao contrário 
do conhecimento proposicional, não 
requerem uma condição de verdade 
contratada, e desempenham duas 
funções no processo de aprender a 
ensinar. Em primeiro lugar, as cren-
ças influem na forma como os pro-
fessores aprendem; e, em segundo 
lugar, as crenças influem nos proces-
sos de mudança que os professores 
possam tentar (Richardson, 1996).

É preciso fazer referência a Pajares 
(1992), como um dos pesquisadores 
que deu mais contribuições em rela-
ção à análise das crenças. Chamou a 
atenção para a dispersão semântica 
que caracteriza essa linha de pesqui-
sas, nas quais se utilizaram termos 
como: crença, atitude, valores, juízos, 
axiomas, opiniões, ideologia, percep-
ções, conceitos, sistema conceitual, 
preconceitos, preceitos, teorias im-
plícitas, teorias explícitas, teorias pes-
soais, processos mentais internos, re-
gras da prática, princípios práticos etc. 

Esta dispersão semântica fez com 
que os resultados de pesquisas não 
possam ser comparados por não par-
tilharem um mesmo marco concei-
tual. Pajares fez uma distinção entre 
conhecimentos e crenças, deixan-
do claro que as crenças, ao contrá-
rio do conhecimento, possuem uma 
clara conotação afetiva e avaliado-
ra: “o conhecimento de um tema se 
diferencia dos sentimentos que te-
nhamos sobre esse tema, da mesma 
maneira que se faz diferença entre 
autoconceito e autoestima, entre co-
nhecimento de si mesmo e sentimen-
to do valor próprio” (Pajares, 1992).

A partir dessa diferenciação, as 
pesquisas vêm mostrando que os 
professores entram no programa de 
formação com crenças pessoais acer-
ca do ensino, com imagens de bom 
professor, imagem de si mesmos 
como professores, e a memória de si 
mesmos como alunos. Essas crenças 
e imagens pessoais geralmente per-
manecem sem alterações ao longo 
do programa de formação e acom-
panham os professores durante suas 
práticas de ensino. Nessa linha, Fei-
man afirma que as imagens e crenças 
que os professores em formação tra-
zem consigo quando iniciam sua for-
mação inicial atuam como filtros me-
diante os quais eles dão sentido aos 
conhecimentos e experiências com 
que se deparam. Mas também po-
dem atuar como barreiras à mudan-
ça, limitando as ideias que os alunos 
podem vir a desenvolver sobre o en-
sino (Feiman-Nemser, 2001:1016).
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Pajares (1992) sintetizou os resul-
tados da pesquisa das crenças dos 
professores nos seguintes princípios:

As crenças se formam em idade pre-
coce e tendem a se perpetuar, supe-
rando contradições causadas pela ra-
zão, o tempo, a escola ou a experiência.

Os indivíduos desenvolvem um sis-
tema de crenças que estrutura to-
das as crenças adquiridas ao longo 
do processo de transmissão cultural.

Conhecimento e crenças estão in-
terrelacionados, mas o caráter afetivo, 
avaliador e episódico das crenças se 
convertem em um filtro através do qual 
todo novo fenômeno é interpretado.

As subestruturas de crenças, 
como são as crenças educacio-
nais, devem ser compreendidas 
em termos de suas conexões com 
as demais crenças do sistema.

Quanto mais antiga é uma crença, 
mais difícil é mudá-la. As novas cren-
ças são mais vulneráveis à mudança.

As crenças são instrumentais ao 
definir tarefas e selecionar os ins-
trumentos cognitivos para inter-
pretar, planejar e tomar decisões 
em relação a essas tarefas; portan-
to, desempenham um papel cru-
cial ao definir a conduta e organi-
zar o conhecimento e a informação.

Mas assim como desenvolvemos 
conhecimentos e crenças gerais 
acerca do ensino, dos alunos, da es-
cola ou do professor, a matéria que 
ensinamos ou pretendemos ensinar 
não fica à margem de nossas con-

cepções. A forma como conhecemos 
uma determinada disciplina ou área 
curricular afeta a forma como a ensi-
namos. Existem múltiplas evidências 
que nos mostram certos “arquétipos” 
que os professores em formação têm 
sobre a disciplina que estuda, seja 
ela Matemática, Linguagem ou Edu-
cação Física. Perguntas como o que 
são e para que servem a Matemáti-
ca, a Linguagem, a Educação Física, 
devem ser enfocadas quando pre-
tendemos “partir do que o aluno já 
sabe”. Tomando o conteúdo que se 
ensina e se aprende como argumen-
to da investigação, podemos encon-
trar diferenças no comportamento 
observável de professores em função 
do domínio que possuem do con-
teúdo que ensinam (Onofre, 2000).

 

APRENDE-SE A ENSINAR 
ENSINANDO

Quem não ouviu mais de uma vez 
essa expressão? A prática forma o do-
cente muito mais que a teoria adqui-
rida na formação inicial. A partir des-
sa perspectiva, atribui-se um valor 
mítico à experiência como fonte de 
conhecimento sobre o ensino e sobre 
o aprender a ensinar. Zeichner utili-
zava a palavra “mito” para se referir à 
crença segundo a qual “as experiên-
cias práticas em colégios contribuem 
necessariamente para formar melho-
res professores. Assume-se que al-
gum tempo de prática é melhor que 
nenhum, e que quanto mais tempo 
se dedique às experiências práticas, 
melhor será” (Zeichner, 1980, p.45).
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Não é possível realizar a mínima 
exposição conceitual sobre o valor 
da experiência no ensino e na for-
mação dos professores sem se fazer 
referência a Dewey. Em 1938, esse 
autor defendia a necessidade de de-
senvolver uma Teoria da Experiência, 
visto que, já naquela época, consta-
ta que a experiência não é sinônima 
de educação. Nesse sentido, expli-
cava que “não é suficiente insistir 
na necessidade da experiência, nem 
mesmo da atividade na experiência. 
Tudo depende da qualidade da expe-
riência que se tenha” (Dewey, 1938).

Esse reconhecimento do va-
lor que a prática – a experiência 
– tem para a formação inicial do-
cente vem contrastar com a prima-
zia explícita do que denominare-
mos conhecimento proposicional. 

O conhecimento na prática a ênfa-
se da pesquisa sobre aprender a en-
sinar foi a busca do conhecimento na 
ação. Considerou-se que aquilo que 
os professores conhecem está im-
plícito na prática, na reflexão sobre 
a prática, na pesquisa prática e na 
narrativa dessa prática. Uma suposi-
ção dessa tendência é que o ensino é 
uma atividade incerta e espontânea, 
contextualizada e construída em res-
posta às particularidades da vida diá-
ria nas escolas e nas salas de aula. O 
conhecimento está situado na ação, 
nas decisões e julgamentos dos pro-
fessores. Esse conhecimento é adqui-
rido através da experiência e da deli-
beração, e os professores aprendem 
quando têm oportunidade de refletir 
sobre o que fazem. Um conhecimen-

to específico do contexto, difícil de 
codificar já que se manifesta ligado 
à ação, além de moral e emocional, 
privado ou interpessoal, comunicado 
de forma oral, prático, orientado a 
soluções, que se expressa em forma 
metafórica, narrativa, em histórias, e 
geralmente com baixo status e pres-
tígio. Este tipo de conhecimento é o 
que Donal Schön denominou epis-
temologia da prática (Schon, 1983).

O PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

A Educação Continuada é aque-
la que se realiza ao longo da vida, 
continuamente, é inerente ao de-
senvolvimento da pessoa humana 
e relaciona-se com a ideia de cons-
trução do ser humano. Ela é insti-
tucional, requer das pessoas uma 
abertura a novas ideias decisões e 
habilidades, tem uma visão de que 
todos os seres humanos podem ser 
capazes de se aperfeiçoar diante 
oportunidades de aprendizado em 
todas as idades e em muitos contex-
tos, tanto na vida profissional quanto 
em atividades simples não formais.

 
É importante citar que a Educação 

Continuada faz parte de uma luta pela 
escolarização básica de qualidade e 
que envolva a todos. Embora o pro-
cesso de formação continuada seja re-
cente, têm ganhado importância nos 
dias atuais, principalmente por acom-
panhar o desenvolvimento mundial, 
este termo traz consigo subentendi-
do ou não a ideia de desenvolvimen-
to de aptidões e valores aplicados a 
evolução (no caso, intelectual) do ser 
e também na tomada de decisões. 
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Quem participa deste processo tem a 
característica de querer saber sempre 
mais, numa eterna vontade de apren-
der para compartilhar. Desse modo 
deve-se fazer uma análise da inova-
ção educativa, ou seja, uma pesquisa 
educativa feita na prática, que sur-
ge diante as necessidades docentes 
junto à educação continuada, dando 
novo rumo, as tomadas de decisões e 
incentivando o profissional docente, 
a um controle intraprofissional, que 
sempre deve estar sendo trabalhado. 

Tudo isso ocorre porque muitas ve-
zes a possibilidade de se aproveitar a 
oportunidade dessa formação depen-
de de que se tenha tido anteriormen-
te uma educação básica de qualida-
de que valorizou diversas habilidades 
proporcionando ao indivíduo a seguir 
os estudos e continuar se desenvol-
vendo em vários contextos. Mesmo 
com tantas dificuldades a Educação 
Continuada não perde sua impor-
tância, ela está totalmente associa-
da à dialética que propõe ao homem 
um questionamento de si mesmo. 

Não há formação definitiva, mas há 
um processo de criação constante e 
infindável, de constante reflexão, re-
orientado e reavaliado tendo o diá-
logo como principal ferramenta. Ba-
seada neste contexto é que a LDB 
9394/96 buscou assegurar aos edu-
cadores esta continuidade de valori-
zação das experiências profissionais 
e exigem momentos que proporcio-
nem a continuação do conhecimento 
acadêmico, não basta mais apenas o 
diploma na parede, um bom educa-
dor atualizado deve saber transfor-
mar informação em conhecimento, 
deixar o estudo permanente significa 

perder toda a identidade profissional. 

Deve haver uma reafirmação diária 
de que a prática também permite o 
desenvolvimento de capacidades e 
competências da profissão e o prin-
cipal é que independente dos conhe-
cimentos acadêmicos, sendo assim 
a prática transforma-se em fonte 
de investigação sempre pautada no 
diálogo e na reflexão. Cabe colocar 
que algumas instituições a Formação 
Continuada tem sido usada para su-
prir as deficiências da formação ini-
cial, o que é uma pena, pois este é 
um instrumento de interação e am-
pliação de conhecimentos técnicos 
associados a experiências. Essa não 
é a forma correta de ser utilizada, 
vai totalmente contra os princípios 
ditos aqui, o objetivo principal é a 
partir de conhecimentos acadêmi-
cos formadores darem respaldo teó-
rico durante toda a prática para que 
o educador sempre se renove e de-
senvolva seu trabalho eficientemen-
te. Daí a importância das instituições 
formadoras de professores definirem 
e conhecerem o currículo direciona-
do a esses profissionais, para que o 
trabalho dê continuidade à formação 
inicial, a ideia a qual se tenta trans-
mitir vai além da palavra “curso”, mas 
uma visão de sucessões de even-
tos, respaldada em um planejamen-
to que dará início a esse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que assim como o formador de educadores deve co-
nhecer o perfil do professor e seu histórico ao ensinar o profes-
sor e seus alunos da EJA especificamente, devem conhecer o per-
fil de seus alunos para que se crie um currículo dentro da realidade 
do educando o qual vem de uma proposta de educação de qualidade. 

A prática docente em si, seja dos alunos da educação regular seja inserida 
numa formação de professores, traz ao professor/formador muita experiência, 
mas tal experiência para se tornar aprendizado deve ser de qualidade. Dessa 
maneira ao ensinar é possível aprender e enriquecer mais ainda sua prática.

Um fato relevante dentro da prática do educador é que ele possui ideias e 
crenças fortemente estabelecidas sobre o que é ensinar e aprender. É interes-
sante que haja uma continuidade de sua formação dentro desta perspectiva 
sem apagar o que se tem ou ignorar seus conhecimentos prévios. Tudo pode 
ser um espelho. Um professor bem formado reflete sua formação, misturada 
as suas experiências, crenças e conhecimentos na prática em sala de aula, 
no planejamento, na condução de uma aula que visa à construção de conhe-
cimento entre educandos com histórias de vida e conhecimentos prévios.
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A música na educação infantil passa pelas atividades musicais que oferecem 
inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a 
controlar seus músculos e mova-se com desenvoltura. A criança aos poucos vai formando 
sua identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se 
com os outros. A partir do momento em que a criança entra em contato com a música, seus 
conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o aumento de 
sua sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. Sua interação e 
relações sociais serão marcados através deste contato e sua cidadania será trabalhada através 
dos conceitos que são passados através das músicas. A música na educação pode envolver 
outras áreas de conhecimento, através do desenvolvimento da autoestima a criança aprende 
a se aceitar com suas capacidades e limitações. A musicalização é uma ferramenta para ajudar 
os alunos a desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos, suas ideias, 
valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu universo 
interior.

Palavras chaves: Música; Educação; Valores; Desafio.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1425

INTRODUÇÃO

A concepção do aluno de aprender passa 
pelo principal questionamento do porquê, na 
educação formal, as escolas de Educação In-
fantil devem trabalhar com a musicalização? 
Esta resposta pode ser melhor explicada quan-
do observamos a questão que passe por entre 
as práticas musicais encontradas nas escolas 
e se difunda entre os educadores. Música é 
só um conhecimento, mas um conhecimento 
que desenvolve, amplia os campos a frente 
de um aluno. Musicalização é um processo de 
desenvolvimento para um aluno na constru-
ção do conhecimento musical com o objetivo 
de despertar e desenvolver o gosto musical da 
criança, contribuindo para sua capacidade de 
criação e expressão artística. A música pode 
ser utilizada em vários momentos do proces-
so de ensino-aprendizagem, sendo de grande 
importância na busca do conhecimento, per-
mitindo avanços no desenvolvimento lúdico, 
criativo, emotivo e cognitivo. As entidades 
escolares devem incentivar a interdisciplinari-
dade e suas várias possibilidades, pois a músi-
ca ajuda em todas as fases e etapas do ensino.

A utilização da música, bem como o uso 
de outros meios artísticos, pode incentivar 
a participação, a cooperação, socialização, e 
assim destruir as barreiras que atrasam o de-
senvolvimento curricular do ensino. Para isso 
acontecer é necessário a revisão dos méto-
dos, da fundamentação, das bases que orien-
tam as várias atitudes didático-pedagógicas 
dos conteúdos disciplinares. A interdisciplina-
ridade ainda não se apresenta com muita visi-
bilidade em nossa educação, tanto nas áreas 
de pesquisa como no ensino, o que acontece 
são diferentes posições multidisciplinares.

Nessa situação, é importante que os conhe-
cimentos não se configurem em apenas um 
grande número de informações, transforma-
dos em receitas educacionais. Se faz necessá-
rio a busca de novas formas metodológicas e 
didático-pedagógicas a serem desenvolvidas 
e introduzidas no meio educacional. Devendo 
se apresentar maneiras de transmitir e produzir 
o conhecimento, e também repensar a educa-
ção, se é que existe a tendência de superação 
da transmissão tediosa de conteúdo escolar.

A linguagem musical no processo de en-
sino apresenta-se como instrumental me-
todológico e pedagógico de significativa 
importância, pois além das vantagens já co-
locadas, traz a sua natureza e caráter, a in-
terdisciplinaridade com a qual se dinamiza 
todo o processo de ensino-aprendizagem.

Sem levar em conta que ela não busca 
com insistência a aplicação de maneiras, 
prescritivas e pré-estruturadas, na dissemi-
nação dos conteúdos a serem trabalhados.

Quando a criança ouve uma música, ela 
aprende uma canção, brinca de roda, participa 
de brincadeiras rítmicas ou de jogos de mãos 
recebe estímulos que a despertam para o gosto 
musical, o despertar que floresce o gosto pelo 
som, ritmo, movimento., introduzindo em seu 
processo de formação um elemento funda-
mental do próprio ser humano., favorecendo o 
desenvolvimento do seu gosto estético e au-
mentando e melhorando sua visão de mundo.
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Ao longo da história as pessoas do mundo 
todo têm cantado e se encantado com os ele-
mentos musicais, criando e tocando antigos e 
novos instrumentos, usando a música como 
uma forma de expressão que apresenta ideias, 
costumes, sentimentos e condutas sociais. 
Para a criança a música representa mais que 
uma forma de expressão e integração com o 
meio; é um elemento que possibilita desen-
volver habilidades, conceitos e hipóteses, 
contribuindo para a sua formação integral.

Quando a música é percebida pelos educa-
dores como fonte de ensino-aprendizagem, as 
ações mais comuns realizadas no dia a dia trans-
formam-se em vivências capazes de estimu-
lar o desenvolvimento da criança, persistindo 
uma forma de preservação social e histórica.

Garantir a presença da música nos currí-
culos dos cursos que formam professores e, 
por conseguinte, assegurar a formação mu-
sical para o docente, não é suficiente para 
introduzir a prática da musicalização no 
contexto escolar, mas é o começo para a 
reconstrução da sua identidade dentro das 
instituições de ensino. Uma linguagem tão 
importante quanto às demais áreas do co-
nhecimento e, portanto, fundamental 
para o processo de ensino-aprendizagem.

A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Som é tudo que soa!
Segundo Teca Brito (2003, p.17):
A música é uma linguagem universal. Tudo 

o que o ouvido percebe sob a forma de mo-
vimentos vibratórios. Os sons que nos cer-
cam são expressões da vida, da energia, do 
universo em movimento e indicam situações, 
ambientes, paisagens sonoras: a natureza, 
os animais, os seres humanos traduzem sua 
presença, integrando-se ao todo orgâni-
co e vivo deste planeta (BRITO, 2003, p.17)

De fato, a música é um elemento sem-
pre presente na cultura humana. Sendo im-
prescindível na formação da criança para 
que ela, ao se tornar adulta, atinja a capaci-
dade de pensar por conta própria e exerça 
sua criatividade de maneira crítica e livre, a 
música e também a dança são fundamen-
tais na formação do corpo, da alma e do 
caráter das crianças e dos adolescentes.

A música ganha ainda mais importância por 
arrebatar não só as crianças, mas também 
os adolescentes e os adultos. Nesse senti-
do, este trabalho se justifica na medida em 
que procura demonstrar a importância da 
música para a formação da criança. Isso vale 
tanto para as atividades escolares quanto 
para todas as outras atividades desenvolvi-
das para e com a criança. Além de contribuir 
para que os diversos conhecimentos sejam 
mais facilmente apreendidos pelo infante, 
a música faz com que ele desenvolva sua 
criatividade, sua subjetividade e exerça sua 
liberdade, tornando-o, no futuro, um ser au-
tônomo e capaz de exercer com responsabi-
lidade seu papel de ser autônomo e cidadão.

Segundo SCAGNOLATO, 2006:
A música não substitui o restante da educa-

ção, ela tem como função atingir o ser huma-
no em sua totalidade. A educação tem como 
meta desenvolver em cada indivíduo toda a 
perfeição de que é capaz. Porém, sem a utili-
zação da música não é possível atingir a esta 
meta, pois nenhuma outra atividade conse-
gue levar o indivíduo a agir. A música atinge 
a motricidade e a sensorialidade por meio 
do ritmo e do som, e por meio da melodia, 
atinge a afetividade (SCAGNOLATO, 2006).
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Para o autor a música é como um comple-
mento na educação, pois o aprendizado leva a 
criança a pensar, já a música a leva movimen-
tar-se. Em parceria as duas formas de ensino 
colocam a criança em fases de desenvolvimen-
to mais abrangentes. Ela passa a entender os 
conhecimentos que recebe e como utilizá-los.

De encontro com mais essa parcela de co-
nhecimento sobre a música torna-se mais 
forte o desejo de aprender através da música 
tornando as aprendizagens mais significati-
vas sendo uma aliada na formação psicológi-
ca e cognitiva da criança. Em sua formação 
a criança recebe estímulos de todas as for-
mas, mas os mais significativos são os co-
nhecimentos adquiridos na escola, sendo 
assim, torna-se justificado a pesquisa desse 
trabalho para buscar e colocar à tona a con-
tribuição da música para educação infantil.

Dentre os grandes desafios que preci-
sam ser enfrentados para que possamos, 
de fato, ter propostas consistentes de en-
sino, a Lei Nº 11.769 foi sancionada em 
18 de agosto de 2008, que possibilitou o 
ensino de Música nos Projetos Pedagógi-
cos das Escolas estabelecendo sua obriga-
toriedade nas escolas de educação básica.

A aprovação da Lei foi sem dúvida uma 
grande conquista para a área de educação 
musical no País, garantindo o direito do ensi-
no da música. Com isto aumenta a importân-
cia de haver um entrelaçamento entre esco-
la, professor, música e aluno. A música aguça 
o imaginário da criança, torna-os criativos.

 
A educação infantil e o olhar para o futuro
A análise de ideias a respeito do ensino 

de Música, assim como as suas finalidades, 
suas vantagens e sua relação com a escola 
moderna. A partir do século XX, estas dis-
cussões se tornaram ainda mais intensas 
e, consequentemente o ensino de música 

conseguiu cada vez mais espaço dentro dos 
currículos escolares brasileiros. Promovem 
benefícios, que através da música podemos 
sensibilizar o educando, desenvolvendo a 
percepção de mundo, enfim, o fazer criativo.

A educação musical auxilia todo o processo de 
formação do ser humano, e pesquisas científi-
cas comprovam que crianças, jovens e adultos 
que estudam algum instrumento musical têm 
melhor desempenho na aprendizagem escolar.

A cultura é o fundamento, que alicerça e 
identifica um povo e aprendendo sobre nos-
sa cultura estamos valorizando nosso país. A 
música é um fenômeno global e não há cul-
tura sem música, por isso seu papel é tão 
importante, quanto conhecer e preservar 
nossas tradições musicais, é também conhe-
cer a produção musical de outros povos e 
culturas e, de modo, explorar, criar e ampliar 
os caminhos e os recursos para o fazer mu-
sical. Como umas das formas de representa-
ção simbólica do mundo, a música, em sua 
diversidade e riqueza, permite-nos conhe-
cer melhor a nós mesmos e ao outro, próxi-
mo ou distante. Mais do que uma disciplina, 
o ensino musical é uma expressão de vida.

A música é uma das competências a serem de-
senvolvidas na infância, e, como sabemos, ou-
tra importante trajetória se completa quando 
a criança adquire a habilidade de ler e escrever.

  
Todavia, a educação musical infantil no 

Brasil ainda caminha lentamente, ela pre-
cisa ser constituída, e seus principais ob-
jetivos não podem se resumir a auxiliar no 
aperfeiçoamento dos alunos em outras áre-
as de conhecimento, fazer porque cada 
criança tem o direito de desenvolver sis-
tematicamente suas habilidades musicais, 
precisa ser valorizada como conhecimento ar-
tístico e acadêmico valorizada por si mesma.
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A nova legislação abre múltiplas possibilida-
des para que a atividade musical encontre o 
seu espaço na educação básica. Entretanto, é 
preciso mencionar que “a lei em si não é capaz 
de modificar o cenário da educação escolar” 
(Martinez, 2012, p. 20), pois inúmeros fatores 
que influenciam esse processo, como a orga-
nização das diferentes secretarias de educa-
ção e dos diversos estabelecimentos de ensi-
no, além da formação e atuação do professor.

OS grandes pedagogos da musicalização 
no Brasil, de que forma eles influenciam?

O século XX viu despontar, em um curto 
espaço de tempo, uma série de músicos com-
prometidos com o ensino da música. Dentre 
eles, destacam-se pela pertinência de suas 
propostas e por sua penetração no Brasil, tor-
nando-se com isso, mais significativo para nós.

Podemos citar nomes como, Émile-Jaques 
Dalcroze, professor no Conservatório de Ge-
nebra, sua proposta de trabalho sistemático 
na educação musical era baseada no movi-
mento corporal e na habilidade de escuta.

Dentro da evolução do seu trabalho e como 
o desenvolvia, a melhor conclusão, é que o en-
gajamento do músico Dalcroze nas questões 
de seu tempo, suas propostas congregavam 
fortes tendências românticas, o entendimen-
to da arte como expressão de sentimentos, e a 
crença em métodos racionais e definitivos, que 
atuariam como estratégias de asseguramento 
da qualidade investigatória de seu trabalho.

Em sua intenção de democratizar o ensi-
no, Dalcroze ressaltou a importância da pre-
sença da música na escola, pois acreditava 
que “nenhuma evolução, nenhum progres-
so, podem ocorrer sem a participação da ju-
ventude, pois é nos espíritos jovens que as 
ideias deitam suas raízes mais profundas”.

No livro Educação é amor, Shinichi Suzuki, 
afirma que toda criança potencialmente, 
tem capacidade de aprender música. Esteve 
em contato com o universo da música des-
de o nascimento, sua família, dona da maior 
fábrica de instrumentos de corda no Ja-
pão, foi desde a brincadeira até o trabalho 
na fábrica projetando e construindo violino.

Sua experiência como educador começou 
em 1931, quando na época seu primeiro alu-
no tinha quatro anos de idade. Acreditava-se 
até então que crianças acima de oito ou nove 
anos que poderiam aprender um instrumen-
to. Como ensinar uma criança tão pequena? 
Suas ideias surgiram a partir da observação, 
da maneira como as crianças aprendem a lín-
gua materna, na primeira infância, através da 
habilidade de comunicação entre os pais e a 
criança. “Toda criança japonesa fala japonês!”

O estudo da música deve enriquecer 
toda a vida da criança e fazer dela um ser 
humano mais completo. Suzuki busca o 
amplo desenvolvimento da criança, ex-
pandindo sua capacidade de aprender, 
apreciar e descobrir a alegria da música.

O trabalho desenvolve a atenção global 
da criança, e suas sensibilidades auditivas, 
visuais. Suzuki enfatiza a importância do 
ambiente, que deve ser de aprendizagem 
colaborativa, e da educação permanente.

A criança, em casa, deve estar imersa em 
música: ela vai ouvir música, tocada pelos 
pais, irmãos, outras crianças ou por meios 
de reprodução como vídeos, discos, grava-
dor, computador. Isso fará, segundo ele, com 
que ela também deseje aprender a tocar.
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Professores que usam o método Suzuki 
acreditam que a criança tem uma capacidade 
ilimitada de aprender. É preciso que se acre-
dite no valor da música e da educação infantil 
para o ser humano, e caso se compreenda que 
os costumeiros mecanismos de que se dispõe 
para a ação educativa, não conseguem aten-
der a demanda atual, será possível comparti-
lhar da convicção sobre o real papel da música 
em cada indivíduo em particular e a sociedade, 
se convencendo de que ela é uma parte ne-
cessária, e não periférica da cultura humana.

Para entender como a música se manifes-
ta na educação infantil é necessário com-
preender o seu contexto histórico e analisar 
seus antecedentes no Brasil. Pensar na edu-
cação musical aplicada nos estilos que esse 
trabalho se propõe, determina a importân-
cia da música na educação escolar no Brasil.

A música tem como único propósito fa-
vorecer, colaborar com o desenvolvimento 
dos alunos, sem privilegiar algum ou outro 
aluno que apresente mais potencial, dada 
sua necessidade de ser envolvida no coti-
diano, no contexto escolar e principalmente 
no desenvolvimento das crianças, interagin-
do com seus pais, professores e ampliando 
o mundo que estão começando a conhecer.

 
A fundamental importância da música 

no desenvolvimento cognitivo da criança.

Desde bem pequenos observamos que a 
música já faz parte da vida, pelo seu poder 
criador e libertador, a música torna-se um 
grande recurso educativo a ser utilizado na 
Pré-Escola. Segundo Leda Osório (2011) es-
tudos realizados permitem dizer que a in-
fância é um grande período de percepção 
do ambiente que nos cerca, pois a criança é 
influenciada pelo que acontece a sua volta. 

A música é uma linguagem que co-
munica e expressa sensações, a crian-
ça desde o nascimento vive ao mes-
mo tempo em um meio onde descobre 
coisas todo tempo, pois sua interação com 
o mundo a permite desenvolver o individual.

Nas muitas situações presentes o supor-
te para atender a vários propósitos, como a 
formação de hábitos, atitudes e comporta-
mentos: lavar as mãos antes do lanche, es-
covar os dentes, a realização de comemora-
ções relativas ao calendário de eventos do 
ano letivo simbolizados no dia da árvore, 
dia do soldado, dia das mães, a exploração 
que a criança percebe por meio dos senti-
dos é de como ela interage com o mundo, 
através de seu próprio corpo, suas habi-
lidades motoras, adquirindo a linguagem.

A maneira a favorecer a sensibilidade, a 
criatividade, o senso rítmico, o ouvido mu-
sical, o prazer de ouvir música, a imagina-
ção, a memória, a concentração, a atenção, 
a autodisciplina, o respeito ao próximo, o 
desenvolvimento psicológico, a socializa-
ção e a afetividade, além de originar a uma 
efetiva consciência corporal e de movimen-
tação. Segundo Koellreutter (2001) é pre-
ciso aprender a apreender o que ensinar.

A associação da música, enquanto ativida-
de lúdica, com os outros recursos dos quais 
dispõem o educador, facilita o processo de 
ensino aprendizagem, pois incentiva a criati-
vidade do educando através do amplo leque 
de possibilidades que a música disponibiliza. 
Aliar a música à educação também obriga o 
professor a assumir uma postura mais dinâ-
mica e interativa junto ao aluno. Conforme 
Koellreutter (2001) “ o professor entende que 
por meio do trabalho de improvisação abre-se 
espaço para dialogar e debater com os alunos 
e, assim, introduzir os conteúdos adequados. ”
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O processo de aprendizagem se torna mais 
fácil quando a tarefa escolar atender aos im-
pulsos deste a exploração e descoberta, entre 
professor e aluno, quando o tédio e a mono-
tonia se tornarem ausentes das escolas, pois 
o professor, além das aulas expositivas e cen-
tralizadoras, possa proporcionar experiên-
cias diversas com seus alunos, o que facilita 
muito a aprendizagem. Portanto, a integração 
entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéti-
cos e cognitivos, assim como a promoção de 
integração e comunicação social, conferem 
um caráter significativo à linguagem musical.

É muito importante a utilização da música 
no espaço de educação infantil, pois a criança 
além de aprender brincando, o ambiente es-
colar se torna mais agradável e estimula cada 
vez mais à vontade dela participar das aulas, 
introduzir conteúdos através da música as 
crianças de 0 a 5 anos desenvolvem relações 
afetivas, de socialização, cognitivo e ainda 
torna o aprendizado de qualquer área de co-
nhecimento ainda mais fácil de ser absolvido.

Desde o nascimento, a criança tem neces-
sidade de desenvolver o senso de ritmo, pois 
o mundo que a rodeia, expressa numa profu-
são de ritmos evidenciados por diversos as-
pectos: no relógio, no andar das pessoas, no 
vôo dos pássaros, nos pingos de chuva, nas 
batidas do coração, numa banda, num motor, 
no piscar de olhos e até mesmo na voz das 
pessoas mais próximas. No período da alfa-
betização a criança beneficia-se do ensino 
da linguagem musical quando as atividades 
propostas contribuem para o desenvolvimen-
to da coordenação viso motora, da imitação 
de sons e gestos, da atenção e percepção, 
da memorização, do raciocínio, da inteligên-
cia, da linguagem e da expressão corporal. 

Essas funções psiconeurológicas envolvem 
aspectos psicológicos e cognitivos, que cons-
tituem as diversas maneiras de adquirir conhe-
cimentos, ou seja, são as operações mentais 
que usamos para aprender, para raciocinar. 
Rosa (1990) afirma que a simples atividade 
de cantar uma música proporciona à criança 
o treinamento de uma série de aptidões im-
portantes. A musicalização é importante é im-
portante na infância porque desperta o lado 
lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a so-
cialização, a alfabetização, inteligência, capa-
cidade de expressão, a coordenação motora, 
percepção sonora e espacial e matemática.

No início do século XX, aparecem os mé-
todos ativos de: Declory, Montessori, Dal-
ton e Pakhurst, formando a nova escola. Es-
ses pensadores outorgaram a música como 
um dos principais recursos didáticos para o 
sistema educacional, reconhecendo o ritmo 
como um elemento ativo da música, favore-
cendo as atividades de expressão e criação. 
Para Maria Montessori as crianças gostam de 
aprender, ela desenvolveu muitas ideias na 
época que hoje são aceitas sem restrições. 

A pesquisa de Maria provou que as crian-
ças passam por um período mais sensitivo 
dos 2 anos e meio aos 6 anos, e durante essa 
fase sua mente é receptiva à aprendizagem 
de forma diferente da de qualquer outra faixa 
etária. Os materiais que ela desenvolveu e o 
ambiente que criou davam-lhes uma oportu-
nidade de ganhar independência e capacida-
de de reflexão mesmo com tão pouca idade.

A música em suas inúmeras formas quando 
utilizada em sala de aula, desenvolve diferentes 
habilidades como: o raciocínio, a criatividade, 
promove a autodisciplina e desperta a consci-
ência rítmica e estética, além de desenvolver 
a linguagem oral, a afetividade, a percepção 
corporal e também promover a socialização.
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Podemos observar que em vários segmen-
tos a música é utilizada como meio de inte-
gração e melhoramento do indivíduo tanto 
pessoalmente como coletivamente. O canto 
coral é a atividade mais praticada, pois esta 
é uma atividade que permite a integração 
e exige cooperação entre seus membros, 
além de proporcionar relaxamento e des-
contração. Cantar é uma atividade que exi-
ge controle e uso total da respiração, pro-
porcionando relaxamento e energização. 

 De que forma a música se torna um recurso 
pedagógico?

Alunos preparados para desempenhar 
funções motoras e cognitivas, bem como 
relacionar-se bem com o meio social pode 
ser uma tarefa difícil de se executar, quan-
do não se coloca isto como objetivo prin-
cipal. As ferramentas de trabalho caem 
para os profissionais como fontes de ati-
vidade que interagem o aluno com os de-
mais, mostrando que a expressão é um fa-
tor decisivo no processo de aprendizagem.

A música não somente é uma simples fer-
ramenta, sendo acessível, ela não necessi-
ta, necessariamente, de mais nada além de 
alunos e professores para ser produtiva, ser 
adaptável, ela precisa apenas ser ouvida, 
sentida, pois um som produzido, tanto por 
instrumentos elétricos ou pelo corpo como 
assobios e palmas, pode transportar os alu-
nos para um mundo de aprendizado amplo 
em que a intensidade deste processo va-
ria de acordo com as diferenças individuais.

Na educação infantil existem inúmeras pos-
sibilidades de se trabalhar a música e os be-
nefícios que ela pode oferecer. Os materiais 
podem ser diversos, não necessariamente é 
preciso dispor de materiais caros. As esco-
las muitas vezes não dispõem de condições 
de elaborar projetos com alto custo, o que 
não seria viável para os professores, nem 

para os alunos. Isso evidencia que um tra-
balho criativo e competente colabora com a 
criança para desenvolver sua criatividade, so-
cialização, expressão e também serve como 
estímulo para o aluno da educação infantil 
aprender mais e de forma contextualizada

Os benefícios que as utilizações da música 
permitem é o desenvolvimento social/afetivo, 
pois crianças, até a fase adulta, estão desenvol-
vendo sua identidade, descobrindo e passan-
do pelo auto aceitação e autoestima, tudo isso 
acontecendo no contato com as outras crian-
ças.um convívio extremamente fortalecedor.

Para WEIGEL (1988, p. 15) assegura que o 
trabalho com a música pode proporcionar essa 
integração social, já que as atividades geral-
mente são coletivas e o trabalho em grupo pro-
duz compreensão, cooperação e participação. 

A afetividade é uma sensação de prazer 
que possibilita expressão dos sentimentos 
perante os outros, desenvolvê-la acarreta 
uma sensação de segurança. Quando ex-
pressamos nossos sentimentos ocorre o de-
senvolvimento da sensação e de realização.

O ensino de música não precisa ser discu-
tido e sim facilitado para que a escola con-
siga influenciar o principal objetivo que é o 
de não necessariamente a formação de ins-
trumentistas, concertistas e nem dominar 
instrumentos ou cantar almejando uma car-
reira profissional como músico. O fator de im-
portância é que o aluno pode sim no futuro 
desejar alcançar uma dessas carreiras, mas o 
ato do ensinar canto, trabalhar com a músi-
ca ou tocar alguns instrumentos, deve ser o 
de ter como objetivo o desenvolvimento da 
criança, aliando a música a elementos per-
tinentes do currículo da educação infantil.
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Projetos de música
Projetos e programas escolares que bus-

quem integrar comunidade como agente e 
apreciadora da arte ali produzida ganham uma 
dimensão que ultrapassa os muros da escola.

A estrutura escolar e seus professores e 
alunos são os distribuidores de práticas e 
ideias. A escola é o marco da educação, nes-
se contexto quanto mais o intercâmbio com 
a comunidade acontecer, mais as famílias 
dos alunos estarão envolvidas na educação 
dos filhos, mais próximas as pessoas estarão.

Uma das formas mais comuns e eficazes 
de atingir a comunidade são os concertos, 
não somente nas escolas, mas em entida-
des filantrópicas, como hospitais, teatros, 
etc. o importante é integrar a comunida-
de com a prática musical escolar, enfrentar 
os desafios de interagir em comunidades 
pobres que nunca tiveram acesso a músi-
ca em seu contexto pleno, ouvir uma músi-
ca erudita, por exemplo, que estarão fren-
te a uma orquestra com grandes músicos e 
um som que irá vibrar de forma diferente. 

Para algumas pessoas será apenas uma 
música somente tocada, sem um intérpre-
te, para outros será de despertar sentimen-
tos de alegria, de motivação, produzin-
do efeitos maravilhosos em um indivíduo.

Pessoas mais empreendedoras, pode-
rá ser oferecido o canto de coral, seja en-
tre alunos de uma escola, ou de pessoas 
da comunidade, ambas se beneficiarão da 
confraternização dos escolares, ou das pes-
soas na comunidade ali presente. Nota-se 
que as relações de sociabilidade auxilia-
ram a aprendizagem musical e vice-versa.

A música representa uma pessoa, uma 
história, até mesmo uma empresa. Algu-
mas empresas que são lembradas por suas 

ações, se utilizam de uma qualidade sonora, 
para marcar sua presença, seu nome em um 
segmento, com músicas que ao começarem 
a tocar, sabemos de quem estão falando.

Grandes empresas buscam projetos que 
combinem a diversidade de ritmos brasileiros 
com conceitos sonoros universais, empresa 
está como Natura que incentiva e valoriza a 
música com origem e essência da brasilidade 
que ao se espalhar entrará em contato com 
diferentes culturas e sons do mundo todo.

Projetos que contribuem para a preserva-
ção, perpetuação e difusão da música bra-
sileira e que enriquecem nosso legado mu-
sical. Nesta categoria serão aceitos projetos 
que prevejam em seu escopo a realização 
de formação musical, a difusão de mani-
festações culturais artísticas tradicionais, o 
registro de artistas, gêneros ou movimen-
tos culturais e a criação ou recuperação de 
acervos relevantes para a música brasileira.

Atuando como educadora durante mui-
tos anos, Teca Alencar de Brito considera-se 
uma pesquisadora. Através de seus livros 
e artigos podemos perceber que a auto-
ra busca, constantemente, analisar e refle-
tir sobre o modo como as crianças apren-
dem a fazer música, e qual é o significado 
que este fazer musical tem em suas vidas.

Teca destaca que somos seres musicais, que 
a música é importante para nossa vida e por 
isso deve fazer parte do currículo das escolas. 
Nada mais simples!Segundo Teca (Ferramen-
tas com Brinquedos - A Caixa de Música, 2014),

 
O fazer musical é um modo de resistên-

cia, de reinvenção (questões caras ao hu-
mano, mas ainda pouco valorizadas no 
espaço escolar) que, ao mesmo tempo, for-
talece o estar juntos, o pertencimento a um 
grupo, a uma cultura. O viver (e conviver) 
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na escola - espaço de trocas, de vivências 
e construção de saberes, de ampliação da 
consciência - deve, obviamente, abarcar to-
das as dimensões que nos constituem, in-
cluindo a dimensão estética (TECA, 2014).

Podemos mencionar como uma impor-
tante proposta pedagógica, que visa a for-
mação integral de seres humanos e não 
apenas, a formação musical especializa-
da, pela pessoa de Koellreutter, uma das 
personalidades mais expressivas da músi-
ca e cultura brasileiras, atuando de modo 
dinâmico, ousado, polêmico e inovador.

Apesar de ser reconhecido como o 
“grande mestre” de muitas gerações 
de músicos brasileiros, as reflexões.

Para Koellreutter (2011):
[...] pesquisas e propostas de Koellreutter 

para a realização de um projeto de educação 
musical dirigido a todos, e não apenas aos fu-
turos músicos, priorizando a formação integral 
dos indivíduos, ainda são pouco conhecidas e 
entendidas. Este foi um dos principais motivos 
que me impulsionaram a escrever o livro “Ko-
ellreutter educador: o humano como objetivo 
da educação musical (KOELLREUTTER, 2011).

Se juntar a um grupo de pessoas que te-
nham experiência ou interesse na mesma 
área cultural – música, teatro, dança, artes 
visuais, literatura ou cultura popular, estará 
se elaborando um projeto. Baseado nesse in-
teresse comum a várias pessoas, a abrangên-
cia de estruturar movimentos que possam 
ser desenvolvidos passará a ser um projeto 
com possibilidades de oferecer a uma comu-
nidade ótimas oportunidades de conheci-
mento, realização, a mesma busca pode par-
tir de uma entidade escolar, motivando seus 
alunos de interesses mútuos a desenvolve-
rem atividades que vão gerar muitos frutos.

Educador como Koellreutter, propõem 
que seguindo determinados princípios, um 
educador terá uma postura realizável de 
aprender a apreender dos alunos o que en-
sinar; questionar tudo, sempre; por fim, não 
ensinar ao aluno o que ele pode encontrar 
nos livros. A atualização de conceitos mu-
sicais, de modo a viabilizar a incorporação 
de elementos presentes na música contem-
porânea no trabalho de educação musical.

Ele sempre propôs a superação do currícu-
lo fechado, com conteúdos previamente de-
terminados a serem transmitidos sem avaliar 
criteriosamente o que é realmente impor-
tante ensinar a cada aluno, grupo, em cada 
contexto. “Ensinar aquilo que o aluno quer 
saber”, cabe ao educador facilitar situações 
para uma aprendizagem autodirigida. Mais do 
que programas que visam resultados precisos 
e imediatos, é preciso contar com princípios 
metodológicos que favoreçam o relaciona-
mento entre o conhecimento, a sociedade, 
o indivíduo, estimulando, e não tolhendo, o 
ser criativo que habita em cada um de nós.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho pudemos observar a real importância da música na escola, em to-
das as idades. O contexto de assimilação passa pelos mesmos princípios de que a mú-
sica é uma motivação de grande ajuda para alunos que precisam desenvolver-se em 
áreas como interação social, facilidade de raciocínio. O ensino de música nas escolas pú-
blicas ou particulares, podem diferenciar no currículo escolar, mas vão abrir portas e pos-
sibilitar o acesso às novas culturas, a circulação de informação e do conhecimento, a 
interação na sociedade e a participação na produção da linguagem dessa sociedade.

A volta da música como parte do currículo das escolas, concretiza e forma espe-
ranças de uma evolução do ensino brasileiro. Incentivar a arte como disciplina obri-
gatória é dar aos alunos oportunidades de crescimento, aprimoramento intelectu-
al, de raciocínio, mas principalmente formar seres humanizados e sensibilizados.

Relacionar a música com as demais disciplinas é de grande importância, pois pode-
rá melhorar a qualidade de ensino, a motivação de um aluno pode ajudá-lo a apren-
der mais e melhor. O recurso na aprendizagem é, no entanto, a grande responsabi-
lidade do profissional que trabalha com a música, pois como modelo de ensino, o 
professor pode muitas vezes, motivar um aluno, como também fazê-lo perder o interes-
se, a vontade de olhar para o futuro. Buscar novas ideias é em grande parte responsabi-
lidade das escolas, encontrar no profissional de ensino um incentivador de seus alunos.

O valor da música na educação infantil pode ser visto sem sombra de dúvidas como uma 
parceria que dá certo. O trabalho realizado com a música em sala de aula pode deixar o am-
biente leve, alegre, permitindo que a criança possa se expressar, brincar, entrar em contato 
com as vivências do dia a dia, com a família, e desenvolver seu vocabulário, ajudando o pro-
cesso de aprendizagem da escrita e leitura. O Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998) menciona que a música é fundamental para o desenvolvimento de uma iden-
tidade, pois auxilia na autonomia do indivíduo, trabalha imaginação, criatividade, capacidade 
de concentração, fixação de dados, experimentação de regras e papéis sociais, desenvolvem 
a expressão, o equilíbrio, a autoestima, autoconhecimento e integração social (BRASIL, 1998).
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Os PRINCIPAIS DESAFIOS NO ENFRENTAMENTO DA SÍNDROME DE 
BURNOUT NOS ESPAÇOS ESCOLARES

RESUMO: O presente estudo tem como intuito propor reflexões sobre as questões pertinentes 
à síndrome de burnout, um distúrbio que tem acometido muitos professores nos dias atuais. 
O estresse rotineiro, as condições de trabalho, o excessivo número de alunos em sala de aula, 
a indisciplina discente, a falta de recursos humanos e materiais, a desvalorização da carreira, 
enfim, são fatores que contribuem para a evidência dessa síndrome. Considerando tais fatores, 
busca-se uma exploração de caráter bibliográfico que permita discussões, tratamentos e 
prevenções que colaborem para minimizar esse problema e para melhorar a qualidade do 
trabalho pedagógico nas escolas.

Palavras chaves: Síndrome de Burnout; Professores; Educação.
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INTRODUÇÃO

A síndrome de burnout é um conceito relativamente novo, criada pelo psicanalis-
ta alemão Herbert Freudenberger, em 1974. Ela caracteriza situações de esgotamen-
to e estresse, bem como desgastes físicos e mentais na prática de funções profissionais.

Alguns professores são acometidos por essa síndrome e perdem o ânimo no desenvolvi-
mento de suas funções pedagógicas. O que antes era sinônimo de prazer se torna motivo 
de tristeza, falta de capacidade, mágoa, causando uma desvalorização do trabalho docente.

Muitos estudos na área da educação ressaltam que as condições de trabalho vigentes são 
muito complexas e muitas vezes precárias, especialmente nas escolas públicas e colabo-
ram para a evolução da síndrome de burnout. Nesse contexto, elas ocasionam problemas 
como a falta dos docentes ao trabalho, a afastamento por licenças médicas, entre outros.

A busca de alternativas para a prevenção, para a contenção e para a re-
dução dos efeitos da síndrome de burnout é um desafio na área educacio-
nal e requer constantes reformulações nos sistemas educacionais de ensino.

Objetivo geral: 
Colaborar com uma reflexão acerca da síndrome de burnout, propondo possibilidades de 

redimensionamento das funções docentes, bem como a prevenção desse distúrbio que aco-
mete os professores.

Objetivo específico: 

Problematizar as condições de trabalho dos professores e a rotina cotidia-
na docente, procurando solucionar e aponta recursos para a qualidade do traba-
lho e para a manutenção da saúde física e mental dos profissionais da educação.

Neste cenário, torna-se primordial indagar: é importante que os docentes tenham melhores con-
dições de trabalho? A saúde física e mental dos professores interfere nas atividades e propostas pe-
dagógicas nas escolas? Quais os principais desafios para minimizar o efeito da síndrome de burnout?

Cabe, então, uma reflexão sobre os principais indicadores dessa síndrome e a fim 
de apontar as ações preventivas para o seu enfrentamento, a fim de priorizar a quali-
dade pedagógica das atividades desenvolvidas no interior das instituições escolares.

É necessário que se reconheçam as dificuldades no trabalho docente, sobretudo aquelas 
que afetam o estado físico, mental e emocional dos professores. Caso contrário, essa profis-
são estará fadada ao fracasso, já que não existirão motivações para aqueles que acreditam 
no sucesso da educação e no seu potencial para a construção de uma sociedade mais cidadã.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
SÍNDROME DE BURNOUT

Nas salas de aula e dentro das instituições 
escolares, é comum perceber um descon-
forto e uma desmotivação dos professores 
devido a fatores que envolvem a natureza 
de suas funções, causando estresse. Esses 
elementos podem levar a determinados si-
nais e sintomas da síndrome de burnout.

De acordo com HARRISON (1999), essa 
síndrome se caracteriza como um tipo de es-
tresse permanente relacionado a ofícios pro-
fissionais, que ocorre em função de pressões 
emocionais que se desenvolvem em interações 
que duram períodos de tempo significativos.

Esse distúrbio afeta os professores e, conse-
quentemente, o espaço escolar, pois ele preju-
dica o alcance das metas e expectativas de en-
sino. Nesse contexto, ela causa desequilíbrio 
emocional, desânimo, problemas de saúde e a 
ausência dos professores no trabalho, muitas 
vezes até mesmo o abandono da profissão.

Segundo BALLONE (2005), a palavra 
burnout é originária da Inglaterra e deri-
va de burn, que significa queima e de out, 
que significa exterior. Assim, essa síndro-
me implica num tipo de estresse que afe-
ta os aspectos físicos e afetivos da pessoa.

As principais características da síndrome 
de burnout são a falta de ânimo, o desinte-
resse pela profissão e a falta de perspec-
tiva no trabalho. Muitas vezes, o acúmulo 
de funções acaba contribuindo para esse 
estado. As condições de trabalho também 
são elementos agravantes na composi-
ção dessa conjuntura de sinais e sintomas.

Os professores têm um acúmulo de ta-
refas que desencadeiam sobrecargas de 
trabalho nas quais nem todos conseguem 
lidar bem. A formação docente enfati-
za conteúdos e teorias em detrimento dos 
relacionamentos interpessoais e da valo-
rização das interações entre os sujeitos. 

A categoria é alvo de críticas no cenário 
social, recebe muitas cobranças do siste-
ma escolar como um todo, pois os resulta-
dos precisam ser alcançados e os índices 
de rendimento melhorados. Em contrapar-
tida, há pouca menção aos projetos que 
dão certo e aos trabalhos bem-sucedidos.

 
Na era contemporânea, as posturas escola-

res se modificaram bastante e os papéis dos 
professores são múltiplos. O mau comporta-
mento dos alunos, o desrespeito aos profes-
sores e colegas e a falta de perspectivas, entre 
outros aspectos, são alguns dos principais de-
safios que ocorrem no interior das escolas. As 
próprias famílias dos alunos muitas vezes se 
mostram impotentes diante dos dilemas viven-
ciados em seus lares. A escola carece também 
de formação de valores humanos, que já não 
são mais transmitidos de geração em geração.  

De acordo com CARLOTTO (2002), as 
atribuições dos professores se ampliam 
cada vez mais e a identidade docente está 
perdendo seu dinamismo. Os profissio-
nais da educação estão tendo crises de an-
siedade e não estão conseguindo respon-
der às exigências e demandas docentes.
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As mudanças tecnológicas e a globaliza-
ção indicaram a necessidade dos professo-
res se atualizarem e a frequência nos cursos 
de capacitação fora do horário de trabalho, 
ao mesmo tempo em que ajudaram na qua-
lificação profissional, contribuíram para agra-
var os sintomas da síndrome de burnout.

 
Segundo LARA e AMORIM (2001), essa 

conjuntura de sintomas tem como con-
sequência a redução na realização pes-
soal do professor, o esgotamento emo-
cional e a descaracterização docente.

Nesse sentido, as transformações sociais 
refletiram diretamente na profissão docente, 
pois houve maior desvalorização do trabalho 
dos professores e mais exigência de atualiza-
ção, porém o custeio de todos os ônus ficou 
inteiramente voltado ao próprio profissional.

Sabe-se que a educação pública em rede na-
cional, principalmente, sofre com problemas 
antigos e recorrentes. Há pouco investimen-
to, os salários não são adequados, os números 
de alunos por sala de aula são bastante gran-
des, as condições de trabalho são precárias 
e a desvalorização docente aumentou muito.

 
A síndrome de burnout vai evoluindo du-

rante muito tempo e muitas vezes num pro-
cesso cumulativo e progressivo que não é 
percebido pela pessoa. Os aspectos emo-
cionais tendem ainda a causar sintomas 
psicossomáticos que interferem nas rela-
ções pessoais e familiares dos professores.

  

OS EFEITOS DA SÍNDROME DE 
BURNOUT NAS ESCOLAS
 
Grande parte dos professores, no início 

do exercício de sua profissão, demonstram 
entusiasmo e grandes ideais. Se comprome-
tem e se envolvem em projetos pedagógi-
cos e didáticos com muito afinco, almejan-
do que suas expectativas sejam alcançadas. 

 
Justamente essas idealizações em relação 

ao trabalho são algumas das principais ca-
racterísticas que promovem o surgimento da 
síndrome de burnout. Isso porque ao mesmo 
tempo em que o professor segue uma voca-
ção, ele perde um pouco da sua autonomia ao 
seguir metodologias e propostas das quais não 
participou ou concordou com a elaboração.

As mudanças tecnológicas e sociais tam-
bém interferem no trabalho dos professo-
res, pois a função da escola recai sobre as 
transformações da sociedade por intermé-
dio da formação de cidadãos críticos e au-
tônomos. Assim, o professor acaba se de-
dicando cada vez mais ao trabalho e se 
aprimorando em cursos de formação con-
tinuada, o que demanda o uso do seu tem-
po livre em aperfeiçoamento profissional. 

 
Os professores assumem muitas atri-

buições burocráticas e também precisa li-
dar com questões inerentes a elementos 
sociais e emocionais dos alunos e das fa-
mílias. Além disso, muitas vezes precisa 
solucionar conflitos relacionados às ex-
pectativas dos pais ou da equipe escolar.

 
LANDINI (2008) pontua que esses fatores 

de cunho externo à escola, aliados aos sis-
temas de organização das unidades escola-
res, demonstram uma especificação docen-
te na prestação de serviços, desvinculando 
as atividades educativas como prioritárias.
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A produção do conhecimento científico 
parece que deixou de ter o seu prestígio no 
sistema escolar, pois as instituições esco-
lares muitas vezes precisam atender a ne-
cessidades mais sociais do que acadêmicas.

 
Nesse contexto, os professores aca-

bam assumindo funções para as quais não 
se preparou e não se formou para resol-
ver, pois não tem suporte para tantas es-
pecialidades. Assim, demonstram sinto-
mas de estresse e se tornam vulneráveis 
a desenvolver a síndrome de burnout.

A dificuldade em superar o impasse en-
tre o desempenho das funções buro-
cráticas e de responsabilidade dos pro-
fessores e as atividades desenvolvidas 
cotidianamente nas salas de aula é grande 
e muitas vezes a incapacidade em alcançar 
as expectativas e os objetivos pretendidos 
gera quadros de ansiedade e depressão que 
vão se agravando com o passar do tempo.

Segundo CODO, SAMPAIO e HITOMI 
(1993), a rotina de trabalho docente afe-
ta sobremaneira os aspectos emocionais, 
pois não existe um equilíbrio entre as ex-
pectativas e trajetórias de vida individuais 
e as funções atribuídas aos professores. A 
relação ser humano X trabalho muitas ve-
zes é bloqueada, causando o princípio dos 
sintomas de impotência que podem futu-
ramente causar a síndrome de burnout.

 
O desenvolvimento desse distúrbio causa a 

tendência a somatizar sintomas, enfatizando 
um tratamento que necessita de apoio mé-
dico, psicológico e terapêutico. O problema 
se agrava bastante, pois a constatação da 
enfermidade dos professores aliada à inter-
ferência nos processos de ensino e apren-
dizagem tornam tudo ainda mais complexo.

 

Por isso, é importante que se tenha um olhar 
mais atento em relação à rotina diária dos 
professores, especialmente no que compete 
as políticas educacionais, gestão do trabalho, 
quantidade de alunos por turma, infraestrutu-
ra das escolas, pois a função docente traz em si 
inúmeras variantes que dificultam a realização 
de um trabalho mais qualificado e prazeroso.

Há opções para a promoção de um ambiente 
escolar mais prazeroso, que evite que a síndro-
me de burnout desencadeia nos professores. 
Assim que constatado o distúrbio, é funda-
mental priorizar as intervenções adequadas 
para minimizar os efeitos desse problema.

Segundo CARLOTTO (2002), é importante 
que se tenha atenção aos principais sintomas 
da síndrome de burnout nos professores para 
poder prevenir e erradicar esse problema. 
No entanto, tal tarefa não é algo individual, 
mas sim um comprometimento coletivo entre 
pais, alunos, a comunidade escolar e a escola.

Afinal, se o professor não apresentar boas 
condições físicas e psicológicas de traba-
lho, não conseguirá desenvolver atividades 
positivas para seus alunos. O professor aju-
da na constituição da identidade do aluno, 
na formação para a cidadania e na atua-
ção crítica na sociedade, por isso seu traba-
lho precisa ser o mais qualificado possível.
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A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES 
PREVENTIVAS NA IDENTIFICAÇÃO 
DA SÍNDROME DE BURNOUT NO 
DOCENTE
 
As considerações e estudos sobre a sín-

drome de burnout tem sido cada vez mais 
significativas, pois busca-se uma maior com-
preensão desse conceito, bem como de suas 
causas e consequências, a fim de lidar, con-
ter e prevenir a sua ocorrência no magistério.

 
A prevenção é primordial, pois esse dis-

túrbio começa despercebido e vai tomando 
proporções gigantescas, levando à perda de 
energia dos professores, ao comprometi-
mento da saúde física e mental dos profissio-
nais e em alguns casos levando à alienação.

ESTEVE (1994) aponta possibilidades 
de enfrentamento baseadas na preven-
ção, especialmente no âmbito da formação 
inicial docente, bem como na administra-
ção educacional, com estruturas de apoio 
aos professores no seu trabalho cotidiano. 

Sabe-se que a reestruturação do sistema 
escolar implicaria numa proposta ousada e 
complexa, porém a incidência tanto da sín-
drome de burnout como de outros problemas 
similares alerta para a necessidade de um 
olhar mais atenta ao que ocorre nas escolas.

A compreensão desse distúrbio e de sua 
evolução no decorrer do tempo cria me-
canismos para que se defina um diagnós-
tico apropriado e precoce, gerando maio-
res condições nas ações preventivas.

De acordo com CARLOTTO e GOBBI 
(2000), é necessário resgatar os valores hu-
manos relativos à profissão docente, ga-
rantindo a saúde física e mental dos pro-
fissionais. Além disso, o desenvolvimento 
de programas motivacionais contribui para 
a qualidade de vida do professor, refletin-
do positivamente no ambiente de trabalho.

As crenças e expectativas frustradas e as 
angústias dos professores são causadas pe-
las tensões cotidianas, com origens nas di-
versas situações precárias de trabalho já 
mencionadas. Assim, quando não corres-
pondidas, essas dificuldades se adicionam 
aos sintomas de desânimo, estresse e de-
pressão que dificultam o interesse do pro-
fessor no desempenho de suas funções.

Cada sujeito traz consigo os efeitos de 
suas experiências pessoais, que reper-
cutem no seu trabalho.  Se não houver 
respaldos positivos, dificilmente haverá 
motivação no desempenho das funções do-
centes. Dessa forma, é fundamental que 
se proponham intervenções voltadas ao 
cuidado e ao bem-estar dos professores.

As consequências do mal-estar docen-
te são sérias e perigosas, gerando um apelo 
à humanização do trabalho docente. Outra 
demanda importante é a necessidade de in-
vestimento profissional, bem como a revalo-
rização histórica e cultural dos professores, 
visto que a educação ainda é um dos pila-
res de desenvolvimento de uma sociedade.

O trabalho docente sempre teve uma impor-
tância social muito grande, por isso os estudos 
sobre as condições de trabalho e saúde dos 
professores merece mais atenção e incentivo.
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A era atual exige dos professores o do-
mínio de competências e habilidades di-
versificadas e amplas. As mudanças so-
ciais perpassam o ambiente educacional 
e causam conflitos na formação docente, 
pois a adaptação a essas transformações 
nem sempre são tranquilas e favoráveis.

A visão que se tem do professor hoje 
em dia também não se vincula aos aspec-
tos de valor que se tinha há algum tempo. 
As políticas públicas não implantam me-
lhorias na organização do trabalho e não 
estimulam a autonomia dos profissionais.

Os professores necessitam de ações volta-
das à prevenção da geração de estresse e de 
desgaste profissional. Eventos formativos, pa-
lestras motivacionais, bem como mediações 
mais pontuais, como a inserção de outros 
profissionais especializados no apoio ao tra-
balho docente, seriam primordiais para o au-
xílio nos processos de ensino e aprendizagem.

Quando os professores realizam o seu 
trabalho com satisfação e prazer, ele se 
torna mais significativo e mais propen-
so à manutenção da integridade física e 
psíquica de todos os sujeitos envolvidos 
no processo de ensino e aprendizagem.

Segundo NÓVOA (1998), é necessário mais 
investimento em relação à identidade docente, 
por intermédio da formação dos professores 
e da valorização do trabalho. Assim, possibili-
ta-se mais aprimoramento e melhoria da qua-
lidade de vida e de trabalho dos profissionais.

Por fim, pode-se dizer que mudanças de 
perspectivas em relação à singularidade e 
também aos aspectos coletivos na carreira 
docente são importantes para a construção 
de ambientes de aprendizagem mais produ-
tivos e significativos nos espaços escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A era contemporânea tem valorizado os va-

lores mercantis em detrimento dos valores 
humanos e isso gera um comprometimen-
to dos valores, princípios e padrões de boa 
convivência. Espera-se menos dos relacio-
namentos interpessoais e mais da produtivi-
dade, do alcance de metas e afins. Essa con-
juntura de elementos desencadeia sintomas 
como o cansaço, o estresse e o desânimo.

As condições de trabalho dos professores 
tem sido o foco de muitos estudos em função 
do número de problemas manifestados na 
carreira docente nas últimas décadas. Muitas 
vezes os professores estão tão imersos em 
suas rotinas pedagógicas que não se atentam 
aos indícios de esgotamento a que chegam.

Essa nova complexidade no cenário educa-
cional gera um panorama de responsabilida-
des, competências e habilidades atribuídas aos 
professores que não consegue se compatibili-
zar com as demandas e expectativas docentes.

A síndrome de burnout se origina de modo 
lento e muitas vezes não é percebida pelo pro-
fessor que a apresenta. É um mal-estar que 
ocorre em função do acúmulo de funções, do 
estresse diário e do desânimo, relativos à con-
juntura precária de elementos presentes no 
sistema escolar. Essa somatização de sintomas 
gera um alerta no sistema emocional que preci-
sa ser controlado e eliminado em tempo hábil.

A maneira dos professores lidarem com es-
ses fenômenos cotidianos adversos acabam 
reproduzindo respostas negativas que causam 
problemas físicos e psicológicos que ecoam 
nas salas de aula e nas escolas como um todo.
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LIB NEO (2004) faz considerações re-
levantes sobre a perda da identidade dos 
professores e a desvalorização docente, 
pois ambas dependem dos significados pes-
soais e sociais que estão sendo perdidos. 
O resgate dessa identidade é primordial 
para que os professores continuem sen-
do agentes da formação dos alunos e ins-
tiguem transformações sociais e culturais.

Deve-se destacar que as mudanças no pa-
pel do professor têm tido uma conotação 
negativa em nível nacional, pois há mui-
to enfoque nas aposentadorias precoces, 
na quantidade de faltas docentes e de li-
cenças médicas, bem como na rotatividade 
de profissionais da educação nas escolas.

A síndrome de burnout precisa ser compre-
endida como um fenômeno de cunho psíqui-
co e social, que tem etapas e dimensões que 
podem ser prevenidas ou atenuadas. Tais ta-
refas não são alcançadas de maneira indivi-
dualizada, mas por intermédio de uma ação 
conjunta entre toda a comunidade escolar. 

As situações de mal-estar docente de-
vem ser alteradas e o investimento na edu-
cação precisa ser realizado, mesmo que os 
resultados alcançados ocorram a médio e 
longo prazo. É fundamental que haja mais 
programas de formação voltados à cons-
cientização dos professores sobre as suas 
condições de trabalho, a fim de constituir 
espaços de discussão sobre os limites e po-
tencialidades da sua carreira profissional, 
habilitando-os com maior qualidade para o 
enfrentamento das dificuldades cotidianas.

É importante entender que esse distúrbio 
é um desafio da geração vigente e requer 
um olhar diferenciado para suas caracterís-
ticas. Somente com as técnicas de preven-
ção adequadas será possível construir um 
novo cenário educacional mais qualificado.

Assim, as intervenções devem ser objetivas 
e pontuais, levando em consideração os re-
cursos inerentes a cada professor e o levan-
tamento dos aspectos que colaboraram para 
o desenvolvimento da síndrome. Nesse con-
texto, foca-se num trabalho docente mais hu-
manizado do ponto de vista do bem-estar, da 
segurança e da saúde física e mental, colabo-
rando para a minimização dos efeitos da sín-
drome e estendendo esse benefício aos alu-
nos, suas famílias e sua comunidade escolar.
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LUDOPEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DOS SUJEITOS EM TORNO DAS 
BRINCADEIRAS

RESUMO: A chegada das habilidades pedagógicas em nossas escolas permite que os 
jogos passem pela porta da frente na sala de aula. Jogar um jogo de estratégia, cooperativo, 
linguístico, requer a mobilização de recursos, conhecimento, know-how e habilidades para 
alcançar o objetivo definido pelos dentro das regras do jogo. A ludicidade é uma prerrogativa 
verdadeiramente eficaz nas decisões educacionais e no desenvolvimento de habilidade no 
campo cognitivo. Proporemos-nos nesse trabalho a explorar as instâncias que explicam o 
trabalho educacional no campo da ludopedagogia, para tanto exploraremos os jogos bem 
como as práticas em torno do brincar na construção do sujeito em desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Ludopedagogia; Formação; Professores; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O brincar é, sem dúvida, um instrumento 
de aprendizagem intimamente ligado à mo-
bilização de cinco gestos mentais: atenção, 
compreensão, memorização, reflexão e ima-
ginação. Em cada brincadeira, uma nova ta-
refa complexa para resolver. Além disso, as 
ações do jogo dos adversários são quase im-
previsíveis e o perigo (lançamento de dados, 
cartas de desenho) é um mecanismo lúdico 
bastante difundido que pode mudar rapida-
mente a “cor” de um jogo enquanto diversão.

Ao contrário de brinquedos de exercício 
(sensório, motor ou manipulativo), simbóli-
co (de papel, encenação de produção grá-
fica com dois ou dimensões) ou conjuntos 
(construção, layout ou edição científica), os 
jogos de tabuleiro respondem a usos especí-
ficos, perfeitamente enquadrados por regras 
previamente aceitas pelos jogadores. Estas 
são “armadilhas lúdicas” [ii] que forçaram o 
jogador a fazer escolhas ao longo do jogo.

O brincar mobiliza e desenvolve recursos 
(vocabulário, conhecimento), habilidades dis-
ciplinares (lógica, por exemplo) e muitas ha-
bilidades transversais (autonomia, empatia, 
cooperação, etc.). Por natureza, o jogo da so-
ciedade é também um exercício de socializa-
ção, de convivência ou mesmo de cidadania.

Na escola, a pedagogia do brincar integra-
-se sem dificuldade à pedagogia ativa. A me-
cânica lúdica do jogo por si só traz motiva-
ção para os jogadores. Ao contrário de uma 
atividade típica de aprendizado, o resulta-
do não importa. O jogo oferece um desafio 
não sem riscos e incertezas, e o ambiente 
do jogo mergulha os jogadores em um ce-
nário espaço-temporal que está fora de sin-
tonia com a realidade. Isso permitirá que ele 
aceite o erro e confie nele para obter lucro, 
um aprendizado e uma experiência positiva.

O jogo é, portanto, tanto uma ferramenta 
de aprendizado como uma ferramenta mara-
vilhosa para a escola de remediação ou rein-
serção, porque a atividade em si é motivado-
ra e fundamentalmente diferente de outras 
técnicas de aprendizado que o jovem neces-
sita todos os dias em seu ambiente escolar.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
FORMAÇÃO DO SUJEITO

Um método de abordagem ludopedagógico 
desperta emoções e propicia afeto. Segundo 
as neurociências, o jogo pode capturar e res-
suscitar a atenção dos participantes. Ao esti-
mular os sentidos e o movimento, ele ancora 
as habilidades mais profundamente. Enten-
de-se espontaneamente, o cérebro humano 
não é capaz de armazenar muita informação 
destilada através de um aplicativo de ima-
gem estático. O jogo e os sentimentos impli-
cam e criam uma memória muito mais forte.

Ludopedagogia é o conjunto de ferramentas 
que permitem aprender por meio de do jo-
gos, este método não substitui as outras téc-
nicas, mas busca completa-las. É a variedade 
de abordagens que promove a aprendizagem. 
Cartas de baralho ou tijolos de construção não 
são, portanto, fúteis nem inúteis, uma vez que 
seu uso é voltado para objetivos educacionais 
reais. O jogo não se limita a uma simples fun-
ção quebra-gelo. Isso realmente permite o de-
senvolvimento e a aquisição de habilidades.

A ludopedagogia é uma maneira de liber-
tar o cérebro para dar espaço ao aprendiza-
do. O principal interesse da ludopedagogia, 
é claro, a implicação dos alunos. Mais envol-
vente, também é essencial em um projeto 
de ensino á distância. Fortalece a participa-
ção, evita o abandono e mantém a atenção.
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O conhecimento ludopedagógico é adap-
tado para  todo o público, mesmo o mais 
refratário. Como em qualquer método de 
ensino, é especialmente a postura do pro-
fessor que faz a diferença, especialmen-
te porque ajuda a proteger o aluno em face 
do desconforto, fonte de aprendizagem. Na 
prática, o uso da ludopedagogia pelo pro-
fessor não é uma obrigação. O essencial é 
o seu carisma. Sua capacidade de despertar 
uma emoção para enraizar uma memória.

Um método de ensino ludopedagógico joga 
com o efeito da surpresa. Através de uma se-
quência de instruções, alternamos e pensamos 
sozinhos, trocamos com outros participantes 
e nos movemos. Este processo provoca uma 
gama de diferentes emoções, suspense, pra-
zer, frustração, etc. Não há, no final, um ven-
cedor nem um perdedor, mas uma maior aten-
ção e desapego que facilitam o aprendizado.

Essas atividades levam a criança a agir e rea-
gir com os outros e a permitir que desenvolva 
empatia e cooperação, crie conexões signifi-
cativas e aprenda os fundamentos da comu-
nicação. Integra a dimensão das percepções 
sensoriais, habilidades motoras finas e habi-
lidades motoras globais que permitem que a 
criança aprenda e adquira noções relacionadas 
ao diagrama corporal. A criança desenvolve ha-
bilidades que lhe permitirão adquirir mais au-
tonomia, coordenação e flexibilidade em suas 
ações, como comer, vestir-se e andar sozinho.

EMOÇÕES E EDUCAÇÃO NO 
PROCESSO COGNITIVO

A Ludopedagogia oferece recursos para 
estimular e despertar o raciocínio, a lógica 
e as habilidades de alfabetização das crian-
ças. No mesmo contexto, a aprendizagem da 
língua e da linguagem oral e escrita, a fono-
logia e a pronúncia estão associadas às ati-
vidades de desenvolvimento de habilidades 
em matemática, concentração, memorização 
e aprendizagem de números e habilidades. 
figuras geométricas. É também um circui-
to que facilita a expressão verbal de senti-
mentos, a compreensão de uma linguagem 
falada e permite a aquisição de vocabulário.

As atividades desenvolvem a confiança, o 
conhecimento e a autoestima das crianças. 
Eles promovem a interação para desenvol-
ver habilidades interpessoais e permitem 
que a criança desenvolva um relacionamen-
to saudável e empático com os outros. O 
circuito também integra a dimensão natura-
lista, propondo atividades que estimulam a 
consciência e o conhecimento da natureza, 
a capacidade de classificar, discriminar, re-
conhecer, usar o conhecimento sobre a na-
tureza e reconhecer vestígios de animais 
e animais. modelos de vida na natureza.

As várias atividades educacionais fazem 
com que a criança construa seu conhecimen-
to interagindo com o mundo ao seu redor, ao 
fazê-lo, ele aprende a aprender. O ambiente 
e o comportamento dos adultos são dois fa-
tores que estruturam o desenvolvimento har-
monioso do cérebro. Representam da mesma 
forma recursos para reflexão, planejamento, 
escolha e acompanhamento de programas 
neuro-ludopedagógicos para estimular, des-
pertar e acompanhar efetivamente o desen-
volvimento global e o sucesso socioeducativo. 
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As metodologias cognitivas para funções 
executivas e habilidades meta-cognitivas 
contribuir para o desenvolvimento da juven-
tude, as habilidades do futuro: o desenvol-
vimento do pensamento crítico, resolução 
de problemas, criatividade, cooperação e 
espírito empreendedor, a fim de promover 
o sucesso acadêmico e antecipar a integra-
ção e adaptação socioprofissional ao mer-
cado de trabalho em constante mudança.

Os alunos serão confrontados com uma 
série de exercícios, técnicas, ferramentas e 
circuitos ludopedagógicos. Essas diferentes 
atividades contribuem para o despertar e ati-
vação de diferentes capacidades, mental, afe-
tiva e física. Eles também contribuem para a 
concentração, atenção, desenvolvimento de 
memória e gerenciamento de tempo. Os alu-
nos aprendem técnicas para estimular e des-
pertar funções executivas, bem como meto-
dologias para fortalecer funções cognitivas e 
mecanismos cerebrais para aprender a apren-
der e desenvolver motivação e perseverança 
na aprendizagem. A ciência visa desenvolver 
competências interdisciplinares e implemen-
tar técnicas e métodos de aprendizagem efi-
cazes de acordo com o perfil de cada aluno. 
Ao desenvolver habilidades metacogniti-
vas, os alunos adquirem um método eficaz 
de aprender e desenvolver sua autonomia.

SOCIEDADE E LUDOPEDAGOGIA

As atividades lúdicas devem voltar-se para 
o entendimento do ambiente, assim como, 
estimular a imaginação e, acima de tudo, di-
vertir educando. Como em qualquer proces-
so de socialização os pais costumam pensar 
no brinquedo “certo” para seu filho antes de 
adquiri-lo. Mas como reconhecer brinque-
dos de alta qualidade educativa ou como 
você saber se o brinquedo é seguro? Os jo-
gos de hoje muitas vezes fornecem padrões 
de pensamento, em que a criatividade indi-

vidual e a imaginação das crianças nem sem-
pre são suficientemente estimuladas. Mas 
também existem jogos digitais que - usa-
dos   com medida e objetivo - permitem que 
que as crianças experimentem e aprendam. 

Ao invés de uma revisão abrangente, de-
linear uma visão panorâmica de algumas 
obras (por vezes antigo e bem conhecido), 
que, não sendo sempre explícitas, conver-
gem em nossa opinião para mostrar todo o 
interesse de um questionamento cruzando a 
infância, o jogo e o mundo social. Queremos 
sugerir, ao fazê-lo, a partir de um estudo de 
jogos e brinquedos como uma entrada heu-
rística para acessar os processos de cons-
trução social da realidade e das identidades.

[...] na brincadeira faz-de-conta, os obje-
tos perdem a sua força determinadora sobre 
o comportamento da criança, que começa a 
agir independentemente daquilo que ela vê. 
Uma colher se transforma em um avião, um 
cabo de vassoura em um cavalo. Na brinca-
deira a criança aprende a comportar-se não 
somente pela percepção imediata dos obje-
tos, ou pela situação que a afeta de imedia-
to, mas pelo significado desta ação. O jogo 
fornece um estágio de transição em dire-
ção à representação, desde que um objeto 
seja um pivô da separação entre o significa-
do e o objeto real (VYGOTSKY, 1989; p.67).

Além disso, deve também ser observado 
que, cada vez mais brinquedos específicos de 
gênero estão voltando ao mercado e, portan-
to, uma distribuição clara dos jogos já ocor-
re em uma idade jovem. Mais importante 
do que regar as crianças com brinquedos, é 
dar-lhe espaço e tempo para brincar, no qual 
ela possa expressar sua própria imaginação. 
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Lúdico é um termo usado para situações em 
que o indivíduo está vivendo em uma ilusão 
criada quando se participa de uma brincadei-
ra ou jogo, algo ‘fora da realidade’ que nos dá 
prazer e alegria em participar. A palavra ‘ilu-
são’ vem do latim e significa in ludere ou ‘no 
lúdico’ em português (SOBRAL, 2011 p.2).

O acompanhamento especializado de um 
pedagogo pode ser de vital importância nes-
se processo laboral com o lúdico, pois propi-
cia por meio de estudos resultados no cam-
po da habilidades que podem incidir num 
resultado de conteúdo educacional através, 
por exemplo, de imitação, brincadeira com 
outros, etc., profissionalmente mediado.

DESDOBRAMENTOS DO LÚDICO 
NA FORMAÇÃO DO SUJEITO

O paradigma educacional vigente e as prá-
ticas atuais de ensino e aprendizagem não 
promovem – em muitos casos – o componen-
te lúdico como um recurso para promover a 
aprendizagem formal na Educação Primária e 
Secundária. Na verdade, o lúdico não aparece 
na ordem em que o currículo é estabelecido e 
na gestão da educação primária, a abordagem 
lúdica recomendada na área de Educação e 
mais especificamente na área da linguagem 
sugere que usando textos orais simples o cará-
ter lúdico se inicia na ordem referente ao ensi-
no e aprendizagem na fase inicial das crianças.

Mas, no entanto, uma das tarefas mais im-
portantes previstas em todos os planos e pro-
gramas de estudo é preparar um estudante 
altamente qualificado e competente, que le-
vem os alunos a desempenhar um papel ativo 
no processo de ensino-aprendizagem, a fim 
de desenvolver habilidades de generalização 
e intelectuais que lhes permitam orientar-se 
na busca e processamento das informações 
de que permitam de maneira rápida e inde-
pendente poder aplicar os conhecimentos 

adquiridos de forma ativa e criativa. Con-
sideramos que o componente lúdico pode 
facilitar essas tarefas nas escolas em geral e 
especificamente naquelas que possuem sa-
las de aula multiculturais para algumas das 
propriedades que caracterizam os jogos. A 
ação na fonte, como Vygotsky e Piaget ex-
plicaram, Piaget leva à complexidade orga-
nizacional das ações ao símbolo e Vygotsky 
seria o sentido social de ação que caracteriza 
a ação do jogo, e o conteúdo do que é e o 
que quer representar em sua execução. Eles 
têm, como uma forma de atividade humana, 
um grande potencial emocional e motivacio-
nal, porque, os jogos são uma das atividades 
humanas raras que vão além das barreiras ge-
ográficas, políticas, sociais, culturais e linguís-
ticas e quando essa atividade é introduzida 
em nossa rotina de ensino, os alunos a valo-
rizam como um elemento positivo intrínseco.

Com o aparecimento do jogo simbólico a 
criança ultrapassa a satisfação da manipulação, 
e vai começando a assimilar a realidade exter-
na ao seu eu. Dessa forma, o jogo simbólico é 
usado como encontro de satisfação fantasio-
sa, por meio de compensação, de superação 
de conflitos e preenchimento de desejos (GIA-
COMETTI BARCELOS e DIAS, 2013. p, 1104).

O jogo lúdico é concebido como uma ati-
vidade educativa que influencia e dá di-
mensões aos artífices do processo edu-
cativo dando significado ao conceito de 
felicidade, não castrando sua criatividade e 
a necessidade de construir conhecimento. 

Não há dúvida de que o jogo se deve de-
finir como uma atividade livre e voluntária, 
como fonte de alegria e de diversão. Um jogo 
em que se está obrigado a participar deixaria 
de ser um jogo: se constituiria em coerção. 
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Obrigatório ou simplesmente recomendado, 
perderia uma de suas características funda-
mentais: o fato de que o jogador se entrega a 
ele espontaneamente, de bom grado e por seu 
gosto, tendo cada vez mais a total liberdade de 
preferir se retirar, o silêncio, o recolhimento, a 
solidão ou uma atividade fecunda (CAILLOIS, 
1986, p. 31 Apud PEREIRA, 2015. p, 173).

A formação em questão envolve respos-
tas a situações ou problemas relacionados 
com a vida, a fim de promover o desenvolvi-
mento de competências relacionadas com a 
aprender a viver em comunidade. A atmosfe-
ra prática pedagógica que caracteriza a pro-
posta tal como identificado pelo ar emana 
de liberdade, criatividade e racionalidade, 
sem descuidar da formação do corpo discen-
te, uma vez que serve a transformação de 
áreas cognitivas, físicas e sócio emocionais.

O lançamento de uma metodologia lúdica 
requer o desenvolvimento de habilidades de 
ensino, como a capacidade do profissional 
para a partir de sua prática para conhecer e 
compreender os problemas, desafios e mu-
danças que afligem o sujeito e seus arredores, 
priorização e a síntese que faz com que estes, 
de forma criativa e respeitosa o leve a assumir 
efetivamente os desafios colocados pelo en-
sino. A inclusão do jogo lúdico no processo de 
aprendizagem possibilita internalizar e trans-
ferir conhecimentos para que estes se tornem 
significativos, assim como atenção é dada ao 
desenvolvimento sócio emocional daqueles 
que participam e criam o próprio caminho.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL E A 
LUDICIDADE

O exercício da prática educativa através do 
uso do brincar como estratégia metodológica 
para a promoção da aprendizagem significati-
va pode garantir qualidade na formação para 
a vida profissional e pessoal do corpo discen-
te. Isso nos convida a destacar a abordagem 
baseada em competências, como a orientação 
didática para a promoção da aprendizagem 
relevante pela comunidade de professores, 
que é diretamente responsável pela geração 
de modelos de ensino baseados em proces-
sos que garantam a qualidade. A concepção 
de uma prática de ensino lúdico é entendi-
da como uma projeção do desenvolvimento 
humano enriquecida pela aprendizagem des-
tinada sob a metodologia baseada na funda-
mentação de um universo que faz parte da 
diversão, embora não escape o dito conceito. 

A experiência de trabalho em sala de aula 
com elementos lúdicos, como jogos de tabu-
leiro ou eletrônicos, permitiu desenvolver re-
flexões sobre a prática docente, pois durante 
o processo e seu acompanhamento foi reali-
zada uma troca de conhecimentos e experiên-
cias que permitiram localizar e atuar nas áreas 
de maior necessidade. Observa-se também 
que a comunicação entre os participantes 
possibilita, cooperação e respeito pelas nor-
mas previamente acordadas, as quais podem 
vir a ser aceitas, aplicadas e valorizadas. Esse 
movimento traz a ação objetivada progresso 
no que se refere ao processo de socialização 
dos alunos, destinando-se a representar uma 
prática de ensino e aprendizagem significati-
va, inserindo o jogo no ambiente escolar como 
uma experiência de lazer e socializante, cará-
ter entendido como o elemento que favorece 
o desenvolvimento de valores e permite o au-
toconhecimento, regulação e aprendizagem. 
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Essa prática tem a vantagem adicional 
de poder ser aplicada em qualquer área. 
Este processo contribui para o enriqueci-
mento pessoal dos professores, uma vez 
que lhes permite explorar as possibilida-
des metodológicas do trabalho em equipe. 

Partindo do princípio de que o brincar é da 
natureza de ser criança, não poderíamos dei-
xar de assegurar um espaço privilegiado para 
o diálogo sobre tal temática. Hoje, os profis-
sionais da docência estão diante de uma boa 
oportunidade de revisão da proposta pedagó-
gica e do projeto pedagógico da escola, pois 
chegaram, para compor essa trajetória de 
nove anos de ensino e aprendizagens, crianças 
de seis anos que, por sua vez, vão se encon-
trar com outras infâncias de sete, oito, nove e 
dez anos de idade. Se assim entendermos, [...] 
este é o momento de colocarmos no currícu-
lo dessa etapa da educação básica o brincar 
como um modo de ser e estar no mundo; [...] 
como uma expressão legítima e única da in-
fância; o lúdico como um dos princípios para 
a prática pedagógica; a brincadeira nos tem-
pos e espaços da escola e das salas de aula; 
a brincadeira como possibilidade para conhe-
cer mais as crianças e as infâncias que cons-
tituem os anos/séries iniciais do ensino fun-
damental de nove anos  (BRASIL, 2006 p. 9).

O jogo lúdico deve dar origem à cognições 
ambientais de experiências para o desenvol-
vimento de competências de professores e 
alunos, para o qual faz-se necessário, o con-
teúdo motivacional do jogo – vai motivar o 
participante a reconhecer o que é necessá-
rio para resolver uma determinada ação ou 
situação problema – pois se o jogo se furtar 
em promover essas reflexões acaba por esva-
ziar seu sentido, então não há diversão nem 
tampouco significado de ordem preparatória. 

Seria um puro jogo para a execução de uma 
tarefa, seja manual ou intelectual, e não res-
ponderia aos propósitos de importância para 
a aprendizagem na formação atual do ser.

Muitas condições que hoje são exigidas 
ao professor para exercer o seu papel obje-
tivam a busca do desenvolvimento de uma 
prática pedagógica canalizada para o desen-
volvimento das habilidades e competências 
necessárias para construir o conhecimen-
to com autonomia e responsabilidade, per-
mitindo que as decisões para os problemas 
que possam surgir ao longo de sua vida pes-
soal e profissional sejam sanadas de manei-
ra plena, ou que perceba a incompletude 
do ser e possa buscar métodos de inserção 
e conhecimento significativos aos alunos.

A brincadeira e o jogo são as melhores ma-
neiras de a criança comunicar-se sendo um 
instrumento que ela possui para relacionar-
-se com outras crianças. É através das ativi-
dades lúdicas que a criança pode conviver 
com os diferentes sentimentos que fazem 
parte da sua realidade interior. Ela irá aos 
poucos se conhecendo melhor e aceitando 
a existência dos outros, estabelecendo suas 
relações sociais (PINTO; LIMA, 2003, p. 5).

A compreensão necessária da relação que 
existe entre social e educação através do 
desenvolvimento de atividades de forma-
ção realizados por estratégias metodológi-
cas com projeção humana, enriquecida pelo 
prazer de conhecer e aprender, responsável 
por facilitar a promoção de uma aprendi-
zagem libertadora, guiados pela excitação, 
incerteza e desafio cognitivo, demonstram 
a necessidade da diversão das estratégias 
metodológicas que permitam a aprendi-
zagem para promover características fun-
cionais, permanentes e contextualizadas 
para se projetar mais propriamente na vida. 
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Portanto, considera-se que as habilidades 
requeridas para uma prática lúdica de ensino 
são diversas e complexas para serem decla-
radas em sua totalidade, uma vez que deri-
vam de um processo de auto exploração da 
prática valorizada como individual. Além dis-
so, os requisitos também são causados   pelas 
necessidades do público-alvo e pela dinâmi-
ca desenvolvida no ambiente educacional.

Ter a competência para planejar, estrutu-
rar, executar e implementar uma prática pe-
dagógica lúdica requer buscar o apogeu da 
prática atual na área de atuação. Isto impli-
ca que os professores devem desenvolver a 
competência de conhecimento capacitação 
de sua disciplina e sua relação com outros co-
nhecimentos, intercalando informações, re-
sumindo sua relação, evidenciada funcionali-
dade para a vida e orientando os alunos para 
transformar, reconstruir e formar um amál-
gama de conhecimento útil para o indivíduo, 
bem como para o coletivo. Além disso, quem 
pretende formar com orientação lúdica deve 
desenvolver uma concorrência para projetar 
dispositivos didáticos que contribuam para 
o desenvolvimento motor, desenvolvimento 
cognitivo e social do corpo estudantil, des-
pertando o trabalho em equipe, promover o 
interesse em aprender com a disciplina meta, 
o que levou a fazer decisões, inter-relacio-
nando conhecimento e levando à construção 
de juízos, noções e ideias que permitam for-
talecer, conferir e reinventar o conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de competências de 
ensino significa enfocar a busca de novas for-
mas de garantir a qualidade educacional nos 
ambientes de aprendizagem, a promoção da 
aprendizagem que corresponde a aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a fazer e 
aprender a conhecer, a transcendência de uma 
mecânica que transmite conhecimento atra-

vés de uma que potencialize a produção e a 
construção autônoma do conhecimento, bem 
como práticas pedagógicas inovadoras que 
permitam dirigir a formação inicial e contínua 
dos alunos, contribuindo para o desenvolvi-
mento da cidadania, bem como alavancar a fun-
ção e finalidade da educação contemporânea.

É possível acreditar que a função educacio-
nal e social que os contextos de aprendiza-
gem preenchem para a melhoria da qualidade 
de vida de quem as conforma, requer um pro-
cesso de formulação, reformulação e planeja-
mento sistemático das práticas pedagógicas a 
serem promovidas. Assim, o desenvolvimento 
de habilidades e competências de ensino des-
tinadas a promover uma prática pedagógica 
lúdica é uma das armas que fornecem aos alu-
nos ferramentas fundamentais para a tomada 
de decisões na vida e na sociedade em geral.

Muitos estudos têm abordado a partir de di-
ferentes concepções, crenças, construções e 
teorias de profissionais, observando quais são 
as bases de suas ações pedagógicas e quan-
to as mudanças educacionais são possíveis 
se os atores envolvidos nos mesmos estão 
dispostos a modificar suas práticas.  Mudar a 
educação requer, entre outras coisas, trans-
formar as representações que professores e 
alunos têm sobre a aprendizagem e ensino, 
e para viabilizar essa prerrogativa, devemos 
antes de tudo saber o que é a sua natureza 
representacional e qual a sua dinâmica, assim 
como quais as suas relações com a prática. 

Desse modo entendemos que o lúdi-
co abarca a primazia do conhecimento 
e sua construção, representando muito 
mais que um mero brincar, mas a significa-
ção das amplitudes cognitivas e potenciais 
das crianças, desde sua fase primeira 
até seu desenvolvimento em sociedade.
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GESTÃO ESCOLAR: APENAS MUDANÇA DE TERMINOLOGIA OU UM 
NOVO PARADIGMA?

RESUMO: O objetivo deste texto é confrontar os conceitos de Administração Escolar e 
de Gestão Escolar, detectar as concepções e pressupostos que fundamentam cada termo, 
bem como, por meio de uma pesquisa bibliográfica, compreender a gestão escolar como um 
novo paradigma para o trabalho escolar pautado pelo diálogo e partilha de poder, no ensino 
público, visto que é pelo estudo e compreensão dos debates teóricos que se podem encontrar 
respostas para os desafios cotidianos e melhorar a qualidade do ensino público no país. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração escolar; Gestão escolar; Participação Coletiva.
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INTRODUÇÃO
 
Diante de paradigmas educacionais em crise, ao se focalizar a educação pública,  deparar-se-

-á com as diversas críticas a ela feitas, a começar pela prática escolar, marcada por seu caráter 
fragmentário, com disciplinas que quebram a unidade básica do seu conjunto, não havendo, 
efetivamente, um trabalho interdisciplinar. Além disso, pela desarticulação da vida da esco-
la com a vida da comunidade, do pedagógico com o político, do micro com o macrossocial. 

 
Como defende Libâneo (2004), a escola de hoje não pode restringir à mera trans-

missão de conhecimento sobre as matérias, apoiada quase que exclusivamen-
te no livro didático, ela deve configurar como síntese entre a cultura vivida na práti-
ca diária e a cultura formal, haja vista que o valor da aprendizagem escolar, com o apoio 
pedagógico do professor, está justamente na sua capacidade de mediações cogni-
tivas e interacionais, possibilitando aos alunos dar significado à cultura e à ciência.

 
Nesse contexto, na busca de um paradigma que contribua na superação dessa situação 

em que se encontra a educação pública, a Constituição Federal (1988) assegura o princí-
pio da Gestão Democrática do Ensino, referendada pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases 
para Educação Nacional- n. 9.394 (1996) que faz a exigência de um Projeto Pedagógico, 
elaborado de forma participativa com todos os segmentos da comunidade escolar a fim 
de construir sua autonomia, sedimentando uma escola de todos, unidos por um propósito 
em torno da educação, o que significa instituir a Gestão Democrática do Ensino Público.

 
Surge, então, a contraposição da Gestão Escolar à Administração Escolar. É a re-

flexão sobre essa contraposição que motivou este estudo, o qual busca respal-
do teórico, por meio da pesquisa bibliográfica, limitada à dimensão deste traba-
lho, que justifique a Gestão Escolar como um novo paradigma capaz de superar o 
caráter centralizador e burocrático, marcado pela concepção de Administração Escolar. 

 
Ressalta-se a importância desse debate, pois muitos modismos costumam aparecer no 

cenário educacional, não chegando a constituir-se em inovações, mas tão somente ve-
lhos conceitos de roupagem nova, confundindo aqueles que atuam diretamente na práti-
ca educacional e que buscam respostas para seus desafios cotidianos e suas inquietações 
pedagógicas, como advoga Luck (2006), apenas mudança nas denominações, sem o devido 
aprofundamento da compreensão do significado desta e suas implicações nada representa.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

A LDB (1996) solicita das unidades esco-
lares um Projeto Pedagógico, elaborado de 
forma participativa com todos os segmen-
tos da comunidade escolar, não para figurar 
na prateleira ou ser arquivado, mas para a 
construção da autonomia escolar, sedimen-
tando uma escola de todos, unidos por um 
propósito comum em torno da educação. 

Sendo assim, considera-se importante res-
saltar algumas concepções a respeito do 
Projeto Pedagógico. De acordo com André 
(2001, p.188), o Projeto Pedagógico não é 
somente uma carta de intenções, nem ape-
nas uma exigência de ordem administrativa, 
pois deve “expressar a reflexão e o trabalho 
realizado em conjunto por todos os profis-
sionais da escola”, no sentido de atender às 
necessidades locais; ele é “a concretização 
da identidade da escola e do oferecimento 
de garantias para um ensino de qualidade”.

 
Vasconcellos (1995, p.143) vê o Plano Pe-

dagógico como um instrumento teórico-
-metodológico que visa ajudar a enfrentar 
os desafios do cotidiano da escola de ma-
neira consciente, sistematizada e, acima de 
tudo, participativa, dando novo significado 
à ação de todos os agentes da instituição.

Nos dizeres de Veiga (1998, p.31), é um 
instrumento transformador de grande im-
portância para que a escola, como palco de 
inovação, investigação e produção de conhe-
cimento, “torne-se autônoma por um refe-
rencial teórico-metodológico que permita a 
construção de sua identidade e exerça seu 
direito à diferença, à singularidade, à trans-
parência, à solidariedade e à participação”. 

Essa autora defende alguns princípios nor-
teadores da construção de um Projeto Político 
Pedagógico, a saber, a igualdade de condições 
ao acesso e à permanência na escola, ainda 
não garantidos graças à cultura da reprovação 
e da evasão; a qualidade de ensino, indepen-
dente de classe econômica ou social; a gestão 
democrática, assumindo o projeto pedagógi-
co como tarefa coletiva, de ampla participa-
ção e de responsabilidades compartilhadas. 

Desse modo, o Projeto Político Pedagógico 
é a explicitação de um conjunto de valores, 
princípios e diretrizes, assumidos pela coleti-
vidade, que vão nortear as decisões sobre o 
dia a dia escolar, por isso, é eminentemente 
um projeto político. Revela a identidade da 
escola, visto que define as prioridades peda-
gógicas em virtude das necessidades e expec-
tativas de todos os envolvidos, constituindo-
-se, assim, no alicerce da gestão democrática.

 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

No Brasil, as teorias da Administração, que 
surgiram no século XX com os trabalhos de 
TAYLOR e FAYOL, influenciaram autores 
da Administração Escolar, os quais defen-
diam a aplicação de princípios racionais na 
administração das escolas. Seu maior re-
presentante foi José Querino Ribeiro, que 
publicou, em 1938, o livro “Fayolismo na 
Administração de Escolas Públicas”, o qual 
faz uma transposição dos conceitos de Hen-
ri Fayol para a administração das escolas.

Bruno (1993) sublinha o caráter político des-
sas teorias afirmando que “elas constituem a 
expressão ideológica de práticas sociais de 
controle e de dominação no âmbito não só das 
organizações, mas também, da sociedade.”
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Ao discorrer sobre a vinculação entre as 
teorias da administração e a administra-
ção escolar, Oliveira (1993, p.115) ressalta 
que “O essencial para este enfoque é o re-
conhecimento, explícito e implícito, de que 
a administração de uma empresa qualquer 
não difere da administração de uma Unida-
de ou Sistema Escolar”, contrapondo com 
o enfoque de que, pela sua natureza e fins, 
uma escola apresenta especificidades que 
exigem uma administração distinta da de 
outras organizações, afirmando que o traba-
lho na escola não pode ser comparado com 
o trabalho alienado do processo produtivo.  

Para Kuenzer (1998, p.48), “o princípio edu-
cativo que determinou o projeto pedagógico 
da educação escolar para atender às demandas 
da organização do trabalho de base taylorista/
fordista” originou as tendências pedagógicas 
conservadoras em todas as suas modalidades, 
fundadas na divisão entre pensamento e ação.

Segundo Luck (2006, p.57), a concepção 
de administração apresenta características 
limitadas que devem ser superadas. “A admi-
nistração é vista como um processo racional, 
linear e fragmentado de organização e de 
influência estabelecida de cima para baixo e 
de fora para dentro das unidades de ação”, 
com emprego tanto de pessoas quanto de 
recursos de forma mecanicista e utilitarista 
a fim de alcançar os objetivos institucionais.

 
É assentada sobre os seguintes pressupostos 

apontados pela autora: o ambiente de trabalho, 
assim como o comportamento das pessoas, são 
previsíveis e por isso passíveis de serem controla-
dos. Origina-se daí o caráter controlador do admi-
nistrador, apoiado no seu poder funcional. Crise, 
ambiguidade e incerteza são vistos como disfun-
ção e problemas que devem ser evitados. O su-
cesso, quando alcançado, é mantido por si mes-
mo e não requer esforço para sua manutenção, 
nem responsabilidade pelo seu desenvolvimento.

O impedimento maior à realização do tra-
balho é a falta de recursos, sendo respon-
sabilidade do dirigente a obtenção destes 
para o funcionamento perfeito da unidade. 
Manutenção de modelos e ações de admi-
nistração que obtiveram bom êxito, acre-
ditando na permanência das condições de 
todos os procedimentos. Modelos de ação 
bem sucedidos devem ser importados para 
outros contextos, funcionando a conten-
to mediante algumas adaptações e ajustes.

Os membros da instituição: professo-
res, alunos e demais participantes, são con-
siderados cativos, aceitando os modelos, 
normas e regras estabelecidos. Exceções à 
normalidade e cumprimento aos modelos, 
normas e regras são disfunções inadmis-
síveis. O administrador é visto como o diri-
gente maior da hierarquia, responsável pelo 
estabelecimento das regras a serem seguidas. 

A evolução é defendida como incremento e 
agregação em função do ideal a ser alcançado 
que é o crescimento. Por fim, há a crença de 
que a objetividade garante bons resultados, 
vendo na técnica o elemento fundamental para 
a melhoria de atuações e de seus resultados.

A autora faz referência às estatísticas da 
educação brasileira sobre os baixos resulta-
dos do rendimento escolar nesse período, 
apontando ainda que a ação da escola foi 
marcada por elevados índices de seleção e 
exclusão, falhando em cumprir seu papel so-
cial, atribuindo ao aluno toda a responsabili-
dade de seu fracasso, mantendo a organiza-
ção educacional livre de responsabilidades.
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GESTÃO ESCOLAR
 
Atualmente, depara-se com a substituição 

do termo “administração escolar” por “ges-
tão escolar”. Luck (2006, p.110) é defenso-
ra da substituição do termo “administração” 
por “gestão”, atribuindo a esta terminologia 
associação à mobilização de talentos e es-
forços coletivamente organizados em prol 
de objetivos comuns. Ela defende a ideia 
de que a mudança paradigmática pressu-
põe ter por base a superação de um para-
digma e não a sua negação ou rejeição, bem 
como “apenas mudar denominações, sem 
compreensão do significado dessa mudan-
ça e suas implicações em relação a um novo 
modo de ser e de agir, em si nada represen-
ta”. Para essa autora, “a gestão se assenta 
sobre bons procedimentos de administração 
bem resolvidos e os supera mediante ações 
de sentido mais amplo, maior compromisso 
de pessoas com processos sociais” (p. 111).

 
A autora acredita que o enfoque de gestão 

supera o de administração, mediante avanços 
que marcam a transformação da ótica limitada 
na administração em um nível mais comple-
xo e significativo de ação na gestão, a saber:

[...]da óptica fragmentada para a organizada 
pela visão de conjunto; b) da limitação de res-
ponsabilidade para a sua expansão; c) da cen-
tralização da autoridade para sua descentrali-
zação; d) da ação episódica por eventos para 
o processo dinâmico, contínuo e global; e) da 
burocratização e hierarquização para a coor-
denação e horizontalização e f) da ação indivi-
dual para a coletiva (LUCK, 2006, pp. 65,66). 

 
Assim, o foco principal da gestão escolar é a 

aprendizagem de todos os alunos, o que exi-
ge um olhar novo para as rotinas escolares, as 
quais devem ser pautadas no trabalho coleti-
vo, mediado pelo diálogo e partilha de poder.

   

ATUAIS TENDÊNCIAS

Com a ampliação dos debates e a cres-
cente aceitação da gestão escolar como 
um novo paradigma, muitos são os estu-
diosos que têm se debruçado sobre o as-
sunto a fim de fornecer subsídios para 
intervenções na situação educacional con-
temporânea, possibilitando o enfrentamento 
dos desafios postos a todos os profissionais, 
interessados em uma educação de qualidade. 

 
Nesse sentido, Naura Syria Carapeto Ferrei-

ra, professora da Universidade Tuiuti do Para-
ná, em parceria com os estudiosos João Bar-
roso, Acácia Zeneida Kuenzer, Gustavo Luis 
Gutierrez e Afrânio Mendes Catani, aponta 
os seguintes trabalhos, que contribuem para 
uma visão ampliada da aplicação da gestão 
escolar: apresentação e fundamentação de 
propostas para um programa de reforço da 
autonomia das escolas do ensino não su-
perior; estudo sobre os impactos da globa-
lização da economia e das novas políticas 
educacionais e das novas exigências curri-
culares; apresentação de um panorama atual 
das principais questões sendo discutidas no 
campo da participação, gestão democráti-
ca e autogestão; discussão das modalidades 
de escolha de dirigentes escolares no país, 
com destaque para a eleição direta e o exa-
me dos nexos entre administração da educa-
ção, as políticas educacionais e a formação 
dos profissionais da educação, partindo das 
imagens desestabilizadoras que condensam 
os perigos da contemporaneidade, impondo 
um novo sentido para a gestão da educação.

 
João Barroso (1998), professor da Univer-

sidade de Lisboa e presidente do Fórum Por-
tuguês de Administração Educacional, abor-
da “O reforço da autonomia das escolas e a 
flexibilização da gestão escolar em Portugal”. 
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De acordo com esse estudioso, o reforço da 
autonomia das escolas, pela sua dimensão or-
ganizacional, implica mudanças culturais pro-
fundas, sendo necessário o desenvolvimento 
de uma pedagogia da autonomia a todos os ní-
veis, começando na administração central e aca-
bando nas escolas ou vice-versa. Sintetiza que: 

Uma política destinada a “reforçar a au-
tonomia das escolas” não pode limitar-se 
à produção de um quadro legal que defina 
normas e regras formais para a partilha de 
poderes e a distribuição de competências, 
entre os diferentes níveis de administração, 
incluindo o estabelecimento de ensino. Ela 
tem de assentar sobretudo na criação de 
condições e na montagem de dispositivos 
que permitam, simultaneamente, “libertar” 
as autonomias individuais e dar-lhes um sen-
tido coletivo, na prossecução dos objetivos 
organizadores do serviço público de edu-
cação nacional, claramente consagrados na 
lei fundamental  (in FERREIRA, 1998 p.30). 

 
Em seu estudo sobre “As mudanças no 

mundo do trabalho e a educação: novos de-
safios para a gestão”, Kuenzer (2011, p.60) 
advoga que os tratamentos fragmentados 
por área do conhecimento, tomando a me-
morização como principal habilidade, pró-
prios do taylorismo/fordismo estão supera-
dos. Acredita que assim como “a globalização 
da economia e a reestruturação produtiva 
se deram a partir da derrubada das frontei-
ras também no campo da ciência, constituin-
do-se áreas transdisciplinares em face da 
problemática do mundo contemporâneo”, o 
tratamento dado aos conteúdos deverá rom-
per com as divisões entre as disciplinas, ar-
ticulando o conhecimento por meio de eixos 
temáticos definidos tanto pela práxis social 
quanto pelas peculiaridades de cada pro-
cesso produtivo na formação profissional.

 

Dourado (1998) e Paro (2000) são alguns 
dos pesquisadores que trazem para o cen-
tro das discussões a questão da escolha de 
dirigentes escolares e seu papel no processo 

de gestão democrática. Dourado conclui sua 
pesquisa sobre a democratização da escola, 
apontando a eleição direta de diretores como 
um canal efetivo de democratização das re-
lações escolares, sendo, historicamente, de-
fendida pelos movimentos sociais, em espe-
cial, pelo movimento dos professores como 
uma das formas mais democráticas. Defen-
de, ainda, que “a democratização da esco-
la passa pela democratização do acesso, da 
permanência e da gestão”, sua garantia está 
articulada à defesa de um parâmetro mínimo 
de qualidade permeado pelo estabelecimen-
to de novos diálogos com a sociedade civil 
organizada. Nesse sentido, Paro advoga que:

Se se admite que a preocupação básica 
da escola pública deve ser a universalização 
do saber, então, a principal prova de rele-
vância de qualquer inovação que se promo-
va no sistema educacional deve passar pela 
verificação de sua capacidade de contribuir 
para tornar realidade esse objetivo (PARO, 
1996, P.121 IN: FERREIRA, 1998, p.110). 

 
Para o autor, a “escola estatal”, denomi-

nação dada pelo autor à escola pública, só 
será verdadeiramente pública quando a po-
pulação escolarizável tiver acesso geral e 
indiferenciado a uma educação escolar de 
qualidade. Ao discutir o papel reservado ao 
diretor, como autoridade máxima na escola, 
aponta que a escolha do diretor (cargo es-
tável) no sistema público estadual paulista 
só é democrática para os candidatos, pois 
prestam um concurso e, se eleitos, escolhem 
uma dentre as unidades escolares disponí-
veis. Afirma, enfaticamente, “O diretor es-
colhe a escola, mas nem a escola nem a co-
munidade podem escolher o diretor.” (p.23).

 
Apesar disso, ele acredita que essa supos-

ta autoridade máxima do diretor, concedida 
pelo Estado e legitimada pelo concurso pú-
blico, constitui-se, ironicamente em um “pre-
sente de grego”, servindo ao Estado como um 
mecanismo perverso que atribui ao diretor a 
culpa pela ineficiência e mau funcionamento 
da escola. Assim, argumenta: “Uma real cons-
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ciência crítica da situação por parte dos dire-
tores deveria fazê-los rebelar-se contra essa 
migalha de poder, lutando por um efetivo po-
der para a escola, que seja aí distribuído entre 
todos os seus agentes usuários.” (p.24) 

 
Nessa perspectiva, defende uma real parti-

cipação de todos na gestão da escola pública, 
em especial, dos usuários e da comunidade 
local, visto acreditar que o mais importante 
não é seu saber técnico, sim a eficácia ao de-
fender seus direitos de cidadão, tanto fisca-
lizando a ação da escola, quanto colaboran-
do com ela na pressão aos órgãos superiores 
do Estado a fim de que este ofereça condi-
ções reais a um ensino de boa qualidade. 
Isso porque acredita que a instituição escola 
esteja quase que totalmente impermeável a 
qualquer forma de participação da popula-
ção usuária, necessitando da instauração de 
mecanismos institucionais que visem à parti-
cipação política de grupos e pessoas envol-
vidos com as atividades escolares, tais como 
processos eletivos de escolha dos dirigen-
tes, colegiados com participação de alunos, 
pais e pessoal escolar, associações de pais e 
professores, grêmio estudantil entre outros.

 
Suas críticas à escola pública são seve-

ras por seu caráter burocrático, suas condi-
ções precárias de funcionamento, marca-
das por espaço físico impróprio, móveis e 
equipamentos deteriorados, falta de mate-
rial didático, falta de recursos materiais e 
financeiros, escassez de professores e de-
mais funcionários, além da formação ina-
dequada do corpo docente. Afirma que:

A incompetência da escola pública deve-se, 
em grande parte, ao fato de que, instado pelas 
pressões da população a oferecer escola para 
todos, o Estado exime-se de se comprometer 
com qualquer padrão mínimo de qualidade 
dos serviços oferecidos. Da parte da popu-
lação, permanece, além disso, a extrema es-
cassez de padrões mínimos bem delimitados 
que a orientam em suas reivindicações dian-
te da instituição escolar. (PARO, 2000, p.90) 

Segundo Drabach e Mousquer (2009, p.15), 
analisando as continuidades nas bases refe-
renciais da administração escolar para gestão 
escolar, apreende-se que a nova proposta de 
gestão escolar mantém o alicerce da divisão 
do trabalho sustentado na organização ca-
pitalista da sociedade. Para elas, tal como o 
modelo de administração na década de 1930 
inspirou-se na divisão do trabalho a partir das 
teorias da Administração Científica, a gestão 
escolar, de forma indireta, acabou por sofrer 
a interferência das mudanças no mundo do 
trabalho, através das políticas educacionais 
de orientação neoliberal e concluem “Assim, 
correspondendo à passagem do fordismo/
taylorismo ao toyotismo no mundo das fá-
bricas, no campo educacional, teve-se a pas-
sagem da administração à gestão escolar.” 

Souza (2006, p.104), em pesquisa sobre 
“Perfil da Gestão Escolar no Brasil”, cha-
ma a atenção para a quantidade de traba-
lhos abordando as discussões sobre o papel 
do projeto político-pedagógico na organi-
zação e gestão da escola, a partir de 1996, 
pois se registrou mais da metade dos traba-
lhos sobre dissertações produzidas de 1987 
a 2004, apontando como explicação a esse 
fato a promulgação da LDB, em 1996, que 
coloca a necessidade das escolas brasilei-
ras de produzirem sua proposta pedagógica. 

Nesse trabalho de pesquisa, o autor traz 
um panorama da pesquisa sobre os enfo-
ques dados para as pesquisas na área da 
gestão, bem como apresenta um rico re-
ferencial teórico sobre administração es-
colar, gestão escolar e os debates produ-
zidos a partir da mudança de paradigma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Entende-se que o debate proposto a partir do confronto entre os pressupostos que ancoram a 

administração escolar e os que alicerçam a gestão escolar de forma a propor a substituição de um 
paradigma por outro, introduzindo a gestão escolar, de caráter dialógico e democrático, como 
um paradigma que supera o da administração escolar, de caráter burocrático e centralizado, con-
tribui de forma significativa para aqueles que atuam no sistema educacional público brasileiro.

 
Há que se ressaltar que o aprofundamento dado ao tema ocorreu nos limites da possi-

bilidade deste trabalho, que apesar de ter proporcionado uma ampliação do conheci-
mento nesta área, abre a possibilidade para a continuidade da pesquisa, visto que o co-
nhecimento não se esgota e essa área tem recebido constantes contribuições, as quais 
podem ser aprofundadas na busca de um posicionamento crítico acerca dessas novas ideias.

 
Acredita-se, ainda, ter chegado ao final deste trabalho com o objetivo cumprido, pois a pro-

posição inicial foi confrontar os conceitos de Administração Escolar e de Gestão Escolar, detec-
tando as concepções e pressupostos que fundamentam cada termo, a fim de compreender os 
atuais debates travados nessa área, o que justificaria entender a gestão escolar como um novo 
paradigma, pautado pelo diálogo e partilha de poder, para encontrar respostas para os desafios 
cotidianos e melhorar a qualidade do ensino público  no país por meio de uma prática consciente. 

 
Assim, ao ampliar o entendimento sobre a gestão escolar, conclui-se com o entendimen-

to, não só da importância do gestor escolar como um líder e coordenador das atividades, 
mediador do projeto pedagógico e das ações que permeiam o cotidiano escolar, mas tam-
bém do papel dos professores, enquanto membros de uma equipe, visto que a gestão de-
mocrática também deve ser praticada na sala de aula, contribuindo para a efetivação do 
novo paradigma, coerente com as necessidades e anseios da sociedade contemporânea.
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

RESUMO: Tendo como base a LDB 9394/96 (Art.26, § 3o.) procura, o presente trabalho, 
analisar a inserção de aulas de Educação Física para crianças de 0 a 3 anos com professores 
especialistas. Também se pretende fazer uma reflexão a respeito do espaço da educação física 
na educação infantil. Para tanto, recorreu-se à análise de diversos artigos e matérias publicadas 
pela imprensa escrita, por caracterizar como pesquisa bibliográfica. Por fim, concluiu-se que 
as discussões que nortearam a inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil 
imprimem a necessidade de acontecer de forma articulada com conhecimentos prévios das 
crianças considerando e valorizando as etapas de desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Educação Física; Educação Infantil;  Creche;  Professor Especialista.
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INTRODUÇÃO 
 
As ações em torno da educação física na educação infantil, vêm se 

aperfeiçoando desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB no. 9.394/96). Conforme a nova LDB (Art.26, § 3o.), 
“A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é compo-
nente curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às 
condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”. 

Entretanto, sabemos que para termos uma educação pública democrática e 
de qualidade, na qual a educação física faz parte integrante deste processo, não 
depende apenas de leis, mas também e principalmente de políticas e ações go-
vernamentais que garantam as condições objetivas para a sua concretização. 

 

O presente estudo se refere à problemática da inserção da Educação Física 
na Educação Infantil principalmente no ambiente da creche. O objetivo prin-
cipal deste estudo é discutir sobre a inserção de aulas de Educação Física para 
crianças de 0 a 3 anos com professores especialistas, refletindo a respeito do 
espaço da educação física na educação infantil. O tema proposto é relevante 
porque oportuniza uma análise sobre a atuação da Educação Física na Educação 
Infantil principalmente nas creches onde são atendidas crianças de 0 a 3 anos. 

 

O assunto procura abordar como os conteúdos de Educação Física podem ser 
vivenciados por crianças com tão tenra idade. É necessário um professor es-
pecífico para ministrar estas aulas?  A presença de profissionais “especialistas” 
para trabalhar com linguagens corporais na educação infantil conduz neces-
sariamente à fragmentação de conhecimento e à hierarquização profissional?



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1469

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA
 
Qual a definição de criança? Como 

elas pensam, sentem e vivem? São 
perguntas com grau de complexi-
dade alto para serem respondidas. 

 

Os dicionários da língua portugue-
sa registram a palavra infância como 
o período de crescimento que vai do 
nascimento até o ingresso na puber-
dade, por volta dos doze anos de ida-
de. Segundo a Convenção sobre os 
Direitos da Criança, aprovada pela 
Assembleia Geral das Nações Uni-
das, em novembro de 1989, “crian-
ça são todas as pessoas menores 
de dezoito anos de idade”. Já para 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (1990), criança é considerada 
a pessoa até os doze anos incom-
pletos, enquanto entre os doze e 
dezoito anos, idade da maiorida-
de civil, encontra-se a adolescência

 

Philippe Ariés (1978), famoso his-
toriador francês definiu que a infân-
cia foi uma criação da modernidade, 
fazia parte de uma classe marcada 
na história da civilização. Para o fi-
lósofo, a emergência do sentimento 
de infância, como uma consciência 
da particularidade infantil, é decor-
rente de um longo processo históri-
co, não sendo uma herança natural. 

Está afirmação acarretou mudanças 
no entendimento do que é infância, 
já que era pensada como uma fase 
da vida, como qualquer outra. Os sé-
culos XVI e XVII, como bem demons-
tra Ariés, esboçam uma concepção 
de infância centrada na inocência e 
na fragilidade infantil. O século XVIII 
inaugurou a construção da infância 
moderna, assumindo o signo de liber-
dade, autonomia e independência.

 

Continuando a análise, Frota 
(2007) cita Heywood que ressalta a 
emergência social da criança no sé-
culo XVIII fato marcado pelas obras 
de Locke, Rousseau e dos primeiros 
românticos. John Locke difundiu a 
ideia de tábula rasa para o desen-
volvimento infantil, afirmando que 
a criança nascia apenas como uma 
folha em branco, na qual se po-
deria inscrever o que se quisesse.

 

No Brasil, a importância com a in-
fância iniciou no século XIX, intensifi-
cando-se nos séculos seguintes. Para 
Fontes (2005), é importante ressaltar 
que a história da infância no Brasil se 
confunde com a história do precon-
ceito, da exploração e do abandono, 
pois, desde o início, houve diferen-
ciação entre as crianças, segundo 
sua classe social, com direitos e luga-
res diversos no tecido social (p. 88).

 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1470

Para Frota (2007) na era moderna 
em nosso país surgiu um termo que 
conceitua bem a criança desampa-
rada: menor. Este termo foi inicial-
mente utilizado para designar uma 
faixa etária associada, pelo Código 
de Menores de 1927, às crianças 
pobres, passando a ter, posterior-
mente, uma conotação valorativa 
negativa. O termo “menores” eram 
aquelas crianças e adolescentes po-
bres, pertencentes às famílias com 
uma estrutura diferente da conven-
cional (patriarcal, com pai e mãe pre-
sentes, com pais trabalhadores, com 
uma boa estrutura financeira e emo-
cional, dentre outros). Crianças com 
propensão a situação de risco social, 
marginalizadas e poderiam colocar 
em risco a si mesmas e à sociedade.

 

Com a aprovação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 1990, o 
termo “menor” foi extinto, passando 
a definir todas as crianças como sujei-
to de direitos, com necessidades es-
pecíficas, decorrentes de seu desen-
volvimento peculiar, e que, por conta 
disso, deveriam receber uma política 
de atenção integral a seus direitos 
construídos social e historicamente.

 

A mudança é drástica, começa na raiz: 
o menor passa a ser visto como um su-
jeito de direitos e deveres e de cultura.

EDUCAÇÃO FÍSICA
 
Para Rolim (2010) define a Edu-

cação Física como uma área do co-
nhecimento que aborda o homem 
como um ser integral, não somente 
físico ou psíquico, mas também um 
ser que produz cultura e que está in-
serido em um meio social, que busca 
por meio de seu corpo, interpretar 
e transformar a realidade que vive.

 

A Educação Física parte integrante 
da Educação Básica não restringe so-
mente a repetição de exercícios físi-
cos para desenvolver determinadas 
capacidade e habilidade, mas sim, 
de capacitar o indivíduo a refletir 
sobre suas possibilidades de movi-
mentos e com autonomia, exercê-las 
de maneira social e culturalmente 
significativas e adequadas. O jogo, 
a ginástica, a brincadeira e a luta 
devem ser instrumento de comu-
nicação, expressão, lazer e cultura.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
 

O atendimento em creches e pré-
-escolas como um direito social das 
crianças se estabelece na Constitui-
ção de 1988, com a importância da 
Educação Infantil como um dever do 
Estado com a Educação, processo 
que teve vasta participação dos mo-
vimentos comunitários, dos movi-
mentos de mulheres, dos movimen-
tos de redemocratização do país, 
além evidentemente, das lutas dos 
próprios profissionais da educação.

 

A Lei n. 9394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional) co-
loca uma série de novidades em re-
lação a Educação Básica, dentre as 
quais, a integração das creches nos 
sistemas de ensino compondo junto 
com as pré-escolas, a primeira etapa 
da Educação Básica. Essa lei eviden-
cia o estímulo à autonomia das uni-
dades educacionais na organização 
flexível de seu currículo e a plurali-
dade de métodos pedagógicos, des-
de que assegurem aprendizagem, 
reafirmando os artigos da Constitui-
ção Federal acerca do atendimento 
gratuito em creches e pré-escolas.

  

O artigo 29 da Lei 9394/96 ex-
pressa que “a educação infantil tem 
como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até 5 (cinco) anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade”

 

O brincar deve fazer parte do coti-
diano escolar. A brincadeira e os brin-
quedos terão função educativa, e a 
partir deles que a criança irá interagir 
com o ambiente/ espaço e pessoas 
concretizando sua aprendizagem.

 

Dentro deste cenário surge a cor-
poreidade que significa o conheci-
mento sobre o corpo. É a superação 
da dicotomia corpo/mente. É a rela-
ção do corpo consigo mesmo e com 
outros objetos e com o espaço. “O 
corpo também faz parte do ato edu-
cativo.  Ele é capaz de receber e 
transmitir conhecimento”. (Vargas, 
1999). É através da linguagem cor-
poral que a criança irá transmitir o fe-
edback do conhecimento adquirido.
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1.3 O professor de Educação Física 
na Educação Infantil

Atuação do professor de Educação 
Física na Educação Infantil é assunto 
abordado por Arantes (1990), Boh-
me (1985) e Ferraz (2000) em suas 
pesquisas. O tema é relevante e está 
em consonância com a formação 
de professores. Há importância da 
Educação Física na Educação Infan-
til está no sentido de auxiliar o de-
senvolvimento integral da criança.

 

O processo de ensino-aprendiza-
gem na Educação Física está atrela-
do a cultura corporal do movimento. 
Proporcionar ao educando a capa-
cidade de reflexão sobre diversas 
possibilidades corporais com auto-
nomia e exercê-las de maneira so-
cial e culturalmente significativa.

Como salienta Bracht (1999 p,82) 
“A dimensão que a cultura corporal 
ou de movimento assume na vida 
do cidadão atualmente é tão signi-
ficativa que a escola é chamada não 
a reproduzi-la simplesmente, mas 
a permitir que o indivíduo se apro-
prie dela criticamente, para poder 
efetivamente exercer sua cidadania. 
Introduzir os indivíduos no univer-
so da cultura corporal ou de movi-
mento de forma crítica é tarefa da 
escola e especificamente da EF”. 

 

Neste sentido, a Educação Física 
deve ser responsável com os inte-
resses, necessidades e direitos dos 
meninos e meninas na faixa etária 
de 0 a 5 anos, deve permitir que os 
educandos desempenhem o pa-
pel de autoria em seus movimen-
tos, respeitando suas singularida-
des e as necessidades de cada faixa 
etária objetivando as brincadeiras 
com intuito de ampliar as culturas 
infantis de movimento para todos.

 

As brincadeiras ou jogos dos edu-
candos não podem ser apenas 
meios para melhoria da aprendi-
zagem cognitiva ou de esporte de 
rendimento. É importante que o 
professor de Educação Física ou re-
gular entenda que as crianças brin-
cam pelo puro prazer do brincar.

 

Na Educação Infantil a Cultura 
Corporal do Movimento deve como 
ponto de partida o interesse das 
crianças em demonstrarem suas ex-
periências de movimento realizadas 
espontaneamente. A criança se torna 
o protagonista da ação pedagógica.

 

Outro ponto a ser destacado é a 
relação da compartimentação do 
tempo. O tempo neste período da 
vida, infância, é o tempo do lúdi-
co, das brincadeiras, do faz-de-
-conta, no qual é a brincadeira que 
determina o tempo e não o tem-
po que determina a brincadeira. 
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Assim, uma proposta pedagógica 
que contemple a Cultura Corporal 
do Movimento para Educação Infan-
til não pode se basear na fragmen-
tação de disciplina como acontece 
no Ensino Fundamental, pois não 
haverá sentido e não respeitará os 
interesses dos educandos, além de 
fragmentar o conhecimento e aca-
ba fragmentando o “sujeito-criança”. 

 
Para Sayão (2002ª p. 59) “só se jus-

tifica a necessidade e um/a profes-
sor/a dessa área na Educação Infantil 
se as propostas educativas que dizem 
respeito ao corpo e ao movimento 
estiverem plenamente integradas ao 
projeto da instituição, de forma que 
o trabalho dos adultos envolvidos se 
complete e se amplie visando pos-
sibilitar cada vez mais experiências 
inovadoras que desafiem as crianças. 
“Dessa forma, os professores tan-
to de Educação Física como o pro-
fessor regente devem trabalhar de 
forma compartilhada com intuito de 
promover aprendizagem da criança.

 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Para Abrantes (2011) a pesquisa 
científica é aquela que procura co-
nhecer além do fenômeno, pois busca 
respostas concretas onde o conheci-
mento se á através da verdade abso-
luta. A pesquisa proposta é do tipo: 
bibliográfica, qualitativa e descritiva.

  

O autor refere que a pesquisa bi-
bliográfica, é proveniente de fontes 
escritas,  procura-se explicar os pro-
blemas a partir de referências pu-
blicadas em documentos, que pode 
ser realizada independente ou como 
parte da pesquisa descritiva ou ex-
perimental, onde ambos os casos 
buscam conhecer e analisar sobre 
um determinado tema, que se cons-
titui parte   da pesquisa descritiva 
ou experimental quando tem a in-
tenção de recolher as informações 
e conhecimentos que são produzi-
dos nas diversas formas de investi-
gação são sistematizados de acor-
do com determinadas perspectivas.

Pesquisas qualitativas não estão, 
diretamente, relacionadas ao le-
vantamento de dados numéricos.

          
Para o mesmo autor a pesquisa des-

critiva analisa, registra os fatos sem 
manipular, buscando conhecer diver-
sas situações e relações que ocorrem 
na vida social, econômica e política e 
outros aspectos do comportamento 
humano. Essa pesquisa desenvolve-
-se principalmente nas ciências hu-
manas e sociais, abordando dados 
e problemas para serem estudados 
onde o assunto não consta em ne-
nhum documento. Nessa pesquisa 
pode assumir em diversas formas sen-
do elas: estudo descritivo, pesquisa 
de opinião, pesquisa de motivação, 
estudo de caso, pesquisa documen-
tal, 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 exposto no presente trabalho, permite-se tentar definir a 
Educação Física como uma área do conhecimento que respeite o homem 
enquanto ser integral, não somente físico ou psíquico, mas também um 
ser que produz cultura e que está inserido em um meio social, que bus-
ca por meio de seu corpo, interpretar e transformar a realidade que vive.

    
          
A Educação Física parte integrante da Educação Básica não restrin-

ge somente a repetição de exercícios físicos para desenvolver deter-
minadas capacidade e habilidade, mas sim, de capacitar o indivíduo a 
refletir sobre suas possibilidades de movimentos e com autonomia, exer-
cê-las de maneira social e culturalmente significativas e adequadas.

A cultura infantil, a corporeidade e as brincadeiras na Educação Infantil 
deve ser o ponto de partida para atuação do professor de Educação Física, 
pois estes além de serem os principais meios de expressão da criança, tam-
bém são a base para o desenvolvimento e para a aprendizagens significativas. 

           
  
Daí a importância da intencionalidade da ação pedagógica nas ati-

vidades na Educação Física, independente da etapa de ensino, ação 
deve ser consciente, permitindo a capacidade de pensar, abstrair, re-
fletir o mundo por meio do conhecimento. Esse conhecimento se dá 
corporalmente e é ressignificado de acordo com as experiências vi-
vidas do sujeito por meio de em um processo contínuo e inacabado.

 
Podemos concluir que o profissional de Educação Física que atua na Edu-

cação Infantil – creche, não deve assumir o papel de técnico que valori-
za apenas os conhecimentos específicos de sua área e sim unir os conhe-
cimentos prévios das crianças para um trabalho realmente significativo. É 
necessário, dessa maneira, considerar e valorizar os aspectos de desenvol-
vimento da criança: sua maneira de aprender, seus desejos, e ter consciên-
cia do papel social da escola, que está baseado em viver o presente e pro-
porcionar vivências que tenham finalidades concretas com a prática social.
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ORGANIZAÇÕES ESCOLARES:TREINAMENTO  E DESENVOLVIMENTO

RESUMO: O presente artigo apresenta pesquisa realizada sobre as bases conceituais do 
treinamento e desenvolvimento de pessoas em organizações de maneira geral como também 
aponta a necessidade deste treinamento especificamente em organizações educacionais. Essa 
pesquisa teve como objetivo apresentar elementos essenciais para o crescimento e evolução 
das organizações educacionais através do treinamento e desenvolvimento de pessoas. 
O trabalho surgiu da necessidade em aprimorar as questões organizacionais de unidades 
educacionais que pretendem maximizar os aspectos financeiros e sociais da instituição. Para 
respondê-la, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica em busca por informações 
e comprovações do assunto abordado, que constituiu a elaboração sistemática do artigo. 
Consideramos que existe grande possibilidade de crescimento e evolução profissional aos que 
passam pela experiência de treinamento e desenvolvimento de pessoas e assim são capazes 
de modificar o modo de desempenhar funções transformando atitudes negativas em atitudes 
mais favoráveis resultando no aumento da motivação e sensibilidade dos funcionários. Isso 
consequentemente gera o crescimento também da instituição. Assim, é notória a necessidade 
de um bom treinamento e capacitação de pessoas em organizações educacionais.

 
Palavras-chave: Treinamento; Desenvolvimento;  Educação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo disserta, sobre a questão 
do treinamento e desenvolvimento dentro de 
organizações educacionais como instrumen-
tos de crescimento e evolução de pessoas e 
consequentemente das organizações, a fim 
de maximizar questões financeiras e sociais, 
e tem como principal objetivo apresentar ele-
mentos essenciais para o crescimento e evolu-
ção das organizações educacionais através do 
treinamento e desenvolvimento de pessoas.

Está dividido em itens que exploram espe-
cificamente a introdução do trabalho, parte 
está em que estamos introduzindo o leitor 
à pesquisa juntamente com a metodologia 
utilizada e percurso de construção do traba-
lho, treinamento e desenvolvimento, onde se 
faz entender a importância e diferença entre 
um e outro, o processo de capacitação como 
base organizacional instrutiva, conteúdos do 
treinamento, especificando a influência na 
questão comportamental das pessoas, prin-
cípios de aprendizagem, este disserta sobre 
elementos essenciais a serem trabalhados e 
apropriados como fundamentos para o trei-
namento e desenvolvimento de pessoas. 

No último item nos aprofundamos um pou-
co mais na questão global da organização edu-
cacional a fim de possibilitar uma visão ampla, 
porém direta da organização escolar ao leitor. 
Assim, ao final do artigo, além de apresentar-
mos as referências bibliográficas utilizadas 
na pesquisa, discutimos em item conclusivo 
o quanto esclarecedor este artigo de pesqui-
sa é para os interessados no tema abordado.

É notável a preocupação de crescimento das 
instituições em relação à ascensão empreen-
dedora, por isso o trabalho reflete sobre a ques-
tão problema de como proceder para garantir o 
sucesso desta ascensão colocando em prática 
o treinamento e desenvolvimento de pessoas.  

A competitividade do mercado de trabalho 
na contemporaneidade leva as organizações 
buscarem atualizações modernas para ven-
cerem as barreiras impostas pela evolução 
do mundo globalizado e percorrer caminhos 
antes desconhecidos através de diferen-
tes estratégias em busca da produtividade 
gerando uma melhor adequação de pesso-
al ao requerer mecanismos e ferramentas 
que venham auxiliar o processo de evolu-
ção e destaque da organização no mercado.
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O Desenvolvimento e o Treinamento de 
pessoas são duas coisas distintas e temos 
que ter em mente seus objetivos claros. 
Neste sentido entendemos que treinamen-
to que acontece nas organizações tem o 
objetivo de preparar as pessoas para o car-
go que irá ocupar, enquanto o desenvol-
vimento foca seu olhar em proporcionar 
oportunidade de crescimento pessoal, e isso 
colabora tanto no quadro atual quanto na pos-
sibilidade de assumir funções mais complexas.

Outra característica do treinamento e de-
senvolvimento é trazer uma mudança de ati-
tude das pessoas, isto é, antes se a pessoa tem 
atitudes mais negativas em relação à organi-
zação ou mesmo em relação às outras pesso-
as, a ideia é que se mudem as atitudes desta 
pessoa a fim de que possa se tornar mais re-
ceptiva à gestão e à política da organização.

A metodologia utilizada para a realização 
deste artigo é a pesquisa bibliográfica, onde 
bases teóricas visam contribuir um vasto reper-
tório de bases científicas sistematizadas don-
de há possibilidade de busca por informações 
e comprovações do assunto abordado, com o 
devido cuidado para que os materiais utiliza-
dos sejam de fontes seguras e condizentes com 
o assunto tratado no trabalho de pesquisa.

As pesquisas foram lidas e resumidas, re-
senhadas, e muitas vezes fichadas, afim da 
construção a elaboração sistêmica do con-
teúdo aqui exposto. Assim, a busca em pe-
riódicos, monografias, trabalhos publicados, 
retirados dos sites Scielo, Google Acadêmi-
co, e Pespsic, além de livros e/ou capítulos 
aconteceram sempre com a intenção de ter 
uma visão clara e geral de como se dá a ges-
tão organizacional em instituições de ensino.

TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

O treinamento fundamentalmente é um pro-
cesso educacional no sentido de transferir e 
desenvolver conhecimento, portanto sua base 
é um processo educacional. Tem objetivo de 
resultados imediatos, está focado no desem-
penho atual de determinado funcionário no 
presente momento. Trata-se da capacitação do 
indivíduo para a realização de tarefas que são 
pertinentes ao cargo que ocupa atualmente.

Sua aplicação se dá através de técnicas 
específicas para treinamento e meios pe-
los quais pode ser facilitado sendo orga-
nizado sistematicamente. A organização e 
sistematização são elementos que levam o 
treinamento a proporcionar ao indivíduo a 
aprendizagem de conhecimentos, habilida-
des e competências para o alcance da meta 
proposta no início do processo, seja ela a 
mudança de comportamento, de mentalida-
de, para a execução de uma tarefa específi-
ca, para gerenciar uma nova tecnologia, etc..

 
Assim podemos dizer que o treinamento diz 

respeito a criar caminhos para o desenvolvi-
mento e desempenho de novas competên-
cias individuais aumentando o conhecimento 
e a perícia do indivíduo alinhados com o ob-
jetivo ou a visão estratégica da organização 
em determinado cargo onde estiver atuando.
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Existem diversas definições de conceito de 
treinamento, tais como:

Treinamento é o processo de desenvol-
ver qualidades nos recursos humanos para 
habilitá-los a serem mais produtivos e con-
tribuir melhor para o alcance dos objetivos 
organizacionais. O propósito do treinamen-
to é aumentar a produtividade dos indivídu-
os em seus cargos, influenciando seus com-
portamentos (CHIAVENATO, 1999, p.295). 
Treinamento é o processo de ensinar aos 
novos empregados às habilidades bási-
cas que eles necessitam para desempenhar 
seus cargos (CHIAVENATO, 1999, p. 295). 

Em algumas empresas, geralmente em pe-
quenas empresas isso não ocorre exatamente 
de forma sistematicamente organizada, por 
exemplo, quando a empresa tem poucos fun-
cionários e antigos e ao chegar o novo fun-
cionário, o mais antigo explica de maneira 
simples como é o trabalho a ser realizado, um 
multiplicador. E é com o dia a dia que o fun-
cionário vai adquirindo experiência e apren-
dendo a desenvolver suas funções de acordo 
com suas tarefas regulares da organização. 

 
A educação especializada é um importante 

foco no treinamento de pessoas em quaisquer 
que sejam as atividades exercidas na organi-
zação, desde a aquisição de habilidades moto-
ras como operar determinada máquina, até a 
aquisição de conhecimentos técnicos, e nes-
te sentido a experiência é fundamental, pois 
através do trabalho a pessoa pode desenvol-
ver suas funções baseadas num conhecimen-
to teórico e fazer a ligação da teoria com a prá-
tica e assim construir novos conhecimentos.

Porém, Chiavenato (2010) defende a im-
portância do treinamento para qualquer or-
ganização, seja grande ou pequena, pois 
os programas técnicos de treinamento ob-
jetivam o acesso sobre trabalho e a orga-
nização através da apropriação de novos 
conhecimentos, habilidades técnicas e orien-
tações em relação à empresa como um todo.

 
DIFERENÇA ENTRE TREINAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO

Existem entre o treinamento, o desenvolvi-
mento e a educação diferenças práticas e tam-
bém didáticas que são úteis no momento de en-
contrar soluções para determinadas situações.

No treinamento o processo de apren-
dizagem está voltado para o condicio-
namento da pessoa para a execução de 
tarefas com o objetivo de melhorar o de-
sempenho do indivíduo no cargo que ocupa.

O desenvolvimento é um conjunto de expe-
riências e oportunidades de aprendizagens, 
proporcionado pela organização, que possibi-
lita o crescimento pessoal do empregado, e 
não no cargo como no treinamento, com o ob-
jetivo de tornar o empregado capaz de apren-
der, sem utilizar estratégias para direcioná-lo 
para um caminho específico, já determinado.
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A educação refere-se às oportunidades 
oferecidas pela organização para que o inte-
grante tenha seu potencial desenvolvido por 
meio de aprendizagens de novas habilida-
des que o capacitem a ocupar novos cargos.

 Assim os pontos principais de cada um são:
-   TREINAMENTO: melhorar a execução da 

tarefa;
- DESENVOLVIMENTO: aprendizagem que 

possibilita crescimento pessoal;
-  EDUCAÇÃO: desenvolvimento do poten-

cial que capacite em ocupar novos cargos.

O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO

A informação se apresenta no processo de 
capacitação como um elemento base organiza-
cional de conteúdo seguida pela instrução que 
estabelece objetivos instrucionais e execução 
de determinados procedimentos de ensino.

O treinamento como visto anteriormen-
te é parte deste processo é uma ação di-
recionada para atividades atualmente de-
sempenhadas, ou seja, é a capacitação do 
funcionário no cargo que ocupa atualmente.

Temos a educação como um elemento da 
capacitação que está voltado para as ativi-
dades que serão desempenhadas num fu-
turo breve ou mesmo em cargos futuros.

O desenvolvimento finaliza o processo de ca-
pacitação com ações orientadas para o cresci-
mento pessoal e profissional do funcionário e 
sem vínculo estreito com as atividades, presen-
tes ou futuras, demandadas por determinação 
da organização, isto é, sem direcionamento. 

CONTEÚDO DO TREINAMENTO

Temos abaixo as cinco mudanças de com-
portamento que compõem o treinamento de 
pessoas:

Transmissão de informação

Desenvolvimento de habilidades

Desenvolvimento de modificação de atitudes

Desenvolvimento de conceitos

Construção de competências

Em relação à transmissão de informa-
ção o elemento essencial é o conteúdo a 
ser transmitido ou ensinado. Esse conteúdo 
pode variar bastante, desde normas de tra-
balho, por exemplo, como informações so-
bre os produtos ali produzidos ou dos ser-
viços prestados, a organização e política da 
empresa, ou ainda sua política de trabalho.

O desenvolvimento de habilidade diz res-
peito não só a habilidades como destrezas 
e conhecimentos relacionados com o de-
sempenho do cargo atual e possíveis ocu-
pações futuras, assim o desenvolvimen-
to de habilidades se apresenta tanto para 
o cargo atual como para cargos futuros.
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Desenvolvimento de modificações de ati-
tudes, como diz o próprio nome tem foco na 
mudança de atitudes visando transformar as 
atitudes negativas em atitudes mais favorá-
veis entre os funcionários e também propor-
cionar o aumento da motivação e da sensi-
bilidade das pessoas em relação às outras.

O treinamento também pode ser condu-
zido através do desenvolvimento de con-
ceitos no sentido de elevar o nível de abs-
tração das pessoas, fazendo com que os 
treinandos passem a ter uma visão mais 
ampla em termos mais globais na forma de 
pensar, isto é, aumentar a capacidade de abs-
tração a fim de que os indivíduos treinados 
possam pensar de maneira mais ampliada.

A construção de competência desen-
volve a criação das competências indi-
viduais alinhadas aos objetivos e pla-
nos estratégicos da organização.

PRINCÍPIOS DA APRENDIZAGEM

Para proporcionar aprendizagem é necessá-
rio considerar alguns princípios:

Diferenças individuais:

As pessoas são diferentes e aprendem em 
diferentes modos e tempos, assim no treina-
mento é importante pensar nisto, pois nem 
todas as pessoas vão aprender da mesma 
forma algo, algumas pessoas necessitam de 
estímulos audiovisuais ou uma forma ver-
bal, ou escrita. Perceber estas diferenças é 
fundamental para o treinador obter sucesso 
no alcance de todos durante o treinamento.

Motivação:

A motivação é um elemento super pode-
roso na aprendizagem visto que aquele que 
está motivado é aquele que aprende mais, 
desta maneira é importante verificar se o 
grupo está motivado e o que se pode fazer 
para que haja motivação e o aprendizado 
então seja realizado de forma mais efetiva.

Atenção:

Para que ocorra a aprendizagem, é preciso 
que os indivíduos estejam atentos. A atenção 
também depende da motivação e também da 
disposição desse indivíduo em aprender. É im-
portante que se tenha a atenção como elemen-
to essencial no processo de aprendizagem.

Feedback:

O feedback é importantíssimo, pois o apren-
dizado é facilitado à medida que o indivíduo en-
tende e sabe como está seu processo e desen-
volvimento. É com o feedback que o treinador 
pode oferecer ao treinando uma melhora no 
desempenho da educação e do treinamento.

Retenção:

O instrutor pode favorecer a retenção dos 
treinandos através de um material bem orga-
nizado, bem apresentado, assim a retenção do 
conhecimento/aprendizado é facilitado quan-
do é organizado e oferecido de uma forma in-
teressante, que motive e que tenha estímulo.
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Transferência:

A transferência se refere ao que o treinan-
do aprende e se já consegue transferir o que 
aprendeu ao ambiente de trabalho. Às vezes 
ele aprendeu, entendeu como é o processo, 
mas no momento da atividade profissional 
ele não consegue transferir isso. Neste caso 
algumas possibilidades devem ser discutidas, 
desde uma questão pessoal ou até mesmo 
do ambiente de trabalho que possa estar di-
ficultando essa transferência do aprendizado.

AS ORGANIZAÇÕES EDUCACIONAIS

São inúmeras as questões a respeito da crise 
educacional brasileira e a desvalorização dos 
profissionais da educação, neste mesmo con-
texto surgem muitos outros pontos a serem 
explanados, especialmente no que diz respeito 
ao treinamento e desenvolvimento do profis-
sional que atua nas organizações educacionais.

A maior satisfação e tranquilidade dos 
administradores de organizações educa-
cionais é contar com uma equipe compe-
tente, atuante, estável e proativa. Estudar 
e elaborar projetos inovadores e saber que 
a equipe vai abraçar as ideias contribuin-
do e desenvolvendo um trabalho de exce-
lência é a meta de todas as organizações.

Porém nem sempre a equipe permanece 
a mesma e nos deparamos com a contra-
tação de novos profissionais e esta é uma 
das tarefas mais delicadas, principalmente 
quando se trata da contratação de pesso-
as que irão lidar diretamente com pessoas.

Sabe-se que é muito difícil encontrar pes-
soas capacitadas para trabalhar nas orga-
nizações educacionais. Muitas vezes é fei-
ta uma seleção prévia baseada em alguns 
pré-requisitos e arriscamos ter na equi-
pe uma pessoa com a mínima qualifica-
ção esperando que dê certo, pois se pre-
tende formá-la em serviço durante o ano.

 É em busca de atingir os objetivos de uma equi-
pe integrada e qualificada que o treinamento e 
desenvolvimento de pessoas se faz necessário. 

Dentro de uma rotina de trabalho, cada 
profissional em seu cargo demanda uma 
qualificação e experiência que pode e deve 
ser melhorada através de treinamentos 
estudados e planejados que seja bastan-
te abrangente, com conteúdos que enfa-
tizem o currículo e cotidiano da educação 
desde a adaptação, à organização, até as 
regras e políticas de trabalho específicas.
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Cabe então compreendermos que todos os 
profissionais da organização cada um dentro 
de sua função tem assuntos diferentes, po-
rém interligados a desenvolverem formando.

O treinamento nas organizações educacio-
nais a cada segundo traz uma gama de novos 
conhecimentos a ser lançados para que esses 
conteúdos sejam capazes de modificar pensa-
mentos, pois dominar conhecimentos por par-
te do treinando não é suficiente, suas práticas 
e aprendizagens também devem se modificar e 
atingir as metas objetivadas pela organização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer organização que queira inovar 
e ampliar seus horizontes no mundo globa-
lizado em que o acesso às informações são 
imediatas e a  busca em qualificar e inten-
sificar de maneira positiva a equipe de tra-
balho precisa desenvolver um bom treina-
mento e desenvolvimento de seu pessoal.

O novo desafio que se propõe aos pro-
fessores de um curso superior é agir de 
forma a mudar a situação da educação, 
buscando construir um novo paradigma 
que veja o homem como um todo, permi-
tindo-lhe uma formação de cunho global. 

A evolucão tecnológica colocou em ques-
tão a figura e o papel do professor e das 
universidades do século XXI. Ao observar a 
história da educação, percebe-se que nem 
sempre a didática utilizada pelo docente es-
teve coerente/adequado à sua realidade. 

     

Entretanto, existe uma idéia de senso co-
mum que basta o indivíduo ter vocação e 
interesse para exercer esta profissão, dei-
xando de lado alguns instrumentos neces-
sários (como a didática e o planejamento) 
para o sucesso e qualidade da educação.

     
Nem sempre apenas prática no trabalho é 

exclusividade do bom desempenho da fun-
ção do indivíduo. Aliar a teoria em novos co-
nhecimentos com conteúdos motivadores 
incentiva a busca do próprio indivíduo por 
desenvolver novas habilidades e capacidades. 

O treinamento em organizações edu-
cacionais, por exemplo, é fundamenta-
do por teorias bem estruturadas/elabo-
radas, apesar de sabermos que o ato da 
evolução profissional presume uma rela-
ção recíproca entre a teoria e a prática. 

 
Contudo, através da necessidade de tor-

nar a prática eficaz, há-se uma exigência ri-
gorosa em relação à sistematização dos co-
nhecimentos, a preparação, ou melhor, o 
planejamento, cabendo ao treinador definir 
objetivos a serem atingidos e os procedimen-
tos a serem utilizados durante o treinamento.
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GRAUS DE VISÃO, SEUS CONCEITOS E A CONEXÃO EM RELAÇÃO À 
APRENDIZAGEM DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA

RESUMO: É possível ao longo da história da humanidade, encontrar dados que nos 
mostram como essas pessoas eram tratadas e consideradas. Também com a conceituação da 
deficiência visual podem-se desmistificar alguns valores como: o que é baixa visão, diferenças 
entre avaliação médica e funcional, de como a forma de fazer essas avaliações foram se 
transformando quando se descobriu que é possível fazer uso do resíduo de visão. A criança 
com algum tipo de déficit visual sofre de uma alteração nos olhos ou nas vias do impulso visual, 
o que constitui uma diminuição da capacidade de visão e por consequência um obstáculo 
para seu desenvolvimento, precisando de uma atenção especial para suas necessidades. E, 
para embasamento teórico dos aspectos abordados neste artigo foram levantados por meio 
de pesquisas bibliográficas acerca do tema proposto. 

Palavras-chave: Educação; Visão; Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

 
Segundo dados da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), há um aumento consi-
derável da população com deficiência vi-
sual no Brasil e por isso o esclarecimen-
to sobre o assunto para a sociedade, pais e 
profissionais envolvidos se faz necessário. 

A visão é um dos sentidos principais da fi-
siologia humana e desempenha papel fun-
damental na união do sujeito com o mun-
do objetivo que o cerca, pois representa a 
maioria das impressões que tem do mundo, 
considerando que 4/5 dessas impressões 
chegam a ele através dos olhos. Além disso, 
esse sistema sensorial é importante para a 
obtenção de informação sobre os objetos e 
a posição do indivíduo no espaço, suas re-
lações com os outros, sendo dependente da 
ação coordenada e desenvolvida entre o apa-
relho visual e o cérebro.  (GIL, 2009, p. 25.) 

Apesar de alguns autores apresentarem 
definições semelhantes para a deficiência 
visual, percebe-se que se torna uma tarefa 
difícil, uma vez que a classificação e a defi-
nição variam a partir do ponto de vista e da 
área de estudo que o pesquisador se propõe 
a investigar.  Também a complexidade e a 
amplitude das áreas afetadas pela ausência 
de visão contribuem para esta dificuldade.

Dentre alguns autores que descrevem so-
bre a deficiência Abreu, (2008, p.1.), cita, “al-
guns termos como défice visual, visão sub-
normal, baixa visão, visão residual, tratam de 
uma redução da acuidade visual central ou a 
uma perda subtotal do campo visual, devido 
a um processo patológico ocular ou cerebral”.

A criança com algum tipo de déficit vi-
sual sofre de uma alteração nos olhos ou 
nas vias do impulso visual, o que consti-
tui uma diminuição da capacidade de vi-
são e por consequência um obstáculo para 
seu desenvolvimento, precisando de uma 
atenção especial para suas necessidades.

Conforme dados da publicação do 
MEC as causas mais frequentes de de-
ficiência visual na primeira infância são:

• Coriorretinite por toxoplasmose 
congênita (infestação pelo protozoário 
Gondi na gestação); 

• Catarata por síndrome da rubéola 
congênita (mãe adquire rubéola na 
gestação);

• Retinopatia por prematuridade, 
hemorragias e lesões vasculares;

•  Malformações oculares, encefalopatias 
e síndromes;

•  Atrofia óptica por infecções, vírus, 
bactérias, alterações no sistema nervoso 
central

• Por anóxia ou hipóxia, meningite, 
encefalite e hidrocefalia, e

• Deficiência visual cortical pelas causas 
já citadas, drogas de todos os tipos 
e quadros convulsivos. (MEC/SEESP, 
2006, p.16)
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Para Crós et al. (2006), há diferentes classi-
ficações para o termo deficiência visual e po-
dem variar de acordo com as limitações e os 
fins a que se destinam. Por exemplo, elas sur-
gem conforme as desvantagens decorrentes 
da visão funcional e para que estas possam ser 
minimizadas. Apesar das pessoas com defici-
ência visual terem o comprometimento do ór-
gão da visão em comum, há algumas variações 
anatômicas e nas estruturas que resultam em 
modificações nas funções visuais e que irão 
interferir no desempenho de cada indivíduo.

 

Para que ocorra um bom entendimento das 
classificações da deficiência visual faz-se ne-
cessário o entendimento das funções visuais, 
ocorrendo uma maior compreensão do fun-
cionamento visual dos alunos, que abrange 
a acuidade visual (capacidade de distinguir 
detalhes, dada pela relação entre o tamanho 
do objeto e a distância onde está situado), a 
binocularidade (é a capacidade de fusão da 
imagem proveniente de ambos os olhos em 
convergência ideal, o que proporciona a no-
ção de profundidade), o campo visual (é ava-
liado a partir da fixação do olhar, quando é 
determinada a área circundante visível ao 
mesmo tempo), a visão de cores (capacida-
de para distinguir diferentes tons e nuances 
da cores), a sensibilidade à luz (capacidade 
de adaptação frente aos diferentes níveis 
de luminosidade do ambiente) e a sensibili-
dade ao contraste (habilidade para discernir 
pequenas diferenças na luminosidade de su-
perfícies adjacentes). (CRÓS, et al., 2006, p.1) 

 

Conforme a publicação de Educação Es-
pecial, SME/DOT, 2007, a capacidade vi-
sual abrange termos como acuidade visual, 
visão binocular, campo visual, visão de co-
res e adaptação do indivíduo às diferentes 
luminosidades. E também cita a capacidade 
funcional da visão ou visão funcional como 
referência à interação da percepção visu-
al e do ambiente, o quanto as pessoas com 
deficiências enxergam sem suas vidas co-
tidianas como, por exemplo: no trabalho 
ou no lazer e sob variáveis de iluminação. 

GRAUS DE VISÃO, SEUS CONCEITOS 
E A CONEXÃO EM RELAÇÃO À 
APRENDIZAGEM DESDE A PRIMEIRA 
INFÂNCIA

Como já citado, nesta publicação também 
há inclusão de várias funções para a visão 
funcional como a acuidade visual ou visão 
central, sensibilidade à luz, percepção de co-
res, contrastes, movimentos, visão periférica 
que ajuda a perceber objeto pela visão late-
ral, além da interpretação de cada indivíduo. 

É imprescindível que seja realizada uma 
avaliação funcional da eficiência visual para 
que assim sejam oferecidas possibilida-
des que favoreçam o uso da visão residual.
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A avaliação funcional além de avaliar as 
condições visuais para perto e para lon-
ge também abrange “o desempenho nas 
atividades de orientação e mobilidade, 
atividades de vida diária, atividades es-
colares, sociais, culturais e de lazer. ” (Edu-
cação Especial, SME/DOT, 2007, p. 70.)

Esta avaliação deve ser realizada de 
preferência pelo pedagogo especia-
lizado na área da deficiência visual. 

Segundo a publicação de Educação Es-
pecial, alguns procedimentos podem aju-
dar em muito a rotina do professor que te-
nha em sala alunos com deficiência visual: 

 

O caderno aberto em cima da carteira com 
uma base de papel cartão preto causa con-
traste facilitando a localização do caderno;

O uso de caneta hidrocor preta de ponta mé-
dia ou lápis 6B auxilia na discriminação visual;

A utilização de várias cores de giz dificulta 
o contraste de cores para o aluno com bai-
xa visão. As cores de giz branco e amarelo 
proporcionam melhor contraste em relação 
ao fundo de lousa preto ou verde escuro;

O fato de colocar à disposição mate-
riais táteis facilita a compreensão de de-
terminados conceitos pelos alunos com 
baixa visão. (SME/DOT, 2007, p.71)

Durante anos a relação com o conceito 
da deficiência visual era apenas quantitati-
va, ou seja, segundo Floriano (2010), eram 
considerados cegos os indivíduos que apre-
sentassem em exames, acuidade visual en-
tre 0 e 20/200 no melhor olho e isto após 
correção máxima. Esta definição, aceita 
pela Associação Médica Americana, tam-
bém era a que determinava se este indi-
víduo seria ensinado pelo método Braille.

Conforme dados da publicação do SEESP:
A classificação clínica de baixa visão pro-

posta pela Dra.Fonda G. em quatro grupos, 
de acordo com a acuidade visual e as relativas 
dificuldades de adaptação de recursos ópti-
cos, estabelece:
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Grupo I – Percepção luminosa a 1/200 
– Difícil utilização da visão residual.

Grupo II – Visão de 2/200 a 4/200 – Difí-
cil adaptação de recursos ópticos específicos.

Grupo III – Visão de 5/200 a 20/300 – O 
indivíduo pode adaptar-se, dependendo da 
necessidade, a auxílios para perto ou longe.

Grupo IV – Visão de 20/250 a 20/600 
os auxílios ópticos podem produzir melhor 
efeito e bom resultado para perto e longe.

O índice de acuidade representado nos 
números fracionários 6/18 e 20/70 (por 
exemplo) significam que o indivíduo vê, a 
uma distância de 6m ou 20 pés, o que uma 
pessoa, de visão normal, veria à distância 
de 18m ou 70 pés. É importante que o pro-
fessor especializado conheça essa classifi-
cação para interpretação do relatório oftal-
mológico, mas não deve ser utilizada como 
parâmetro para inclusão de alunos em pro-
gramas de baixa visão. (SEESP, 2006, p.16.)

A partir da década de 70, houve uma 
maior preocupação com uma definição 
qualitativa da deficiência em si. Percebeu-
-se através da observação de especialis-
tas que a crianças liam o Braille não só com 
as mãos, mas também com os olhos e que 
poderiam enxergar detalhes em objetos. 

Conforme Floriano (2010), a partir daí uma 
reformulação no campo da deficiência visu-
al foi proposta, criando um diagnóstico edu-
cacional e funcional, ou seja, o processo de 
aprendizagem foi levado em consideração.

Abordagem dinâmica (unidade entre co-
mum e especial) como aquela que, baseada no 
princípio da não segregação, possibilita a me-
lhor compreensão da relação entre o educan-
do e a educação escolar e comporta a organi-
zação de situações de ensino-aprendizagem 
mais condizentes com as necessidades edu-
cacionais a atender. (MAZZOTA, 2001, p. 01)

O atendimento educacional dos portado-
res de deficiência, (...) até o século XVIII, as 
noções a respeito da deficiência eram basica-
mente ligadas a misticismo e ocultismo, não 
havendo base científica para o desenvolvi-
mento de noções realísticas. O conceito de 
diferenças individuais não era compreendido 
ou avaliado (...) a falta de conhecimento so-
bre as deficiências em muito contribuiu para 
que as pessoas portadoras de deficiência, 
por ‘serem diferentes’ fossem marginaliza-
das, ignoradas. (MAZZOTTA, 2001a, p. 16)
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A definição educacional conforme o MEC/
SEESP, (2006) relata que podem ser consi-
deradas cegas as crianças que não têm vi-
são suficiente para aprender a ler em tinta, 
e, portanto, necessitam para o seu desenvol-
vimento e aprendizado utilizar outros senti-
dos como o tátil, auditivo, olfativo, gustativo 
e sinestésico. O acesso à leitura para essas 
crianças se dará pelo sistema braille. Ainda é 
importante ressaltar que entre essas crianças, 
há as que não podem ver nada, e outras que 
têm apenas percepção de luz, algumas podem 
perceber claro, escuro e delinear algumas for-
mas. Pode ser muito útil a mínima percepção 
de luz ou de vulto na sua apropriação do es-
paço, movimento e para sua independência.

Percebe-se que as crianças com baixa visão 
(anteriormente denominada visão parcial ou vi-
são subnormal) são as que utilizam seu pequeno 
potencial visual para explorar o ambiente, co-
nhecer o mundo e aprender a ler e escrever. Es-
sas crianças se diferenciam muito nas suas pos-
sibilidades visuais. Embora necessitem aprender 
a utilizar a visão da melhor forma possível, 
podem também utilizar os outros sentidos ao 
mesmo tempo para a aprendizagem, aquisição 
de conceitos e construção do conhecimento.

Por um lado, ele é uma deficiência, e atua 
diretamente como tal, produzindo falhas, obs-
táculos, dificuldades na adaptação da criança. 
Por outro lado, exatamente porque o defeito 
produz obstáculos e dificuldades no desen-
volvimento e rompe o equilíbrio normal, ele 
serve de estímulo ao desenvolvimento de ca-
minhos alternativos de adaptação, indiretos, 
os quais substituem ou superpõem funções 
que buscam compensar a deficiência, e con-
duzir todo o sistema de equilíbrio rompido a 
uma nova ordem. (VIGOTSKI, 2011, p. 869)

  

Também uma preocupação maior com o 
uso de resíduo visual acabou por comple-
mentar esse novo olhar da deficiência, ge-
rando uma avaliação mais qualitativa desta.

Sobre a avaliação do grau de visão funcional 
Gil (2009) diz:

É importante, porém, destacar que a visão 
funcional não depende apenas do grau de per-
da visual de que padece o sujeito, mas também 
de outros fatores, como a motivação e a ati-
tude que manifesta em face de sua utilização, 
os tipos de estímulos que se apresentam a ele 
e o treinamento que tenha recebido para po-
tencializar ao máximo seu uso. Por essa razão, 
perdas visuais similares podem gerar capaci-
dades funcionais diferentes. (GIL,2009, p.25)



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1493

Para Floriano (2010), na definição médi-
ca têm-se parâmetros referentes à acuidade 
visual medidos em graus, ou seja, se o indi-
víduo será classificado como portador de ce-
gueira ou se apresenta baixa acuidade visu-
al será analisado sob determinadas tabelas.

Acerca da obrigatoriedade do ensino Costa 
(2010, p. 12) afirma que:

Além disso vê-se no art. 206 inciso, ao 
tratar dos princípios pelos quais o ensino 
será ministrado “igualdade de condições 
de acesso e permanência na escola” e ain-
da no art. 208 inciso III, que o “atendimen-
to educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino. (COSTA, 2010, p. 12).

 

De acordo com Souza (2012, p. 11):
A questão da educação inclusiva é uma re-

alidade da qual nenhum educador pode fugir, 
tendo em vista a política de inclusão determi-
nada pela legislação vigente no nosso país, ao 
lado da reflexão sobre a prática pedagógica 
em empregada pelos educadores que traba-
lham com pessoas com deficiência que com 
as exigências da sociedade moderna implicam 
uma série de modificações do ponto de vista 
da convivência humana. (SOUZA, 2012, p.11). 

E, salienta Caiado (2003, p.39):
A aprendizagem humana se dá com base 

na convivência social, na apropriação das ati-
vidades historicamente engendradas pelos 
homens, pela internalização dos significados 
sociais. Assim, o homem conhece o mundo 
pela atividade simbolizadora nas relações 
sociais. Toda atividade humana é constituí-
da de significados que são mediados, de um 
homem para o outro, pela linguagem, que 
é o sistema simbólico básico de comunica-
ção de todos os grupos humanos. Entre as 
várias linguagens que representam o real, 
a palavra é ímpar. (CAIADO, 2003, p. 39)

Assim, a definição educacional, para que 
no processo de aprendizagem seja utiliza-
do o sistema Braille como principal meio de 
comunicação, a classificação será desde o 
indivíduo com ausência total de visão até 
aquele que tiver perda da projeção de luz.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O que difere essas duas definições seria o ponto qualitativo, pois na educa-
cional aborda-se o desempenho visual não como um mero número, mas tam-
bém seu aspecto funcional. Por isso, se torna mais dinâmica, considera caracterís-
ticas físicas, psicológicas, sociais e econômicas, enquanto que a definição médica é 
estática, quantitativa e não considera características físicas e psicológicas do indivíduo.

Também é importante ressaltar que apesar das pessoas com deficiência visual te-
rem o comprometimento do órgão da visão em comum, perdas visuais semelhantes po-
dem gerar capacidades diferentes, pois além das variações anatômicas e estruturais, 
outros tantos fatores podem contribuir para esta singularidade como: a motivação, a ati-
tude, os estímulos que foram direcionados a elas e a potencialização ao máximo de 
suas possibilidades por parte da família, da escola ou da sociedade onde está inserida.

Porém observou-se que apesar da importância inquestionável da legislação não há certeza de 
garantia de um serviço eficiente para os deficientes visuais sem a mudança de atitudes, práticas, re-
cursos disponíveis, práticas pedagógicas reflexivas e políticas públicas pensadas para os mesmos.

Assim, o ensino para todos deve levar o uso das diversas tecnologias para viabilizar o progresso 
positivo e eficaz do processo de ensino aprendizagem em todas as etapas da educação formal 
e informal, bem como o desenvolvimento global do aluno respeitando suas especificidades.
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A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA

RESUMO: Este estudo tem o objetivo de compreender a necessidade da integração entre 
a família e a escola para o bom desenvolvimento dos alunos atendidos na Educação Infantil. 
Através dessa pesquisa constatou-se que a concepção de infância, as estruturas familiares e 
o atendimento em escola passaram por transformações ao longo da história. As instituições 
Escola e Família coexistem e vivem numa relação de interdependência. Mas, como em qualquer 
relação, enfrentam dificuldades e conflitos que necessitam de análises, discussões e reflexões. 

Palavra-Chave: Parceria; Família; Inclusão; Escola.
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INTRODUÇÃO

Escola  e família são co-responsá-
veis  pela formação do indivíduo e 
cada qual deve ter a compreensão 
de seu papel nessa relação e na vida 
da criança, a qualidade da Educa-
ção Infantil depende, e muito,  da 
parceria dessas duas instituições. 

O tema proposto para esta pesqui-
sa foi escolhido considerando a ne-
cessidade de  conhecer ações que 
possam contribuir para a parceria 
entre escola e família na educação 
Infantil. Para tanto faremos pesquisa 
bibliográfica para analisar o processo 
histórico e a evolução da educação 
de crianças de 0 a 6 anos no Brasil. 

Ao longo da história a visão de in-
fância e os cuidados para com a 
criança que fica sob cuidados de 
outrem para que a mãe possa tra-
balhar, foram se modificando. Al-
ternativas como a roda dos ex-
postos, galpões de fábricas dentre 
outros, contribuíram para uma vi-
são negativa ou de caridade para o 
atendimento institucional infantil.

Com a Revolução Industrial a mulher 
é inserida no mercado de trabalho e 
seus filhos ficavam sob os cuidados 
de escolas comunitárias que ainda 
atendiam crianças vítimas de pobre-
za, maus tratos e abandono, revelan-
do uma visão negativa com ideias de 
culpa, favor, caridade e abandono. 
Lentamente a legislação foi regulan-
do esse atendimento mas, somente a 
partir da Lei 9394/96 que a Educação 
Infantil deixa de possuir caráter assis-
tencialista e passa a ser a 1ª etapa da 
Educação Básica, um complemento 
da educação da família, fica ai esta-
belecida a parceria Escola e Família.

Mas essa relação nem sempre 
acontece de forma harmoniosa. Dú-
vida, insegurança, falta de vontade? 
A escola deve “abrir espaço”  para 
essas famílias? O que fazer para fa-
cilitar a parceria? É  realmente ne-
cessária essa parceria? Quais são os 
resultados para o educando quando 
escola e família estão em sintonia?

Sendo assim, este artigo tem como 
objetivo apresentar a necessidade 
da integração entre família e escola 
na Educação Infantil como um dos  
parâmetros primordiais para o de-
senvolvimento integral da criança.
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A pesquisa, ocorreu baseada na 
fundamentação teórica de auto-
res que abordam o tema:  Marcí-
lio (2001), Kishimoto (2000), Paro 
(2000), Zenker (2004) e Sá (2001).

A partir do exposto, este artigo foi 
estruturado nas seguintes partes: A 
primeira parte com um breve históri-
co da visão de infância e de Educação 
Infantil no Brasil. Na segunda parte 
discorremos sobre a importância e 
as dificuldades da integração entre 
escola e família na Educação Infantil. 

 
HISTÓRIA DA INF NCIA E DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
BRASIL

A criança fazia parte do mundo 
adulto, era apenas a companhia na-
tural de um desse aguardando o mo-
mento a ser inserido na rotina da 
casa e da comunidade, sem ter um 
local específico ou preparação para 
essa transição.  Entre os séculos XVII 
e XVIII, a infância passa a ser com-
preendida como um período de inge-
nuidade e fragilidade no qual deve-
ria receber cuidados específicos para 
lhes garantir autonomia e bem estar.

O reconhecimento de infância como 
uma etapa do desenvolvimento hu-
mano foi sendo reconhecida aos pou-
cos, assim como suas características 
próprias e suas especificidades em 
relação à higiene, saúde, alimenta-
ção, acolhimento, entre outras tare-
fas exercidas pelas mães e/ou amas.

No século XVIII chega ao Brasil a 
“roda dos expostos”, a primeira foi 
instalada em Salvador seguida de Rio 
de Janeiro e Recife, esse objeto cum-
priu valiosa função: acolher crianças 
abandonadas, evitando o sofrimento 
e a morte, já que poderiam ser aban-
donados em lixos, praças, lugares de-
sertos, ou devoradas por cães. Essa era 
uma forma de garantir o anonimato 
dos pais ao abandonarem seus filhos. 

Para Marcílio (2001) a prática de 
abandonar crianças em nosso país é 
antiga e grande parte delas contava 
apenas com a sorte em serem encontra-
das e acolhidas por famílias caridosas.  

Estas (famílias) criavam os ex-
postos por espírito de carida-
de, mas também, em muitos ca-
sos, calculando utilizá-los, quando 
maiores, como mão-de-obra fa-
miliar suplementar, reconhecida e 
gratuita; desta forma, melhor do que 
a escrava  (MARCÍLIO, 2001, p.54).  

 
Muitos desses bebês abandona-

dos na roda dos expostos eram fi-
lhos de jovens solteiras que não po-
deriam assumir a maternidade para 
não envergonhar a família, frutos 
de exploração e violência sexual de 
mulheres negras e/ou índias pelos 
senhores brancos, de família mise-
rável, relações incestuosas ou ex-
traconjugais entre outras situações. 
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Esses bebês eram acolhidos pela 
rodeira (pessoa responsável pela 
roda), e encaminhados a uma ama 
de leite até completarem três anos 
de idade, essa ama de leite rece-
bia um salário durante esse período 
(estipêndio) e incentivada a adotar 
essa criança como filho. Segundo a 
autora, inicialmente a ama de leite 
omitia os casos de óbito para con-
tinuar recebendo o estipêndio

Marcílio (2001, p. 75) revela que:  
(...) o sistema comportou sempre e 

em todos os lugares fraudes e abu-
sos de toda sorte. Não foi raro o 
caso de mães levarem seus filhos 
na roda e logo a seguir oferecem-
-se como amas-de-leite do próprio 
filho, só que agora ganhando para 
isso. Além disso, dentro da tradição 
do Direito Romano, toda criança es-
crava depositada na roda tornava-se 
livre; no entanto, muitos senhores 
mandavam suas escravas deposita-
rem seus filhos na roda, depois irem 
buscá-los para serem amamentados 
com estipêndio e, finda a criação 
paga, continuarem com as crianças 
como escravas. Havia muitas vezes a 
conivência de pessoas de dentro da 
instituição (MARCÍLIO,  2001, P. 75).    

 

Em alguns casos de relações ex-
traconjugais o pai adúltero obrigava 
a mãe biológica a depositar o bebê 
na roda dos expostos e em segui-
da convenceu a esposa, que desco-
nhecia a história, a adotar esse mes-
mo bebê como forma de caridade. 

Ao final dos 3 anos, prazo que a 
ama de leite acolhia o bebê, muitas 
dessas crianças estariam novamen-
te abandonadas, algumas ficavam 
pelas ruas, outras tornavam-se in-
fratoras, seguiam para outras fa-
mílias ou encaminhadas a institui-
ções de menores abandonados.

A autora Kishimoto (2000) relata 
que no Brasil Colônia as instituições 
para a infância eram de “(...) natureza 
filantrópica, religiosa, médica e higiê-
nica na forma de múltiplos asilos in-
fantis (órfãos, abandonados, doentes, 
pobres entre outros)” (p 225). Em sua 
obra a autora relata que preocupados 
com os altos índices de epidemias e 
mortalidade infantil, surge nesse pe-
ríodo o movimento de saúde (com-
posto por médicos e especialistas) 
que recolhia e abrigava as crianças 
enfermas em uma espécie de interna-
to, acreditavam que essas patologias 
ocorriam em virtude da irresponsa-
bilidade, ignorância e maus tratos de 
seus pais ou substitutos. Durante o 
período da internação dessas crian-
ças os responsáveis eram treinados 
para voltarem a cuidar e educar seus 
filhos, agora sadios e aptos para a 
convivência com adultos. Mas a par-
tir do século XIX  essas crianças não 
mais são encaminhadas aos abrigos 
para internação, a responsabilidade 
pelos cuidados volta à família eviden-
ciando uma reorganização da família 
movida pelo afeto entre pais e filhos. 
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No período da industrialização 
quando as mulheres tiveram que in-
gressar no mercado de trabalho no-
ta-se a necessidade de criação de 
locais seguros que acolherem crian-
ças pequenas, algumas trabalha-
doras por falta de opção levavam 
seus filhos para as fábricas, assim 
acidentes ocorreram, crianças per-
diam eram mutiladas nas máquinas, 
portanto lá estava longe de ser um 
local seguro para essas crianças.

Kishimoto (2000, p.225) afirma 
que, no final do século XIX surgi-
ram outras instituições com fun-
ções diferenciadas, umas priorizan-
do o educar e outras o cuidar. São 
elas: creches, casa de infância, esco-
las maternais e jardins de infância.

Diante do exposto, fica fácil enten-
der por que a Educação Infantil já foi 
rotulada como o “mal necessário” ou 
“depósito de crianças”, local para fi-
lhos de pobres, marginalizada e pou-
co amparadas pelo Poder Público. 

Isso pode ser constatado na Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n° 4.024, de 20.12.1961, a LDB): 

Art. 23- A educação pré-primá-
ria destina-se aos menores de sete 
anos e será ministrada em esco-
las maternais e jardins de infância.

 Art. 24- As empresas que tenham a 
seu serviço mães de menores de sete 
anos serão estimuladas a organizar e 
manter, por iniciativa própria, ou em 
cooperação com os poderes públicos, 
instituições de educação pré-primária. 

Mas a partir da Constituição Fede-
ral de 1988, quando foi inserida no 
ensino básico, garantindo a Educa-
ção Infantil como direito da criança 
e dever do Estado essa modalidade 
de ensino começou a ser valorizada.

Outras leis foram criadas para ga-
rantir o direito à educação, bus-
cando erradicar a prática da assis-
tência ou amparo como a Lei n° 
8.069/90, conhecida como Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te (ECA), em especial o artigo 53: 

A Criança e o Adolescente têm di-
reito à educação, visando ao ple-
no desenvolvimento da sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidada-
nia e qualificação para o trabalho, 
assegurando-lhes: I- igualdade de 
condições para o acesso e perma-
nência na escola; II- direito de ser 
respeitado por seus educadores; III- 
direito de contestar critérios avalia-
tivos, podendo recorrer às instâncias 
escolares superiores; IV- direito de 
organização e participação em enti-
dades estudantis; V- acesso à esco-
la pública e gratuita próxima de sua 
residência; Parágrafo Único: È direito 
dos pais ou responsáveis ter ciência 
do processo pedagógico, bem como, 
participar da definição das propos-
tas educacionais (ECA - art. 53). 
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A Lei n° 9394/96, Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) 
reserva vários artigos sobre a edu-
cação infantil, todo o seu conteúdo 
é de enorme relevância, mas em es-
pecial citaremos alguns tais como:

Art. 4- o dever do Estado com 
educação escolar pública será efe-
tivado a garantia de atendimento 
gratuito em creches e pré-escolas 
às crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Art. 29- “A Educação Infantil, pri-
meira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvi-
mento  integral da criança até seis 
anos de idade, em seus      aspec-
tos físico, psicológico, intelectu-
al e social,    complementando a 
ação da família e da comunidade. 

A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO 
ESCOLA-FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
 
Paralelamente à concepção  de 

criança e infância, as instituições 
escola e família passaram por trans-
formações ao longo da história e 
participam do mesmo objetivo: pro-
piciar condições para que a criança 
se desenvolva em todos os aspectos. 

Embora possuam funções distin-
tas devem comportar-se de forma 
cooperativa, pois esta relação é um 
dos eixos do trabalho na Educação 
Infantil conforme prevê o Art. 29 
da Lei 9394/96, a LDB- “A Educa-
ção Infantil, primeira etapa da edu-
cação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da crian-
ça até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, inte-
lectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.” 

É importante ressaltar que não há 
um padrão tradicional, mas uma in-
finidade de modelos familiares com 
os mais diversos vínculos, expec-
tativas, crenças, costumes, valores, 
situações financeiras, condição se-
xual, etc.. Todo aluno tem o direi-
to de atendimento nas escolas, in-
dependente da família que possui.

A escola é o primeiro ambiente so-
cial fora da família que a criança in-
terage e para Zenker (2004) esco-
la e família estabelecem rituais de 
confiança e desconfiança que vão 
se modificando e se ajustando pau-
latinamente, de acordo com as vari-
áveis que surgem, nisso ainda estão 
latentes as experiências anteriores 
de escolarização dos pais e de mode-
los idealizados de Escola e de Família 
criados pelos autores dessa relação,  
”(...) é preciso desarmar-se, qualificar 
a relação, pois ambos, escola e famí-
lia, podem aprender mutuamente, re-
dimensionando suas funções sociais. 
afinal o interesse comum das duas é 
a criança” (ZENKER, 2004, p. 255).
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Quando matriculam a criança na 
escola, a família anseia que lá o alu-
no seja estimulado, ensinado, ava-
liado, cuidado, observado, alimenta-
do e os professores contam com a 
colaboração dessas famílias para o 
bom desenvolvimento de seus alu-
nos, se as expectativas de ambas as 
partes coincidem a relação torna-se 
mais fácil, porém nem sempre é as-
sim,  Oliveira afirma que “Na socie-
dade brasileira contemporânea, no-
vas exigências são acrescentadas 
ao trabalho dos professores. Com o 
colapso das velhas certezas morais, 
cobra-se deles que cumpram fun-
ções da família e de outras instân-
cias sociais; que respondam as ne-
cessidades de afeto dos alunos; que 
resolvam os problemas da vida.  As 
famílias e os indivíduos não se redu-
zem à sua posição de classe, violên-
cia, da droga e da indisciplina (p. 14)”.

A criança, ao chegar na escola traz 
saberes adquiridos em sua vivência 
familiar e social que são considera-
dos e ampliados pelo professor que 
se torna o mediador das relações 
do aluno com o conhecimento. O 
aluno é um sujeito ativo do proces-
so de aprendizagem, é imprescindí-
vel que o professor esteja atento às 
suas falas, seus conhecimentos ad-
quiridos anteriormente, suas neces-
sidades, além disso, carrega ainda 
uma história de vida, experiências 
culturais que devem ser valorizados 
e considerados e, principalmente 
na Educação Infantil muitos desses 
dados só obtidos com as famílias.

 

Deve-se ter o cuidado para não vin-
cular a presença física à  participa-
ção, pois muitas famílias trabalham, 
mas ainda assim são presentes e res-
ponsáveis quanto à cooperação no 
processo educativo, já outras, apesar 
de diariamente estarem presentes na 
escola estão alheios ao contexto por 
opção ou ignorância. Para outras fa-
mílias o momento de conversar com 
os professores é apenas quando as 
crianças apresentam problemas (de 
saúde ou comportamento) ou quan-
do desejam retirar fraldas e chupetas.

A relação entre a escola e família 
ocorre de várias formas, podem ser 
meramente burocráticas, onde a fa-
mília matricula a criança, compare-
ce apenas quando é convocada seja 
para alguma atividade ou para rece-
ber reclamações. Essa relação pode 
ser ainda de responsabilidade, onde 
os pais também são vistos como 
educadores pela escola, fazem parte 
do processo educativo, são orienta-
dos, motivados, recebem esclare-
cimentos com o objetivo de se tor-
narem mais cooperativos. Pode ser 
também uma relação de utilidade, 
a escola encontra na comunidade e 
nas famílias meios de suprir as ne-
cessidades e deficiência, seja através 
de campanhas, eventos, mutirões 
para melhorar o funcionamento da 
escola. Outra possibilidade de rela-
ção é a participativa onde as famílias 
compartilham com os educadores 
as decisões de forma cooperativa.
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Paro (2000) em sua pesquisa obser-
va que os professores reconhecem 
os vários impedimentos dos pais em 
acompanhar a vida escolar e cola-
borarem com os filhos, mas não os 
isentam de tal responsabilidade, es-
peram que eles se interessem pelo 
desenvolvimento dos filhos, verifi-
quem suas dificuldades, valorizem 
seus avanços, porém não desenvol-
vem ações para modificar esse fato. 

Para Sá (2001) há uma “duplicida-
de discursiva”, tanto família quanto 
professores mencionam desejo por 
parceria  mas não favorecem a prá-
tica, alguns profissionais esquivam-
-se da aproximação com as famílias 
temendo que estas interfiram no seu 
trabalho em sala de aula, que façam 
exigências que estariam fora de suas 
atribuições, de perderem sua função, 
neste momento é necessário a inter-
venção dos gestores para que os es-
paços e direitos sejam respeitados e 
garantidos. A insegurança desses pro-
fissionais está vinculada ao medo, ou 
resistência as mudanças, porém não 
existe crescimento sem mudanças.

Portanto, como foi visto anterior-
mente, Escola  e família são co-res-
ponsáveis  pela formação do aluno 
e cada qual deve ter a compreensão 
de seu papel nessa relação e na vida 
da criança sem eximir-se nem res-
ponsabilizar somente a  outra parte, 
uma jamais substitui a outra tampou-
co  estão subordinadas à submissão. 

 
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

De acordo com a pesquisa realiza-
da é  possível afirmar que as mudan-
ças ocorridas nas famílias refletem 
em toda a sociedade e vice versa. A 
parceria entre família e escola pode 
ocorrer de diversas formas e quando 
se pretende aperfeiçoar essa rela-
ção deve-se ter a consciência de que 
pode ser um processo difícil e lento a 
ser trabalhado paulatinamente, pois 
não se muda uma cultura construída 
ao longo de séculos repentinamente.

Participar significa compartilhar 
decisões e responsabilidades consi-
derando as particularidades dos en-
volvidos, o trabalho em conjunto não 
significa ultrapassar os limites do ou-
tro e os meus próprios ou ainda substi-
tuí-lo, as decisões precisam ser refleti-
das até que se encontre um consenso. 

Toda a responsabilidade deve ser 
compartilhada pela escola e fa-
mília,  numa relação de coopera-
ção, cada qual  exercendo sua fun-
ção com autonomia e respeito.
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O MÉTODO MONTESSORIANO NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
E SUA RELAÇÃO COM A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA PARA UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

RESUMO: Este trabalho que tem como principal objetivo compreender como se dá o processo 
de alfabetização por meio do método montessoriano e sua relação com o brincar junto com 
a participação familiar para uma aprendizagem mais significativa. A pesquisa visa debater que 
o método montessoriano está ligado com a autonomia do aprendiz e que as famílias devem 
ter consciência de estimular e acompanhar este processo para que tenha significado para a 
criança, deste modo se caminha para uma formação global do indivíduo. Contudo, o trabalho 
irá abordar o brincar como estímulo de aprendizagem já que se trata de uma linguagem natural 
da criança.

Palavras-chave: Alfabetização;  Brincar;  Família;  Montessori.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, as crianças já vêm para a ins-
tituição escolar com uma pré-educação de 
casa devido ao seu convívio familiar e esta 
deve ser valorizada em seu processo ensino e 
aprendizagem, pois todo o conhecimento de 
mundo dos aprendizes deve ser considerado.

Esse trabalho tem como justificativa es-
tudar o método montessoriano na educa-
ção a fim de estabelecer relações para uma 
aprendizagem efetiva na educação infantil.

No entanto, existem dúvidas de como li-
dar com tantas dificuldades e muitas vezes 
com uma quantidade enorme de crianças em 
uma única sala de aula, os educadores fren-
te às dificuldades encontradas, acabam dei-
xando e descuidando de alguns alunos por 
apresentarem maior déficit de aprendizado.

Como realizar a alfabetização de forma lúdi-
ca e prazerosa?

Alguns desafios encontrados pelo docente, 
é falta de estrutura e até mesmo de capaci-
tação de professores para situações extre-
mas. Muitos professores que desistem aca-
bam prejudicando o aprendizado da criança 
e aumenta o grande número de analfabetos e 
analfabetos funcionais. (CARVALHO, 2005.) 

Por isso a escola precisa proporcionar ao 
aluno a alfabetização, sua formação de con-
ceitos que o torne apto no exercício de sua 
cidadania. Assim, é muito importante que o 
professor seja um conhecedor das dificul-
dades das crianças e de seu entorno, princi-
palmente nas séries iniciais do Ensino Fun-
damental, quando muitos valores sociais 
entram em questão.   (KISHIMOTO, 2008)

Com as questões e dificuldades apre-
sentadas neste trabalho, será aborda-
do se existe uma idade certa para alfabe-
tizar os alunos e porque muitos chegam 
ao ensino médio com tantas dificuldades.

Para o melhor aproveitamento e desenvolvi-
mento da aprendizagem nas crianças, os pro-
fessores precisam saber que seu papel na alfa-
betização é fundamental e estar em constante 
processo de formação, e acima de tudo, não 
ficar esperando algo dos governantes ou do 
sistema para poder formar pessoas pensantes.

Este trabalho tem como objetivo principal, 
estudar as contribuições do método montes-
soriano na alfabetização da educação infantil 
e como objetivos específicos debater a par-
ticipação familiar no processo de cognição e 
as contribuições da autonomia dos educan-
dos que esse método que se iniciou em Roma 
engloba, além disso, visa relacionar a impor-
tância do brincar numa cognição efetiva.

Como metodologia podemos destacar o le-
vantamento bibliográfico de autores que dis-
correm sobre a importância da alfabetização 
e sua ligação com o método montessoriano.
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A ALFABETIZAÇÃO

Vygotsky (2011), afirma que alfabetizar e le-
trar não é uma tarefa fácil, devido a vários fato-
res, no entanto vários educadores se utilizam 
de várias estratégias para ensinar o educando.

Além disso, Colello (2995) afirma que o 
professor deve promover atividades para 
que os alunos se sintam valorizados na es-
cola, tendo a preocupação com a forma-
ção para cidadania e que os mesmos se 
incluam na sociedade como cidadãos de 
respeito e sabedores dos direitos e deveres. 

Entendemos que o professor é o media-
dor responsável pelo aprendizado dos alu-
nos e que muitas vezes este deve se utilizar 
da aproximação que tem com as crianças 
para que chegue a sua formação global.

De acordo com Emília Ferreiro gran-
de referência no processo de alfabetiza-
ção, esta afirma que este processo é algo 
muito complexo, além de uma grande res-
ponsabilidade por parte dos educadores. 

Teberosky (2007), também ressalta que 
antes a alfabetização ficava focada somen-
te na sala de aula com os mesmos exercí-
cios repetitivos, sem significados que são 
atividades inerentes das teorias tradicio-
nais e estes não despertavam a atenção da 
criança, algo mecânico, que muitas vezes 
levava a reprovação ou até mesmo evasão.

Concordamos, portanto, que atualmente 
há uma grande preocupação na aprendiza-
gem do aluno, e que o docente não é mais o 
detentor do conhecimento, trazendo para o 
aluno o papel principal do ensino e aprendi-
zagem e o educador como um mediador, ou 
seja, a pessoa que fornecerá ferramentas ne-
cessárias para o conhecimento significativo.

Soares (2006), afirma que o letrar é im-
portante para o desenvolvimento cogniti-
vo e econômico e progresso da cidadania e 
também econômico do individuo, e a au-
tora Colello (2005) define que a alfabetiza-
ção é o princípio da comunicação, ou seja, 
aprender o alfabeto. Para ela alfabetiza-
ção é a aproximação das letras, dos códi-
gos para se formar a palavras e com elas os 
textos e consequentemente a comunicação.

Deste modo, é possível entender que tanto 
os processos de letramento e alfabetização 
são primordiais ao educando, se deve valo-
rizar o conhecimento de mundo e inseri-lo 
no mundo letrado para que este seja produ-
tor de cultura e detentor de conhecimentos.

Entendemos que é necessário ter uma 
preocupação com a alfabetização na ida-
de certa, por isso a importância do PNAIC, 
que além da preocupação com a formação 
de docentes, que como já vimos são essen-
ciais na formação do indivíduo, estabelece 
medidas para que as crianças sejam alfabeti-
zadas, pois o risco da não alfabetização são 
inúmeros e preocupantes para a sociedade.

Pois se não houver a preocupação com a 
formação e a alfabetização da criança, esta 
será enquadrada como analfabeto funcio-
nal e pode ser, portanto, vítima de discri-
minação na sociedade e dificilmente con-
seguirá um posto de prestígio já que somos 
característicos de um mundo letrado, isso 
acarreta também em suas realizações bá-
sicas por não receber um salário digno.
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Emília Ferreiro (2007), afirma que a leitura 
e a escrita são construídas pelos indivíduos 
desde que entram em contato com o mundo 
da alfabetização, ou seja, desde as primeiras 
produções elaboradas por eles, ou seja, a par-
tir de suas discussões é possível compreender 
que as crianças neste processo de aprendiza-
gem, necessita de modelos, a família assume 
papel de importância, pois incentiva os alu-
nos se forem praticantes da leitura e escrita.

Pois entendemos que a família e a so-
ciedade são dois grupos sociais que trans-
mitem conhecimentos e colaboram para 
o desenvolvimento da criança, mas que 
possuem tarefas para o sucesso do traba-
lho pedagógico, deve-se fazer presente nas 
reuniões, verificar cadernos e estabelecer 
o diálogo com a criança e seus educadores.

            
De acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (1990), a família e a esco-
la são incumbidas de tarefas no cuidado e 
aprendizagem dos alunos, pois entende-
mos que são instituições complementares, 
além disso como afirma Oliveira (2010), a 
instituição escolar apenas é responsável 
por complementar o trabalho de educa-
ção que deve ser inicializado em casa com 
a família, deste modo, há sem dúvida a ne-
cessidade da ligação de escola e família.

Mesmo com todos esses aspectos é possí-
vel ressaltar que a alfabetização é necessá-
ria a criança e que além de estar relacionada 
às condições de educação, também engloba 
assuntos de política e condições de bem-
-estar social, pois entendemos que de fato, 
a leitura e a escrita, estão condicionadas ao 
meio social em que a criança está inserida, 
pois, por mais que a escola promova o há-
bito de ler e escrever, só será concretizado 
quando o educando tiver um exemplo diário.

Por meio da leitura e da escrita, o indivíduo 
pode expressar suas emoções e tudo aqui-
lo que se tem vontade e transcende tudo o 
que faz parte de sua identidade e cultura.

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA 
NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM

O assunto de relação entre família e es-
cola, resulta em um debate sobre as prin-
cipais funções de cada instituição, de fato 
há uma importância em um trabalho co-
letivo na formação integral do educando.

A família e a sociedade são dois gru-
pos sociais que transmitem conhecimen-
tos e colaboram para o desenvolvimen-
to da criança, mas que possuem tarefas 
para o sucesso do trabalho pedagógico.

A ligação entre as instituições es-
cola e família é ressaltada na consti-
tuição brasileira em seu artigo 205:

A educação direito de todos e dever do 
estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da socieda-
de, visando o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da ci-
dadania e sua qualificação sobre trabalho. 

Além da colaboração das instituições es-
colar e familiar, toda a comunidade tam-
bém são elementos importantes no que se 
refere a um compromisso com a educação.

De acordo com Castro (2000, p.205), a 
família é primordial em todos os aspec-
tos de desenvolvimento do indivíduo, 
pois ela é responsável pelos ensinamen-
tos éticos que permeiam a sociedade.
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Há uma grande diferença nos ensinamen-
tos promovidos pela escola e família, no 
sentido em que a uma possui um caráter 
mais afetivo e organiza as demais relações, 
e que esta é conforme afirmações de Ariès 
(1981), a primeira responsável pelo indivi-
duo e a outra fica responsável por gerar uma 
educação mais sistematizada e científica.

Portanto, são funções diferentes que estas 
instituições representam, mas que de fato se 
completam e não pode haver uma formação de 
um indivíduo crítico e participativo da socie-
dade sem uma ligação entre escola e família.

Ainda sim, se for levar em consideração 
o contexto histórico da escola, esta pos-
sui uma característica de separação, pois 
no início só quem tinha o direito de utili-
zar eram as classes mais ricas, só depois 
com a influência dos pensamentos ilumi-
nistas é que esta assumiu um caráter de 
ensino obrigatório e gratuito para todos.

Esse direito apenas foi conquistado no Bra-
sil somente na atual constituição, que estabe-
lece a igualdade entre todos os cidadãos, des-
ta forma, todos possuem os mesmos direitos 
e as responsabilidades foram direcionadas 
também ao Estado, desta forma a constitui-
ção de 1988 recebe as influências do movi-
mento filosófico que ocorreu na Europa no 
século XVIII, denominado como Iluminismo.

A família é vista como um aspecto que origi-
na a socialização, pois é neste ambiente que a 
criança e o adolescente aprendem a adminis-
trar as relações interpessoais e resoluções de 
conflitos que existem no convívio com outras 
pessoas, a criança de certa forma irá refletir 
tudo o que lhe foi ensinado dentro de casa, 
pois neste local, será desenvolvida a sua afe-
tividade que também tem grande importân-
cia no processo de ensino e aprendizagem.

O ser humano é um ser social, desta forma 
precisa conviver com  o outro, e quando peque-
no necessita de cuidados, de ensinamentos e 
carecem de relações afetivas, como o carinho, 
a emoção, e apesar de ser apenas um bebê ou 
criança é um cidadão de direitos e que me-
rece ser respeitado. (Vygotsky, 1954, p.288).

Desta forma, percebe-se que a família e 
a escola são necessárias para um desenvol-
vimento nas relações sociais, afetivas, cul-
turais e também da cognição além de apre-
ensão ou transmissão de conhecimentos.

Com a elaboração do Estatuto da Criança 
e adolescente, ou também conhecido como 
ECA em 1990, este documento vai enfati-
zar a respeito das responsabilidades que são 
relacionadas à família e também ao Estado:

Art. 4º É dever da família, da socieda-
de em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e a à convivên-
cia familiar e comunitária (BRASIL, 1988).

Diante disso, não compete os pais ou os 
responsáveis matricular as crianças em uma 
instituição escolar e achar que esta estará 
responsável pela formação do mesmo, a es-
cola fica responsável na formação de uma 
cognição e saberes relacionados à ciência, 
as matérias ou até mesmo em adquirir com-
petências e habilidades da vida em socieda-
de, a lei é clara, a família deve acompanhar 
esse processo, deve sempre estar presente 
para que se tenha um trabalho satisfatório.
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A escola é caracterizada por ser um lo-
cal em que se tem a construção do conhe-
cimento entre educador e educando, nesse 
ambiente os indivíduos aprendem além do 
conhecimento produzido pela ciência, aque-
le que é sistematizado, uma gama imensa 
de valores culturais, pois são vários indi-
víduos partilhando o mesmo espaço, com 
criações e culturas distintas, o viver em so-
ciedade, respeitar e valorizar as diversida-
des também é aprendido em uma escola.

Segundo Dessen e Polonia (2007):
A família não é o único contexto que a crian-

ça tem a oportunidade de experienciar e am-
pliar seu repertório como sujeito de aprendi-
zagem e desenvolvimento. A escola também 
tem sua parcela de contribuição no desenvol-
vimento do indivíduo ( POLONIA, 2007, p.29).

De certa forma, sabe-se da importância 
de trabalhar em conjunto entre escola e fa-
mília, no entanto uma das possíveis causas 
do distanciamento que se tem entre essas 
instituições, se refere a um contexto histó-
rico em que a mulher foi inserida no mer-
cado de trabalho após a industrialização 
que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, 
o que gerou a criação de instituições como 
as creches e outras instâncias escolares, e 
esta mãe por passar a maior parte do tem-
po trabalhando, mediante as necessidades 
de colaborar com a renda familiar que são 
circunstâncias do capitalismo, acabou transfe-
rindo todas as responsabilidades para a escola.

A escola por sua vez não consegue suprir o 
vazio que é deixado pela ausência da família e 
vários problemas que se enfrenta no cotidia-
no da sala de aula não são competências da 
mesma, desta forma, há uma imensa dificul-
dade relatada por profissionais da educação.

Assim como afirma Oliveira (2010), a 
instituição escolar apenas é responsável 
por complementar o trabalho de educa-
ção que deve ser inicializado em casa com 
a família, deste modo, há sem dúvida a ne-
cessidade da ligação de escola e família.

A escola enquanto uma instituição que 
promove o aprendizado e relações culturais, 
precisa estimular a participação das famílias 
na vida de seus filhos, deve ser um ambien-
te acolhedor, que embora tenha as funções 
de cuidar e educar, são apenas tarefas com-
plementares aos cuidados do seio familiar.

Além disso se as crianças e adolescentes 
perceberem que o pai está realmente preo-
cupado e interessado com que fazem na es-
cola o trabalho de ensino seria muito mais 
fácil, a partir de estudos realizados, mui-
tas vezes o mal desempenho de uma crian-
ça é uma maneira para atingir o olhar dos 
pais que muitas vezes está só trabalhando e 
não reserva alguns minutos para conversa.

Com o acompanhamento familiar é pos-
sível encontrar maneiras mais eficazes de 
até mesmo solucionar problemas de difi-
culdade de aprendizagem por conhecer 
melhor as individualidades desta criança.

A família também deve estar envolvida em 
todas as decisões do que se refere as esco-
las, esse direito previsto por lei inclusive, 
permitem uma ligação entre família e escola.

Pillete (1987) afirma em seu livro que:
O fato de as atividades de ensino e apren-

dizagem, nas diversas matérias constituírem 
as funções específicas da escola, não impli-
ca que a comunidade deva estar ausente de-
las. Pelo contrário: quanto maior a presença 
da comunidade, tanto maior tenderá a ser a 
eficácia dessas atividades (PILLETE, 1987).
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O ideal para uma aprendizagem concreta e 
significativa seria criar um ambiente propício 
para o diálogo entre essas duas instituições e 
importância na vida do indivíduo como a es-
cola e a família, um local em que haja o diá-
logo e a colaboração mútua entre as partes.

Os pais devem valorizar toda a produção da 
criança, pois fazendo isso, estará sendo respon-
sável por despertar o interesse no aluno, que 
muitas vezes estão carentes e necessitam de al-
guma demonstração de carinho e afetividade.

As crianças estão em processo de formação e 
necessitam de exemplos, estes partem da famí-
lia que podem auxiliá-los na leitura, nas tarefas 
e no incentivar interesses e também na figura 
do professor que está mediando os processos.

As lições de casa são elementos que fa-
zem esse elo de ligação entre os dois gru-
pos de escola e família, além de promover a 
fixação de conteúdos que foram ensinados, 
são momentos que propiciam o construir, o 
processo de fazer juntos e da cooperativi-
dade entre ambientes escolares e familiares.

No entanto a escola e a família são culpa-
bilizadas pelo distanciamento que ocorre 
na vida escolar das crianças, além da ques-
tão de falta de tempo que é relatada por 
muitos pais, ainda existe os resquícios de 
uma escola arcaica que se utiliza de autori-
tarismo e que acaba afastando a comuni-
dade da participação efetiva da educação.

O papel do professor não pode ser consi-
derado como um cuidador, pois este não se 
restringe a apenas um aluno, este profissional 
é um educador que cuida dos aspectos que 
estão relacionados à escolarização da criança.

A parceria entre família e escola só vai che-
gar ao seu êxito a partir do momento em que 
essas duas instituições estiverem reunidas 
no intuito de atingir um único objetivo, a for-
mação de um indivíduo em sua integralida-
de, contudo, essa tarefa não é simples, pois 
deve haver uma aproximação entre ambas.

O MÉTODO MONTESSORIANO NA 
ALFABETIZAÇÃO

O método Montessori, surge na Itá-
lia e de acordo com Oliveira, (2010), mar-
cou as pesquisas no que se referem à edu-
cação infantil por se preocupar com um 
desenvolvimento global do indivíduo.

Pombo (2014, p. 45) explica que esse 
método pretende desenvolver as mais 
variadas habilidades expressas na indi-
vidualidade da educação infantil, além 
disso, se preocupa com a resolução de 
problemas e componentes emocionais.

Nesse método há um destaque para to-
das as atividades que são desenvolvidas 
pelas crianças e deve estar focado que 
tudo deve estar à mão ou em condições 
para que a criança pegue quando quiser.

Busquets (2003, p. 59) afirma que o mé-
todo montessoriano na alfabetização deve 
estar voltado para a organização das classes 
como ambientes facilitadores, pois os espa-
ços também terão influencia na educação 
moral da criança fazendo que ela respeite 
os seus respectivos companheiros de sala.

As escolas que respeitam esse método de 
ensino fazem com que o ritmo e os interes-
ses das crianças sejam respeitados e Olivei-
ra (2010) afirma que as atividades da cor-
rente Montessoriana expressam interação 
para que o aluno esteja pronto para a vida 
além de estar apto para as práticas sociais
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Para Busquets (2003, p.78) o método mon-
tessoriano está atrelado à questão do brin-
car, pois é a principal linguagem na educação 
infantil e dessa forma, estabelece o fortale-
cimento das relações pedagógicas para pro-
mover o desenvolvimento dos bebês e crian-
ças, como afirma Freire (2008, p.153), que 
antes no senso comum, não era dado uma 
importância para esta atividade, mas que ela 
assume um caráter teórico-metodológico.

Ainda de acordo com Paulo Freire (2008, 
p.154), as relações do brincar ocorrem num 
contexto social e cultural, portanto, não existe 
a possibilidade dessa atividade se desvincular 
do afeto e consequentemente da cognição 
no processo de ensino-aprendizagem, pois o 
brincar é uma das formas pela qual a criança é 
inserida na cultura e colabora para a formação 
do indivíduo e suas principais características.

Vital (2003, p.36), diz que a brincadei-
ra e as atividades lúdicas são algo praze-
roso para o indivíduo, além de promover 
o desenvolvimento de habilidades como 
a imaginação, a criatividade, a respon-
sabilidade diante da educação infantil:

Nesse aspecto, entendemos que a escola é 
um ambiente que promove os mais diversos 
fatores de aprendizagem e os valores devem 
ser transmitidos no âmbito familiar, mas tam-
bém devem permanecer na escola, no ensino 
do convívio com o outro, numa simples brin-
cadeira há uma grande carga de aprendiza-
gem, as crianças aprender a dividir, viver na 
diversidade e respeitar os limites, estes são, 
portanto, alguns ensinamentos básicos do vi-
ver em sociedade, para que se alcance o obje-
tivo pleno da formação do indivíduo em seus 
aspectos, sociais, políticos, éticos e estéticos.

Além disso, as ideias acima mencionadas 
entram em consonância com a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (9394/96), 
quando prevê que durante todas as etapas da 
educação básica deve-se assegurar a forma-
ção do indivíduo para o exercício da cidadania 
e que este possa progredir em seu trabalho.

Contudo, já que a afetividade é essencial 
na educação infantil e a ludicidade é a princi-
pal linguagem para esse grupo, Freire (2008), 
afirma que as relações do brincar ocorrem 
num contexto social e cultural, portanto não 
existe como esta se desvincular do afeto.

Desta forma, compreendemos que é pelo 
ato de brincar que é inato da criança, de des-
pertar sua imaginação que esta estabelece 
as relações de aprendizagem e também os 
famosos quatro pilares da Unesco aborda-
das por Jacques Delors, que são: aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a vi-
ver e também o aprender a ser. Pois se for 
atingido esses pilares, se tem uma escola 
que visa à interação e a participação de to-
dos por meio da criatividade, solidariedade 
e cidadania, e todos esses elementos po-
dem ser ensinados a partir das brincadeiras.

Contudo, a união dos elementos de va-
lorização do tempo da criança que são 
evidenciados pelo método Montesso-
ri, em conjunto com a presença da família 
e o brincar possibilita uma aprendizagem 
mais eficaz no que se refere à educação.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do desenvolvimento da pesquisa aqui apresentada foi possível concluir que a forma como 
as crianças estão recebendo e processando a alfabetização recebida nas escolas pelos professores, 
depende de como é aplicada a metodologia utilizada e do ritmo de cada aluno para a aprendizagem. 

O meio onde a criança está inserida também é um fator de influên-
cia no processo de aprendizagem. No decorrer desta revisão da literatura, vi-
mos que há diversas dificuldades que interferem de forma positiva ou negativa.

A família também exerce um papel de importância na alfabetiza-
ção do educando, pois são modelos que as crianças têm como referên-
cia e o sucesso da educação está ligado à tríade, escola, família e educadores.

Além disso, foi possível concluir, que acima de tudo uma educação e alfabeti-
zação de qualidade gera uma nação que pensa no futuro e que de fato se impor-
ta com os cidadãos que estão se formando nos bancos escolares, uma consciência 
de que os pequenos um dia terão seu papel de importância na sociedade moderna.

A partir das referências estudadas, pode se concluir que o método Montesso-
ri possibilita diversas possibilidades de aprendizagem concreta que se da par-
tir de experimentações e construções que são realizadas no coletivo, além dis-
so, a presença deste método com o brincar e a presença familiar geram resultados 
positivos, pois a cognição ocorre de maneira prazerosa e significativa para o indivíduo.

Deste modo, conclui-se que o método montessoriano e o brincar possuem uma função social e 
ambos são importantes para a formação da criança, pois estão relacionados com a realidade na qual 
ela está inserida, para que assim haja uma transformação da realidade e de conhecimento de mundo.
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O REGISTRO A FAVOR DO CORPO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  Esta obra resume-se no fato de darmos a devida importância aos registros em 
nossa rotina em sala de aula, enquanto corpo docente nas escolas de educação infantil. 
Existem vários documentos a serem preenchidos como diário de classe, caderno de 
ocorrências, portfólios, avaliações, relatórios e outros. Partindo do princípio que no Projeto 
Político Pedagógico e nos Projetos Especiais de Ação estabelecidos no início de cada ano 
letivo, precisamos estabelecer metas e objetivos destinados aquele ciclo que se inicia em 
fevereiro até dezembro de cada ano. O registro serve como forma de organização, avaliação 
e planejamento. Muitos professores têm deixado às práticas dos registros e quando o fazem, 
fazem de forma inadequada, sem acrescentar ou facilitar sua rotina e ainda sem acrescentar 
a forma avaliativa das crianças. Ou ainda sem focar as metas e objetivos estabelecidos nos 
documentos obrigatórios da Unidade escolar. Partindo deste principio, pretendemos neste 
estudo, elencar as formas básicas de registros e ainda a necessidade de cada um deles que 
favoreça nossa prática docente e o que estamos registrando que não tem necessidade, ou 
ainda que venha de forma negativa sobre nossa rotina.

Palavras-chave: Planejamento;  Avaliação;  Registro.
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INTRODUÇÃO

No decorrer da prática docente, observamos a importância dos registros nas práticas diárias 
do corpo docente e gestão da unidade escolar.

Encontramos na fala de educadores, discursos lógicos e coerentes, sobre o tema que nos 
despertaram curiosidades e fizeram com que nos identificasse.

Diversas foram às disciplinas que nos influenciaram e aumentaram nosso interesse pelo 
assunto. No decorrer do trabalho pretendemos discutir: “O registro a favor do corpo docente 
na educação infantil”.

O objetivo desta pesquisa é descobrir a importância dos registros nas práticas docen-
tes nas escolas de Educação Infantil. Pretendemos relatar fatores positivos e negativos em 
relação a esta prática e o que nos facilita para o cumprimento de metas e objetivos esta-
belecidos no Projeto Político Pedagógico e Projeto Especial de Ação da Unidade Escolar.

Segundo Resolução CNE/CEB nº5/09 em conformidade com as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil, as propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos, 
políticos e estéticos e ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Destacan-
do-se que considerar as falas e expressões das crianças e bebês, considerando seus interesses e 
necessidades, constituem-se em um valioso subsídio para a construção de seu conhecimento. 

Dessa forma, a organização do educador e seus registros, têm muito a acrescentar para 
o processo ensino aprendizagem e na avaliação de nossos alunos. De acordo com a Orien-
tação Normativa nº 1, de 02- DOC 03/12/2013 p 103-104-105, “Avaliação na Educação 
Infantil: aprimorando os olhares” o papel do educador (a) da infância é o de criar condições, 
organizar tempos e espaços, selecionar e organizar materiais de forma criativa, observar s 
crianças, avaliar o processo construindo registros que historiciza o tempo vivido, apoiar as 
suas descobertas e projetos a fim de possibilitar a ampliação das experiências das crianças, 
sem que o foco esteja centrado nele e sim na ação e invenção dos meninos e das meninas.

Esta pesquisa justifica-se pela importância do tema proposto para os professores de 
educação infantil e por sua necessidade e possibilidade de aplicação nas redes de ensi-
no, onde se supõe que existam poucos profissionais utilizando-se destes recursos para o 
processo ensino-aprendizagem de seus alunos e na forma avaliativa mais abrangente.

É muito difícil definir um tema, pois as incertezas de referências complicam um pou-
co a pesquisa, juntamente com questões que orientem o estudo e surgem pelo caminho.

Primeiramente, procuramos um tema que nos identificasse, e que já possuíamos um prévio 
conhecimento, facilitando assim, o procedimento da pesquisa e de onde buscar referências. 

A partir da definição do tema, iniciamos uma procura que realmente fosse significativa e pudemos 
definir claramente o alvo desta pesquisa: O registro a favor do corpo docente na educação infantil. 
Hoje muito se fala de documentação pedagógica, e vamos através deste estudo, entender a real 
importância de registrar a rotina dos alunos tanto em cadernos, como com fotos e vídeos. E ainda, 
os benefícios que documentos podem trazer para favorecer a equipe docente e gestão escolar.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

O projeto Político Pedagógico é elabora-
do pela equipe gestora com mediação da 
Unidade escolar, composta pelos docentes, 
discentes, equipe escolar e comunidade. 

De acordo com o texto “Projeto Político-
-Pedagógico como instrumento coletivo de 
transformação do contexto escolar, da Uni-
versidade Estadual Paulista Júlio de Mesqui-
ta Filho: “Entendo que os projetos devem 
explicitar sua concepção de ser humano e 
de sociedade e indicar claramente tarefas 
por fazer. Procedendo-se assim, evitar-se-
-ia enorme perda de tempo para se desco-
brir a intencionalidade real dos projetos. 

É por isto que o projeto pedagógico é sem-
pre um projeto político-pedagógico na medi-
da que realiza opções, tomar partido diante 
da realidade existente e diz (ou deveria di-
zer) a que veio de maneira transparente. Essa 
atitude de definição em relação aos fins e 
valores evidencia que o projeto, seja social, 
educacional, político, individual, será sem-
pre um instrumento de ação e, nesse senti-
do, terá de se definir em termos não apenas 
teleológicos (em função de fins), axiológico 
(em função de valores), mas, também, em ter-
mos políticos (em função do sentido social e 
abrangência), sociais (em função de priorida-
des) e científicos (em função do conhecimen-
to existente)” (PPP.  34- CNE/CEB nº5/09).

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
COMO NORTEADOR NO ANO 
LETIVO

Muitos educadores se sentem perdidos du-
rante o ano letivo, pois não utilizam os do-
cumentos elaborados no início do ano, que 
são ferramentas importantes que direcionam 
a metas e objetivos a serem alcançados. O 
projeto político-pedagógico visa um futu-
ro ainda não existente, que tornará realida-
de no dia a dia, na rotina dentro da escola. 

Metas e objetivos alcançados diariamente, 
sendo planejadas pelos educadores, em função 
de um futuro desconhecido.  Por este motivo, 
o planejamento deve ser flexível, mediante as 
problemáticas apresentadas pelos alunos. Não 
esquecendo-se de alterar o projeto político-
-pedagógico mediante aos problemas surgi-
dos. Para que a elaboração do próximo proje-
to seja baseado em fatos reais e não utópicos.  

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 
UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA.

A construção do projeto político pedagógico 
deve ser elaborado, envolvendo toda a comu-
nidade escolar.  Numa administração demo-
crática, onde todos têm direito de opinar, para 
que o documento seja fonte de necessidade de 
cada turma, mediante as questões necessárias 
para o bom andamento da unidade escolar.

Devemos envolver a equipe gestora, co-
munidade, conselho de escolar, professores, 
auxiliares técnicos da educação e até mesmo 
a opinião das crianças pequenas. Por isto, os 
registros são tão importantes durante o ano 
letivo, para a avaliação anual e revisão de 
pontos positivos e negativos para o próximo 
ano e elaboração da próxima documentação.
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PORTFÓLIO

Portfólio é um dos instrumentos de avalia-
ção condizentes com a avaliação formativa, 
é um instrumento que compreende a com-
pilação dos trabalhos realizados pela criança;

Inclui entre outros, registros de visitas, 
resumo ou fichamento de textos, proje-
tos e relatórios de pesquisa e inclui prin-
cipalmente ensaios auto-reflexivos que, 
permitem as crianças a discussão de como 
suas experiências, mudaram sua vida, pode 
acompanhar e avaliar o processo de ensi-
no e aprendizagem, registrando a organiza-
ção dos saberes e demonstrando todo um 
processo de construção de pensamento.

Local para armazenar todos os passos per-
corridos pelas crianças ao longo de sua par-
ticular trajetória de aprendizagem. O autor 
explica que a palavra não é suficiente para 
expressar a extensão do conceito, acreditan-
do que “processo-fólio” seria mais adequado.

Ele considera a palavra portfólio insuficien-
te para dar sentido à amplitude do seu sig-
nificado, pois nele a criança vai, diariamente, 
acumulando dados, tanto no que se refere a 
textos, documentos, registros de atividades 
e ações, como também impressões, dúvidas, 
certezas, relações feitas com outras situações 
vividas ou imaginadas, na escola ou fora dela.

É um continente de diferentes tipos de 
documentos (anotações pessoais, experiên-
cia de aula, trabalhos pontuais, controles de 
aprendizagem, conexões com outros temas, 
fora da escola, representações visuais, etc.) 
que proporciona evidências de conhecimen-
tos que foram sendo construídas, as estraté-
gias utilizadas para aprender e a disposição 
de quem o elabora para continuar apren-
dendo “[...]Um portfólio não significa ape-
nas selecionar, ordenar evidências de apren 

 
 
dizagem e organizá-las num formato para 
serem apresentadas [...] (JAVIER,  LÓPEZ,  
ARAUZO, HERNÁNDEZ. 2009, 1421-1429). 

Portfólio, dossiê, relatórios de avaliação, to-
das essas nomenclaturas se referem no senti-
do básico à organização de uma coletânea de 
registros sobre a aprendizagem da criança que 
ajuda o professor, as próprias crianças e as fa-
mílias a terem uma visão evolutiva do processo.

Este diz respeito ao registro da trajetória 
de aprendizagem da criança que se dá atra-
vés da seleção, ordenação de documentos 
por ela produzidos, ou documentos externos, 
como fotos, reportagens, textos, que de al-
gum modo contribuíram com o percurso de 
sua aprendizagem, colocando em evidência 
seu patamar de desempenho, as hipóteses 
que levantou e se os fins que alcançou foram 
realmente os propostos no início do trabalho.
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PORTFÓLIO COMO FORMA DE 
ORGANIZAÇÃO

A organização de um portfólio torna-se 
significativa pelas intenções de quem o or-
ganiza. Não há sentido em coletar trabalhos 
das crianças para mostrá-los para as famí-
lias somente como instrumento burocrático.

Ele precisa constituir-se em um conjunto 
de dados que expresse avanços, mudanças 
conceituais, novos jeitos de pensar e de fazer, 
alusivos à progressão da criança. No portfólio 
valorizam-se todas as etapas, mesmo as inaca-
badas, dos processos de busca e investigação 
que os alunos realizam do mesmo modo que 
as impressões, opiniões e sentimentos des-
pertados pelo assunto em pauta ou até pela 
forma de trabalho, questionamento de en-
caminhamento de dados, e assim por diante.

Para a construção do portfólio na Edu-
cação Infantil, por exemplo, as crianças 
não possuem maturidade cognitiva para 
anotar as diferentes atividades, utilizan-
do o recurso do caderno de registros.

No entanto, é preciso que seja mantida 
alguma forma de documentação que per-
mita, não apenas que a criança valorize sua 
produção, mas que também auxilie o pro-
fessor a organizar um material que propicie 
a si próprio e as famílias uma noção de evo-
lução do conhecimento da criança ao lon-
go do período do trabalho que foi realizado.

Esses registros podem ser textos, de-
senhos e atividades diversas de recor-
te, colagens e projetos que a crian-
ça vai fazendo durante o ano escolar.

Os desenhos que são feitos no final de al-
gumas atividades, nas quais a professora 
pede às crianças que expressem pictorica-
mente o que vivenciaram durante sua apre-
sentação, sem ter nenhuma intervenção, 
considerando apenas o olhar da criança e 
suas concepções sobre a vivência que teve 
esta encontra uma forma própria de dese-
nhar e não traz respostas e modelos pron-
tos nesta aprendizagem (JAVIER,  LÓPEZ,  
ARAUZO, HERNÁNDEZ. 2009, 1421-1429). 

COMO ELABORAR UMA 
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Disposições legais na esfera Federal

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infan-
til  (no. 9394/96)

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (1999 e 2009) 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica (2010)

Na Esfera Municipal 

Orientação Normativa No. 1 ( 2 de Dezem-
bro de 2013)

Programa Mais Educação

Benzoni (2001) e Malavasi e Zoccatelli 
(2012), inspirados pela cultura 

jornalística anglo-saxônica sugerem per-
guntas-chave para o percurso documentativo 
(who, what, when, where, why) e acrescen-
tam mais um (with). 

  Inspirados nessas palavras-chave, os 
autores sistematizam seis pontos Fundamen-
tais dentro de um projeto documentativo: 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1523

a) O quê? – documentar significa antes de 
tudo escolher porque não se pode observar 
tudo ao mesmo tempo e aquilo que não es-
colhemos também é uma escolha. A docu-
mentação não é uma descrição objetiva da 
realidade e sim resultado de escolhas que 
fazemos, por isso envolve escolha, seleção, 
assumir conscientemente um ponto de vis-
ta e transformá-lo em elemento narrativo. 

b). Para quem? – a documentação é sobretu-
do um material público e pode destinar-se às 
próprias crianças, aos pais e familiares, ao gru-
po de trabalho, colegas e à comunidade escolar. 

c) Com o quê?– os instrumentos para as 
documentações podem ser variados em 
forma e conteúdo, existe uma pluralida-
de de opções que deve responder às in-
tenções de cada projeto documentativo. 
Há ainda a possibilidade de se exercitar 
na construção de um instrumento próprio 
para as documentações de acordo com o 

contexto educativo. 

d) Como?–assumir uma forma documental 
está intimamente ligado ao que queremos 
comunicar, por isso refletir sobre a melhor 
forma de fazê-lo é fundamental. Para além da 
escrita, está bastante incorporada nas esco-
las infantis a representação iconográfica, con-
tudo é relevante a discussão do espaço que 
as imagens tomam no fazer cotidiano, pois 
muitas vezes é ignorada sua potencialidade 
comunicativa tornando-se apenas ilustra-
ções dos textos escritos. As imagens, gráficos 
e principalmente as fotografias constituem 
um grupo bastante rico a ser expressado e 

(re)conceitualizado no âmbito da educação. 

e) Quando?– quando documentar e quan-
to tempo dedicar às documentações são 
perguntas que não possuem respostas de-
finitivas e não pode ser mensurável, pois é 
muito relativo a cada contexto educativo e 
a cada projeto documentativo específico. 

Contudo é fundamental que a práti-
ca da documentação pedagógica não seja 
marginalizada nas escolas, há que se ga-
rantir tempo de trabalho para sua realiza-
ção, tempo este praticado tanto individu-
almente por cada educador como também 
coletivamente entre a equipe educativa. 

f) Onde? – os espaços destinados às docu-
mentações produzidas devem abranger den-
tro das possibilidades de cada contexto um 
espaço para a produção, espaço para mos-
trar o que se produziu e um espaço para ar-
quivar e conservar a memória dos materiais. 

Malavasi e Zoccatelli (2012) salientam, 
ainda, três pontos de atenção em que 
o processo documentativo se organiza: 

I - Observação – 1: projetar a observação / 
2: observação / 3: recolher o material bruto 

II - Análise e Seleção do Material Obser-
vado – 4: seleção do material compartilhan-
do, o que se quer documentar e por quê. 

III - Reelaboração, Tradução, Interpreta-
ção, Avaliação – 5: reelaboração, interpreta-
ção e aquisição de significados, tradução se-
gundo o destinatário / 6: análise do projeto 
documentativo, avaliação e autoavaliação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para se entender melhor este assunto, é necessário entender qual é a importância dos 
registros para o corpo docente na Educação Infantil. Entendendo sua real necessidade, os 
professores utilizarão estes recursos para facilitar sua rotina dentro das Unidades Escolares.

Como pudemos observar durante todo este estudo, vários teólogos nos afirmam a neces-
sidade de se organizar um projeto político-pedagógico, os projetos especiais de ação, por-
tfólios individuais e coletivos, como ferramentas para o desdobramento do processo ensino 
aprendizagem durante o ano letivo. Estes documentos servem de norteadores para nos-
sa prática anual e um processo avaliativo para a elaboração dos documentos para o pró-
ximo ano, baseado em avaliações dos pontos positivos e negativos do ano que passou.

Segundo Resolução CNE/CEB nº5/09 em conformidade com as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil, as propostas pedagógicas devem respeitar os princípios éticos, 
políticos e estéticos e ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Destacan-
do-se que considerar as falas e expressões das crianças e bebês, considerando seus interesses e 
necessidades, constituem-se em um valioso subsídio para a construção de seu conhecimento.

De acordo com a Orientação Normativa nº 1, de 02- DOC 03/12/2013 p 103-104-105, “Ava-
liação na Educação Infantil: aprimorando os olhares” o papel do educador (a) da infância é o de 
criar condições, organizar tempos e espaços, selecionar e organizar materiais de forma criativa, 
observar as crianças, avaliar o processo construindo registros que historiciza o tempo vivido, 
apoiar as suas descobertas e projetos a fim de possibilitar a ampliação das experiências das crian-
ças, sem que o foco esteja centrado nele e sim na ação e invenção dos meninos e das meninas.
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De acordo com o texto “Projeto Político-Pedagógico como instrumento coletivo de trans-
formação do contexto escolar, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho:

[...] Entendo que os projetos devem explicitar sua concepção de ser humano e de 
sociedade e indicar claramente tarefas por fazer. Procedendo-se assim, evitar-se-
-ia enorme perda de tempo para se descobrir a intencionalidade real dos projetos. 

É por isto que o projeto pedagógico é sempre um projeto político-pedagógico na medida que 
realiza opções, tomar partido diante da realidade existente e diz (ou deveria dizer) a que veio de 
maneira transparente. Essa atitude de definição em relação aos fins e valores evidencia que o 
projeto, seja social, educacional, político, individual, será sempre um instrumento de ação e, nes-
se sentido, terá de se definir em termos não apenas teleológicos (em função de fins), axiológico 
(em função de valores), mas, também, em termos políticos (em função do sentido social e abran-
gência), sociais (em função de prioridades) e científicos (em função do conhecimento existente).

Muitos educadores ainda não utilizam de forma corretas estes documentos e acabam se 
perdendo no percurso do ano letivo. Não tendo registros de momentos importantes no de-
senvolvimento de cada criança e do grupo de alunos em sua turma. O ano letivo fica sem 
um começo, meio e fim, sendo etapas desestruturadas e mal elaboradas, chegando ao tér-
mino do ano letivo sem avaliação significativa deste processo desenvolvido durante o ano.

Ainda estamos longe de uma prática onde estes documentos mencionados neste estudo fa-
çam parte do cotidiano da vida escolar e ainda um facilitador para o corpo docente. Precisamos 
ainda entender qual a real importância, para poder fazer dos documentos uma ferramenta facili-
tadora e não uma burocracia desnecessária que ocupa determinado tempo para ser elaborados.
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ATENÇÃO E APRENDIZAGEM: Aspectos neurológicos

RESUMO: O presente trabalho realiza, por meio de uma breve revisão de literatura, um 
estudo sobre os aspectos atencionais envolvidos no processo de aprendizagem. Dessa forma, 
busca-se compreender as funções cerebrais, principalmente as executivas, no que se refere o 
contexto neurológico da atenção. Assim, destaca-se, dentre as funções executivas, a atenção 
seletiva e a atenção sustentada e seus mecanismos neurológicos, como fatores indispensáveis 
para a cognição. Nesse sentido, evidencia-se a aprendizagem como sendo resultado do 
recebimento e compartilhamento de informações entre o sistema nervoso e o ambiente; o 
controle atencional enquanto habilidade adquirida após o quinto ano de vida; a percepção 
seletiva, fator preponderante para o enfoque da atenção, o que se relaciona com a aquisição 
da aprendizagem; a resistência à distração enquanto crucial para a seleção do estímulo a 
focar a atenção. Também se caracteriza ao longo do trabalho os aspectos relacionados às 
dificuldades de sustentação da atenção, destacando-se, ainda, o Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) enquanto distúrbio originado por diversos fatores 
neurológicos, dentre eles a inabilidade de se selecionar e enfocar estímulos relevantes, suas 
causas e sintomas. Ou seja, relacionam-se nesta pesquisa as dificuldades de escolha e enfoque 
de atenção e suas implicações no aprendizado não apenas escolar, mas na aprendizagem 
como um todo.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção; Função Executiva; Atenção Seletiva; Aprendizagem; TDAH.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo visa identificar os aspectos neurológicos envolvidos no processo 
atencional, consequentemente na aprendizagem. Sabe-se que a relação atenção-apren-
dizado é estreita e nesse sentido, quando o aprendente não consegue selecionar os estí-
mulos corretos a focar, sua experiência com aquela informação não ocorre de forma eficaz.

Nesse sentido, uma diferença entre o ser humano e as demais espécies, confor-
me enfatiza Fonseca (2014), é que o homem é a única espécie a educar intencionalmen-
te e sistematicamente e nesse sentido, para um ensino eficiente, torna-se crucial o 
conhecimento neuropsicopedagógico, ou seja, é importantíssimo, no processo ensino-apren-
dizagem, compreender de que modo a aprendizagem se relaciona com os processos cerebrais. 

De igual modo, em se tratando de situações de aprendizagem, pode-se con-
firmar a interação sistemática entre neurônios, além da ocorrência de transfor-
mações neuronais, criando e fortalecendo relações sinápticas e circuitos neuro-
nais operantes, além de aumentar a velocidade dessas conexões (FONSECA, 2014).

Em síntese, a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desen-
volvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tem-
po que estuda os processos psicocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os 
processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino (FONSECA, 2014, pág. 236).

Assim, a Neuropsicopedagogia atua como uma ciência que integra conhecimentos das 
neurociências, da pedagogia, da psicologia e do trabalho clínico, relacionando cérebro, pro-
cesso cognitivo e aprendizagem de modo interligado. Destarte, a aprendizagem e conse-
quentemente o comportamento humano seriam resultados da intersecção entre os proces-
sos cognitivos, conativos e executivos cerebrais do sujeito aprendente (FONSECA, Ibidem). 

Diante do exposto, a presente pesquisa visa, por meio da pesquisa bibliográfica, enten-
der o que é a atenção, de acordo com a perspectiva neurológica e compreender como essa 
função cerebral pode contribuir ou ainda dificultar os processos de aprendizagem do indiví-
duo. Busca-se, dessa forma, colaborar academicamente com futuros estudos que aprofun-
dem o tema, além de auxiliar profissionais da educação, da psicopedagogia, da psicologia 
e demais áreas de investigação do comportamento humano, bem como de sua aprendiza-
gem, além de demais assuntos referentes ao funcionamento cerebral e suas implicações.

Dessa forma, em primeira instância, realiza-se a apresentação das funções cere-
brais, sobretudo as executivas, em seguida, apresenta-se a atenção enquanto proces-
so neuronal e comportamental e suas implicações na aprendizagem. A partir daí, discute-
-se de que maneira os indivíduos com problemas de atenção podem ser prejudicados.
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FUNÇÕES CEREBRAIS ENVOLVIDAS 
NA APRENDIZAGEM

Cada pessoa possui sua singularidade em 
termos de motivações, vontades, compe-
tências, ritmos evolutivos e modalidades de 
aprendizagem. Dessa forma, é importante res-
saltar que cada dificuldade de aprendizagem é 
única e relativa, pois diz de um sujeito singu-
lar; portanto suas ocorrências se relacionam 
a fatores intrínsecos e extrínsecos individu-
ais, sejam eles biológicos, ambientais, psíqui-
cos, emocionais, educativos, dentre outros.

Nesse sentido, o sistema nervoso pos-
sui papel fundamental como organizador 
que garante que as informações recebidas 
do meio externo e do organismo sejam in-
tegradas a este organismo. Dessa forma, 
assegura que os órgãos realizem, ordena-
damente, funções necessárias à sobrevivên-
cia (ROTTA, OHLWEILER e RIESGO, 2016).

A aprendizagem é o resultado do recebi-
mento e compartilhamento de informações 
entre o sistema nervoso e o ambiente. Ela 
tem início com um estímulo físico-químico 
ambiental que adentra de forma sensorial ao 
sistema nervoso e por ele é transformado em 
impulso. Este impulso, por meio de sensação, 
segue um caminho que percorre as regiões do 
tronco encefálico, tálamo e diversas áreas do 
córtex cerebral, denominadas áreas primárias. 

À vista disso, o dado é transmitido para a 
área secundária, onde é decodificado e trans-
formado em percepção, ou seja, é associado 
a significados. Entretanto, a percepção de-
manda fortemente da atenção. Assim, a in-
formação é transportada às áreas terciárias, 
nas quais é realizada a integração de todos 
os fatores do estímulo. É através destas ex-
tensões que o ser humano realiza associa-
ções entre sentidos (ROMANELLI, 2003).

Fonseca (2014) enfatiza a importância do 
lobo frontal cerebral, por ser esta a área res-
ponsável pelas funções superiores. Dessa for-
ma, o lobo frontal é reconhecido pelas tarefas 
de regular, supervisionar e controlar o fun-
cionamento, as emoções, os pensamentos, a 
aprendizagem e os comportamentos huma-
nos. Mais ainda, o córtex pré-frontal é a parte 
que administra as ações volitivas e intencio-
nais, ou seja, ele é responsável por organi-
zar, produzir e expressar o comportamento, 
realizando funções essenciais à sobrevivên-
cia humana, as quais em disfunção impac-
tam significativamente no comportamento 
e na aprendizagem. As ferramentas adminis-
tradas pelo córtex pré-frontal são cruciais 
para aprender a aprender, habilidade adqui-
rida ao longo do trabalho psicopedagógico.
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São exemplo dessas funções intencionais 
de sagacidade: a iniciação e a planificação; 
a elaboração e organização de estratégias; 
a sustentação da atenção; a flexibilidade e 
a plasticidade comportamental; a mudan-
ça estratégica; a inibição e o autocontrole; 
a programação, a desprogramação e a re-
programação de condutas; a monitoriza-
ção, avaliação e verificação de respostas 
adaptativas ou comportamentais; etc., além 
de outras (FONSECA, 2014, pág. 245).

Nesse sentido, é válido afirmar, com 
base em Fonseca (Ibidem), que o estudan-
te, de criança a adulto, é um ser em fun-
ção executiva, pois grande parte das ati-
vidades escolares demanda da integração 
coordenada dessas funções superiores. 
Destarte, os déficits nessa área cerebral fa-
vorecem os problemas de sobrecarga de in-
formação e dificultam o desempenho escolar. 

Ou seja, o sucesso pedagógico depende in-
trinsecamente das competências de função 
executiva. Ainda de acordo com o autor, as 
funções executivas são responsáveis por di-
versas competências cerebrais, tais como: 
atenção (sustentação, foco, fixação, seleção 
de dados relevantes dos irrelevantes, evi-
tamento de distratores, etc); percepção (in-
traneurossensorial, interneurossensorial, 
meta-integrativa, analítica e sintética, etc)
memória de trabalho (localização, recupe-
ração, rechamada, manipulação, julgamento 
e utilização da informação relevante, etc); 
controle (iniciação, persistência, esforço, ini-
bição, regulação e auto-avaliação de tare-
fas, etc); ideação (improvisação, raciocínio 
indutivo e dedutivo, precisão e conclusão 
de tarefas, etc); planificação e a antecipa-
ção (priorização, ordenação, hierarquização 
e predição de tarefas visando a atingir fins, 
objetivos e resultados, etc); flexibilização (au-

tocrítica, alteração de condutas, mudança de 
estratégias, detecção de erros e obstáculos, 
busca intencional de soluções, etc); meta-
cognição (auto-organização, sistematização, 
automonitorização, revisão e supervisão, 
etc); decisão (aplicação de diferentes reso-
luções de problemas, gestão do tempo evi-
tando atrasos e custos desnecessários, etc); 

execução (finalização e concomitan-
te verificação, retroação e referenciação, 
etc) - (FONSECA, 2014, pág. 247-248).

Diante do exposto, é possível afirmar que 
a atenção é uma competência neurológica 
fundamental para haja percepção, além da 
realização de seleção e classificação de estí-
mulos, o que, consequentemente, implica na 
possibilidade e na qualidade do aprendizado.
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OS PROCESSOS ATENCIONAIS 

Prestar atenção, de acordo com Carneiro 
e Cardoso (2009) é manter um foco cons-
ciente, o que ocorre ”[...] concentrando os 
processos mentais em uma única tarefa prin-
cipal e colocando as demais em segundo 
plano.” (Pág. 461). E de acordo com os auto-
res, é a partir dos cinco anos que a criança 
consegue realizar esse controle. O controle 
atencional é o esforço realizado pelo indiví-
duo para manter a atenção e se relaciona a 
variáveis intrínsecas ao sujeito e seu estado 
orgânico, e a variáveis extrínsecas, sendo os 
aspectos referentes ao estímulo de seu foco 
atencional. Portanto, “prestar atenção, com-
preender, aceitar, reter, transferir e agir são 
alguns dos componentes principais da apren-
dizagem.” (PAULA et. al; 2006, pág. 247).

A função atencional está relacionada tanto 
à entrada de informação, como na execução 
de tarefas complexas, onde a pessoa adqui-
re informação sobre si própria, sobre o seu 
meio e, com isso, afeta o seu comportamento 
(CARNEIRO e CARDOSO, 2009, pág. 461).

Cardoso e Carneiro (2009) apontam o 
córtex frontal e o temporal, relacionado à 
atenção linguística como as estruturas ce-
rebrais que constituem as bases dos pro-
cessos atencionais, que mobilizam, de for-
ma seletiva, o córtex parietal, relacionado 
à atenção viso-espacial. Logo, para que a 
cognição ocorra, é necessário que as com-
petências envolvidas na focalização estejam 
em bom funcionamento, atuando na dife-
renciação entre estímulos relevantes ou não. 

Nesse sentido, a atenção é uma função de 
seleção e coibição de resposta, o que faz com 
que a pessoa dê preferência apenas ao que 
seja relevante e ignore o que lhe distrai. As-
sim, por conta de o cérebro não dar conta do 
processamento simultâneo de toda a infor-
mação sensorial recebida, a atenção se en-
carrega de selecionar de forma preferencial 
essas informações. Dessa forma, com a che-
gada de uma informação, o sistema de alerta 
atencional localizado no hemisfério cerebral 
direito ativa a produção de respostas moto-
ras referentes a este sistema no hemisfério 
esquerdo (CARNEIRO e CARDOSO, 2009).

De acordo com Carneiro e Cardoso (2009), 
os processos atencionais se manifestam de 
duas maneiras: a percepção seletiva, por meio 
da qual a atenção pode ser focalizada atra-
vés dos estímulos sensoriais, por intervenção 
dos órgãos do sentido a cognição seletiva, 
que ocorre pelos processos cognitivos, por 
meio de tarefas que necessitam de uma or-
ganização cognitiva ou de fatores conativos. 
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A ATENÇÃO SELETIVA

É por meio da atenção seletiva que se aten-
de a determinada atividade mental, de forma 
preferencial, ao invés de outras. Ou seja, é 
mediante a atenção seletiva que o indivíduo 
consegue enfatizar um estímulo ignorando os 
demais, que competem com este. Assim sen-
do, o sistema nervoso utiliza-se do mecanis-
mo de figura-fundo, a partir do qual, em meio 
a diversas informações, enfatiza-se um dado 
essencial em detrimento dos outros. “A aten-
ção seletiva capacita o indivíduo a monitorar 
um determinado estímulo auditivo significati-
vo, mesmo quando a atenção primária deva-
-se à outra modalidade sensorial.” (Garcia, Pe-
reira e Fokuda, 2007, pág. 405). Além disso, é 
através da atenção seletiva que o sujeito pode 
reagir a uma determinada informação auditi-
va significativa, ignorando todos os outros 
ruídos (GARCIA, PEREIRA e FOKUDA, 2007). 

A atenção seletiva envolve não apenas o lobo 
frontal, mas algumas regiões encefálicas mais, 
a saber, o lobo parietal, atuante na representa-
ção espacial externa; o córtex pré-motor late-
ral, que participa dos processos de exploração 
e orientação; o giro cingulado anterior, envol-
vido na execução da atenção seletiva, bem 
como no monitoramento da resposta, isto é, 
a opinião (ANDRADE, LUFT e ROLIM, 2004). 

Segundo Garcia, Pereira e Fokuda (2007), 
o ser humano controla sua atenção seletiva, 
principalmente após os sete anos de idade, 
quando há o início do aprimoramento des-
sa capacidade, por meio do qual o indivíduo 
consegue reter ainda mais informações do 
seu campo focal e resistir de maneira mais 
eficaz à distração. Nesse sentido, a atenção 
seletiva possui grande importância no desen-
volvimento e funcionamento humano diário. 

 
 
Ladewig (2000) completa que, apesar de 
pessoas de qualquer idade ter a possibilida-
de de ser atingida por um problema de falta 
de atenção, é na fase infantil, sobretudo en-
tre cinco e oito anos de idade, que o perío-
do crítico se evidencia, ao mesmo tempo em 
que nessa fase o indivíduo começa a desen-
volver a competência da atenção seletiva de 
forma mais eficaz. Nesse sentido, Carneiro e 
Cardoso (2009) enfatizam a atenção como a 
função cognitiva mais sensível ao compro-
metimento em lesões cerebrais, independen-
temente da localização dessas lesões, mani-
festando-se em diferentes quadros clínicos. 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

Um dos problemas neurobiológicos relacio-
nados à atenção é o Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). Este pode 
ser definido como um modo de funcionamen-
to que envolve desatenção e inquietação, o 
que muitas vezes pode ser considerado hi-
peratividade, e ocorre de forma padroniza-
da e persistente. O TDAH é um transtorno 
de ordem neurológica, caracterizado pela 
falta de atenção e excesso de agitação, que 
se manifesta na infância. Cerca de 3 a 5% de 
crianças em fase escolar, sobretudo meninos, 
são afetadas por esse distúrbio, que se ma-
nifesta pela dificuldade de sustentar a aten-
ção e inquietação motora, prejudicando, as-
sim, o desempenho escolar (BENCZIK, 2000). 

De acordo com Benczik (Ibidem), o trans-
torno ocorre por diversos fatores, sendo 
eles, sobretudo, a predisposição hereditária 
e alterações nos neurotransmissores dopami-
na e noradrenalina, que realizam comunica-
ção com neurônios do lobo frontal cerebral. 
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Também se considera fator envolvido nas 
causas de TDAH a ingestão materna de subs-
tâncias tóxicas durante o período de gravidez; 
sofrimento fetal durante o parto; exposição 
da criança pequena a chumbo. Além disso, 
podem-se associar às causas do TDAH aspec-
tos ambientais, como problemas de ordem fa-
miliar. De acordo com a autora, o transtorno 
não tem cura, mas pode ser controlado com 
medicamentos e acompanhamento médico, 
psicológico, psicopedagógico, assistência e 
orientação familiar e escolar, dentre outros, 
dependendo da necessidade de cada caso.

Transtorno de Déficit de Atenção e Hipe-
ratividade: Características da desatenção

Apesar dos aspectos relatados, em se tra-
tando dos fatores atencionais, vale ressaltar 
que pessoas com TDAH possuem déficits 
de autocontrole, no que se refere à manu-
tenção do foco atencional. Essa desatenção 
é evidenciada pela dificuldade de atentar a 
minudências; facilidade em se equivocar, por 
conta de descuidos; dificuldade de acompa-
nhar as orientações recebidas; realização in-
completa de tarefas por causa da distração; 
dificuldades de organização; esquecimento; 
resistência a atividades que exigem esforço 
cognitivo, além daquelas que envolvem a di-
nâmica ganhar/perder (GRAEFF e VAZ, 2008).

Tudo isso ocorre porque o indivíduo com 
TDAH não consegue se manter focado em 
apenas um estímulo por tempo distendido, 
pois sua atenção alterna entre estímulos, o 
que dificulta o enfoque em apenas uma ati-
vidade.  A desatenção, por vezes, gera a im-
pressão de que a pessoa não ouve bem, o 
que se evidencia nas alternâncias de temas 
em uma conversa; não se atentar ao que 
ouve; não focar a atenção nas regras de jogos. 

Entretanto, Graeff e Vaz (2008) acres-
centam que o indivíduo com essa patologia 
consegue sustentar a atenção quando em 
contato com circunstâncias novas, e situa-
ções de seu grande interesse. Benczik (2000) 
ainda completa que a pessoa com TDAH:

[...] não copia da lousa uma frase completa, 
não acentua palavras corretamente, não pin-
ga o i e não corta a letra t. Ao fazer contas 
de somar, faz de subtrair. Não porque não 
saiba, mas porque não prestou atenção no 
sinal [...] Escreve no caderno do final para o 
começo, pula folhas, [...] seus cadernos, ge-
ralmente, não têm capas e as folhas destes 
possuem “orelhas” (grifo da autora) [...] Sua 
mochila escolar, assim como seu guarda-rou-
pa, está sempre uma “bagunça” (pág. 26-27).

Ou seja, a pessoa com TDAH possui dificul-
dades relacionadas à atenção, que repercu-
tem na sua vida como um todo, seja na escola 
quanto nos relacionamentos interpessoais, 
no trabalho, dentre outras instâncias sociais. 
Sendo assim, entende-se que sua aprendi-
zagem é comprometida, por não conseguir 
selecionar e focalizar os estímulos necessá-
rios para a realização de tarefas e atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destacou-se nesta breve pesquisa a relação 
entre aprendizagem, sistema nervoso, funções 
executivas e a atenção, de maneira a evidenciar 
a importância do lobo frontal nesses processos 
e de que forma realiza conexões nesse sentido. 

Ou seja, a atenção é uma função de sele-
ção e coibição de resposta, o que faz com 
que a pessoa dê preferência apenas ao que 
seja relevante e ignore o que lhe distrai.

Por conta de o cérebro não dar conta do pro-
cessamento simultâneo de toda a informação 
sensorial recebida, a atenção se encarrega de 
selecionar de forma preferencial esses dados. 
Dessa forma, com a chegada de uma informa-
ção, o sistema de alerta atencional ativa a pro-
dução de respostas motoras referentes a este.

A partir deste estudo, portanto, entende-se 
que a focalização da atenção revela-se uma 
condição fundamental para a aprendizagem, 
ou seja, quanto mais uma pessoa consegue 
manter seu foco em determinado estímulo, 
maiores são suas chances de realizar reflexões 
sobre ele e vivências sobre aquela informação. 

Nesse sentido, é válido afirmar, que o es-
tudante, de criança a adulto, é um ser em 
função executiva, pois grande parte das 
atividades escolares demanda da integra-
ção coordenada dessas funções superiores. 

        

Destarte, os déficits nas áreas cerebrais 
relacionadas à atenção favorecem os pro-
blemas de sobrecarga de informação e di-
ficultam o desempenho escolar. Ou seja, o 
sucesso pedagógico depende intrinsecamen-
te das competências de função executiva.

Compreende-se que o TDAH é um distúr-
bio comportamental, de origem neurobio-
lógica, identificado nos indivíduos de idade 
escolar, que compromete a aprendizagem. 
Dessa forma, é necessário que seja contro-
lado, para que a pessoa comprometida seja 
capaz de ter aprendizados mais eficazes.
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PARQUES INFANTIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PÚBLICA DA CIDADE 
DE SÃO PAULO: UMA BREVE ANÁLISE DA LINHA DO TEMPO ENTRE 

1935 A 1975

RESUMO: A história de que se tratará este artigo começou a ser contada em 1935, quando 
Mário de Andrade era diretor no Departamento de Cultura da Cidade. Nessa época surgiram 
os primeiros parques infantis de São Paulo. Mais tarde, São Paulo passou a contar também 
com Recantos Infantis. Ambos eram vistos como serviço público oferecido às famílias em 
situação vulnerável, locais onde as crianças poderiam ficar enquanto os adultos trabalhavam. 
Pouco a pouco, a cidade compreendeu o papel importante que aqueles espaços – chamados 
de creches, posteriormente – tinham no processo educativo das crianças, fato que ganhou 
mais força em 1988, quando a Constituição Federal definiu a Educação Infantil como um 
direito da criança. Ao longo desses 80 anos, muitos personagens ajudaram São Paulo a atender 
suas crianças com respeito as suas necessidades educacionais e com o carinho que a infância 
merece. Essa é uma história que não para nunca de ser escrita, pois já se foram mais de 80 
anos da Educação Infantil na cidade de São Paulo, contando com os Centros de Educação 
Infantil (CEI) e as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) espalhadas por toda a 
cidade, fazendo da Capital, a maior rede pública de Educação Infantil do país. O presente 
trabalho resgatará a história da implantação da Educação Infantil e seus parques educativos 
na Cidade de São Paulo, dando enfoque a publicações feitas no próprio portal da Prefeitura de 
São Paulo, com pesquisas a literaturas específicas e comemorativas dessa trajetória de vida 
pulsante que é a Educação. 

Palavras-chave: Parques Infantis; Educação Infantil; Mário de Andrade.
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INTRODUÇÃO

Quando os três primeiros parques infantis foram inaugurados em 1935, du-
rante a gestão do prefeito Fábio Prado, a cidade de São Paulo já era ruidosa e 
agitada, dando sinais da grande metrópole que viria a se tornar anos mais tar-
de. Entre 1935 e 1938, o escritor assumiu com grande interesse a difícil tarefa. 
Convidado pelo então prefeito Fábio Prado, assumiu a criação e condução do 
Departamento de Cultura, um órgão análogo a uma Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. Mário via nessa tarefa a possibilidade de transformar em 
algo concreto suas pesquisas sobre cultura e folclore nacional. E garantir, na 
São Paulo que crescia gigantescamente, locais para aprendizagem e expressão 
da cultura nacional.  Ao aceitar esse desafio, numa cidade que se transformava 
rapidamente, crescendo com a industrialização e com o aumento da popula-
ção migrante, que chegava de outros continentes e de outras regiões do país, 
cujo operariado havia sido protagonista de significativas lutas em anos ante-
riores, Mário de Andrade confere ao projeto de gestão municipal um alcance 
nacional com amplas repercussões na valorização da cultura popular brasileira, 
na concepção sobre o lugar da população operária no espaço urbano, na visão 
sobre a infância, na importância da cultura para a construção da cidadania.

A contribuição dos parques infantis de Mário de Andrade para 
a construção de uma pedagogia da educação infantil defen-
de que os parques infantis possam ser considerados como a ori-
gem da rede de educação infantil paulistana. Não à toa, muitos par-
ques acabaram virando Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

Com os três primeiros Parques \infantis, a cidade inicia uma política educacio-
nal voltada para crianças com idades entre 03 e 12 anos, cujas ações e propostas 
educacionais visavam o atendimento às crianças e aos adolescentes filhos dos 
operários. Essa categoria, em geral, era constituída por imigrantes que, na pers-
pectiva do Departamento de Cultura, deveriam ser adaptadas à nova ordem social.

Um dos lemas para as ações e propostas pedagógicas dos Parques In-
fantis era resgatar uma cultura nacional oriunda, o que se daria, sobretu-
do, por meio de atividades culturais voltadas para a pesquisa folclórica de 
caráter regionalista. Dessa lógica, veio a preocupação de se cuidar e edu-
car o aluno parqueano por meio de atividades recreativas e assistenciais, 
que envolvessem atividades físicas, jogos, música, canto, trabalhos ma-
nuais, acesso a  bibliotecas, festivais, além da assistência médica e alimen-
tar que tinham como bandeira a distribuição de copos de leite e frutas.

As pesquisas de Ana Lúcia Goulart de Faria 1999 e de Carlos Augusto da Costa 
Niemeyer 2002, trazem dados importantes para situar a proposta dos parques 
infantis no contexto do ideário reformista da época, que permeia correntes 
de pensamento nas áreas do urbanismo, da higiene, da saúde e da Pedagogia.
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MÁRIO DE ANDRADE E 
OS PRIMEIROS PARQUES 
INFANTIS

Os primeiros Parques Infantis fo-
ram implementados na cidade de 
São Paulo no ano de 1935, nos bair-
ros operários da Lapa, Ipiranga e 
Mooca. Os Parques Infantis visavam 
promover atividades educacionais e 
culturais para as crianças entre três 
a seis anos de idade, com o foco na 
valorização da cultura nacional (fol-
clore), sendo uma das estratégias o 
levantamento dos costumes e há-
bitos desse público. As ações as-
sistências também tiveram partici-
pação com atendimento médico e 
odontológico e também com a dis-
tribuição de copos de leites e frutas. 

Crianças brincando em tanques de 
areia sentadas, realizando jardinagem 
e se alimentando foram algumas das 
cenas selecionadas para compor o 
álbum de fotografias dos Parques In-
fantis, do Departamento de Cultura. 
Aliás, muitas dessas imagens foram 
fabricadas com a intencionalidade 
de divulgação de determinadas prá-
ticas educacionais promovidas pe-
las educadoras dos Parques Infantis, 
o que demonstra uma preocupação 
dos seus idealizadores no agencia-
mento de certas ações e, portan-
to, a construção de certa memória. 

Criança, infância, brincadeira e 
cultura são elementos indissociá-
veis nessa proposta. De modo que, 
quando se apresenta a educação in-
fantil na atualidade em São Paulo, 
o resgate do pioneirismo de Mário 
de Andrade na proposição dos Par-
ques Infantis e a organização de ro-
tinas de aprendizagem, que tenham 
como foco o desenvolvimento so-
cial da criança, constituem a iden-
tidade dessa modalidade de educa-
ção. A despeito disso, Faria 1999, 
tem argumentado em suas pesqui-
sas que a implantação dos Parques 
Infantis contribuiu decisivamente 
para se pensar em uma pedagogia 
da infância, ou seja, tais instituições 
foram precursoras na organização 
da educação infantil ao realizarem 
práticas que consideravam a crian-
ça em sua especificidade formativa.

A autora recupera historicamente a 
trajetória dos Parques Infantis com a 
apresentação dos eixos estruturan-
tes dessa proposta expressos na in-
tegração entre a recreação, a assis-
tência e a educação no atendimento 
à criança. Outra questão importante 
abordada por ela é o diálogo que Má-
rio de Andrade estabeleceu com a 
cultura produzida nos anos 20 e 30, 
no Brasil e em outros países a respei-
to da utilização de jogos para o ensi-
no, o uso da arte, especificamente, o 
teatro, além do interesse pela preser-
vação da cultura via organização das 
bibliotecas e acervos documentais.  
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Os significados dos Parques Infan-
tis foram objeto de interesse tam-
bém de Freitas 1991, em seu estudo 
do pensamento social brasileiro na 
transição do século XIX para o XX. O 
autor defende, a partir das considera-
ções de Antônio Cândido 1971, que 
o Departamento de Cultura e a im-
plantação dos Parques Infantis, sob a 
responsabilidade de Mário de Andra-
de se configuraram como iniciativas 
inovadoras de atendimento às crian-
ças e suas famílias, ao promovam si-
tuações que valorizavam suas experi-
ências e dialogavam com as questões 
da cidade. Para Freitas 1991, essas 
instituições não realizavam somen-
te a “rotinização” da cultura, mas 
se constituíam em uma “tentativa 
consciente de arrancá-la dos gru-
pos privilegiados para transformá-la 
em fator de humanização da maioria 
através de instituições planejadas”. 

As crianças de três a doze anos 
efetivaram sob a supervisão e orien-
tação das educadoras esculturas 
em argila, marcenaria, danças, tea-
tro, pinturas e desenhos. De acordo 
com Gobbi apud São Paulo 1999, 
os Parques Infantis promoviam con-
cursos de desenhos, cujos temas 
eram de livre escolha das crianças.

Havia uma orientação do pró-
prio Mário de Andrade às educado-
ras de que não houvesse interven-
ção nos desenhos das crianças. Em 
um discurso pronunciado na Hora 
do Brasil no ano de 1935, Mário 
de Andrade apresenta os propósi-
tos da criação dos Parques Infantis 
e qual sua relação com o fenôme-
no da urbanização em São Paulo. 
Em sua visão, “os grotões transfor-
maram-se em jardins cortados ao 
meio pelas avenidas e pela sombra 
dos viadutos. Não há mais sapo. 

Nos jardins encontrareis recintos 
fechados com instrutoras, dentis-
tas e educadoras sanitárias dentro. 
São Parques Infantis onde as crian-
ças proletárias se socializam apren-
dendo nos brinquedos o coopera-
tivismo e os valores do passado. 
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São crianças tartamudeando em 
torno de uma Nau Catarineta de 
vinte, as melodias que seus pais es-
queceram, e nos vieram de novo da 
Paraíba, do rio Grande do Norte e 
do Ceará. Todas essas iniciativas não 
poderão pretender jamais a uma glo-
ríola no presente, senão uma fecun-
didade futura. Tudo é novo, e muito 
está nascendo. São Paulo é uma ci-
dade num dia, mas já agora os seus 
caminhos conjuntos vão e vêm”.

A criança é essencialmente um ser 
sensível à procura de expressão. Não 
possui ainda a inteligência abstrai-
deira completamente formada. A in-
teligência dela não prevalece e muito 
menos não alumbra a totalidade da 
vida sensível. Por isso ela é muito mais 
expressivamente total que o adulto. 
Diante duma dor: chora – o que é mui-
to mais expressivo do que abstrair: 
“estou sofrendo”. A criança utiliza-se 
indiferentemente de todos os meios 
de expressão artística (ANDRADE, 
1929 APUD FARIA 1999 P. 137).

A aprendizagem de certos valores 
como a socialização e o cooperativis-
mo ocorreria a partir da organização 
de práticas em espaços específicos. 
Daí a necessidade do planejamento 
e consequentemente realização de 
atividades com o foco na manifesta-
ção das crianças. Nesse sentido, os 
Parques Infantis eram tidos como 
lugares privilegiados na transmis-
são e na produção da cultura infan-
til. É possível dizer que, as imagens 
de crianças das classes operárias 
brincando em espaços planejados, 
com a supervisão de adultos capa-
citados, tendem a indicar os múl-
tiplos sentidos acerca da infância.

MUDANÇAS E 
TRANSFORMAÇÕES NO 
PERCURSO DOS PARQUES 
INFANTIS

Em 1937, o país entrou num regi-
me autoritário do Estado Novo oca-
sionou o fim da então gestão de Fá-
bio Prado frente à Prefeitura de São 
Paulo e a saída de Mário de Andrade 
da direção do Departamento de Cul-
tura. Naquela época, eram apenas 
quatro parques em funcionamento e 
mais três estavam prontos para inau-
guração, além de um quinto parque 
em construção. Sob a gestão do novo 
prefeito, Prestes Maia, a amplia-
ção dos parques foi suspensa e uma 
orientação predominantemente as-
sistencialista e disciplinar foi adotada, 
ao colocar em primeiro plano a edu-
cação física, enfraquecendo o foco 
anterior nas brincadeiras, jogos e ati-
vidades expressivas e culturais. Essa 
situação levou a educadora Carolina 
Ribeiro a declarar, no ano de 1943:
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É tão pouco compreendida a ver-
dadeira função de um Parque Infan-
til, que parece mais interessante co-
meçar por dizer o que ele não deve 
ser: 1) não deve ser somente escola 
de Educação Física; 2) não deve ser 
uma espécie de circo de cavalinhos 
com exibições permanentes; 3) não 
deve ser simples depósito de crian-
ças presas [...] (RIBEIRO, 1943 apud 
NIEMEYER, 2002, p. 139-140).

A década de quarenta foi um período 
de grande crescimento para a cidade 
de São Paulo, com a chegada de novos 
habitantes estimulados pelas oportu-
nidades de trabalho que se abria com 
a industrialização. Os bairros popula-
res periféricos que surgiam nas áreas 
mais afastadas da cidade não conta-
vam com número suficiente de es-
colas e outros serviços públicos ne-
cessários para atender a população.

 Associações de bairro começaram 
a se organizar e reivindicar diversas 
melhorias, inclusive o acesso à edu-
cação para crianças e jovens. A pres-
são da demanda não atendida leva a 
prefeitura a adotar um modelo sim-
plificado de parque, os Recantos In-
fantis, com áreas mais acanhadas. 
A eles ocorrem os Recreios Infantis, 
instalados em bairros mais distan-
tes do centro da cidade paulistana.

A partir desse período, ocorre em 
São Paulo um fenômeno que se re-
pete periodicamente nas redes esco-
lares brasileiras: a pressão da deman-
da não atendida, represada durante 
certo tempo, passa a obter respostas 
do poder público de forma desastra-
da, como recurso a medidas provisó-
rias que se eternizam, por exemplo, 
os barracões de madeira da década 
de 1970 nas escolas estaduais de 
primeiro grau e as escolas feitas de 
lata de anos mais recentes nas es-
colas municipais da cidade. Não foi 
diferente o que aconteceu com a 
educação pré-escolar no município. 
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Os Recantos e Recreios Infantis já 
sinalizam nessa direção para ampliar 
o acesso, recorria-se a uma simplifica-
ção da proposta dos Parques Infantis. 
Nos anos quarenta, a então Secretaria 
de Cultura e Higiene foi dividida em 
duas, criando então a Secretaria de 
Educação e a de Higiene em 1947. No 
ano seguinte, o número de Parques, 
Recantos e Recreios havia passado 
de nove para 23 unidades na cidade.

Em 1948, é firmado o Convênio Es-
colar entre estado e município da ca-
pital. Durante os anos em que esse 
acordo durou, desenvolveu-se uma 
importante experiência, na qual ar-
quitetos de renome contribuíram 
para repensar os espaços escolares 
de acordo com um paradigma moder-
no e uma grande preocupação com a 
qualidade das construções escolares.

 

O resultado dessa nova orienta-
ção será o resgate da dignidade no 
desacreditado ensino público muni-
cipal, como sinaliza Niemeyer 2002.

Porém, menos de dez anos depois, a 
situação da demanda não atendida por 
vagas nas escolas primárias da capital 
chega a um clímax, levando ao rompi-
mento do Convênio com o estado e à 
criação da Rede de Ensino Municipal 
em 1956. De acordo com Niemeyer 
2002, começa então uma lenta des-
caracterização dos Parques Infantis.

Com efeito, a necessidade de am-
pliar o acesso à educação era agora 
reconhecida pelo poder público, com 
o final da ditadura do Estado Novo e 
o advento do populismo. As reivindi-
cações populares encontravam algu-
ma resposta, pois a oferta de serviços 
básicos tornava-se uma moeda de 
troca na busca por votos. Niemeyer 
2002 registra que, entre 1956 e 
1960, foram construídos 61 parques, 
sendo 34 apenas no ano de 1956.

Ao mesmo tempo em que ocorriam 
essas mudanças na educação mu-
nicipal, a proposta pedagógica que 
orientava as práticas adotadas nos 
parques sofria também significati-
vas inflexões. A preocupação com 
os altos índices de fracasso escolar 
por parte de uma população até en-
tão totalmente excluída da educa-
ção apontava para a fase pré-escolar 
como aquela que deveria ser res-
ponsável por prevenir esse fracasso. 
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Aos poucos, diversas medidas 
transformavam o antigo equipamen-
to, predominantemente cultural e 
recreativo, em uma escola com a ta-
refa de preparar as crianças para o 
ensino primário. A faixa etária aten-
dida foi reduzida, não incluindo mais 
as crianças acima dos sete anos; o 
perfil das educadoras modificou-se 
com a admissão de professoras; as 
edificações mudaram com a adoção 
de prédios de dois pavimentos; mul-
tiplicaram-se os turnos diários de 
atendimento. Finalmente, em 1975, 
os parques, recantos e recreios 
adotam o nome de Escolas Munici-
pais de Educação Infantil – EMEIs.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de São Paulo teve muito 
a ganhar com a idealização e a cons-
trução dos Parques Infantis. Má-
rio de Andrade colocou toda a sua 
sensibilidade ao elaborar o projeto, 
pois tinha em mente que as crian-
ças deveriam ser tratadas como 
tais, elas tinham por direito a usu-
fruir da cidade a qual seus pais tra-
balhavam para sobreviver e erguer.

A construção dos Parques Infantis 
foi criada também com o intuito de 
aproximar mais a cidade das pesso-
as, humanizando-a, trazendo mais 
lugares de socialização e cultura. 
Oportunizando aos filhos dos ope-
rários, momentos de brincadeiras, 
cuidados e aprendizados também. 
O projeto estava em adaptação, mas 
podemos notar que o foco central da 
idealização, a questão do ser livre, 
brincadeiras lúdicas, a convivência 
entre crianças de idades diferen-
tes. A ideia dos Parques era de fazer 
com que todos pudessem se socia-
lizar e gozar de momentos ímpares 
que só a infância pode oferecer.

Após o regime ditatorial ser poder 
absoluto em nosso país, os projetos de 
ampliação dos Parques Infantis foram 
totalmente descartados. Tornando os 
já existentes, obsoletos e substituin-
do totalmente sua grade curricular.

tA educação infantil no Brasil até 
então, nunca tinha sido tratada com 
o devido valor que merecia. Desde 
sempre as crianças precisam de um 
espaço onde haja proteção, seguran-
ça, educação, alimentação e ludicida-
de. Os primeiros Parques Infantis cria-
dos por Mário de Andrade em 1935 
tinham exatamente esse contexto.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1546

SOLANGE GARCIA TOPAN CARNEIRO

Pedagogia pela Faculdade Taboão da Serra (2005), especialista em Arte 
e Musicalidade pela Faculdade de Conchas (2017); Professora de Ensino 
Fundamental I na EMEF Maria Rita Lopes Pontes- Irmã Dulce, Professora 

de Educação Infantil - CEU CEI Campo Limpo.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1547

REFERÊNCIAS

Almanaque 75 anos da Educação Infantil: conviver e aprender na cida-
de de São Paulo/Secretaria Municipal de Educação - São Paulo: SME/DOT, 2010.

C NDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo, 1971. Duas Cidades.

FARIA, Ana Lúcia Goulart de. A contribuição dos parques infan-
tis de Mário de Andrade para a construção de uma pedagogia da educa-
ção infantil. Educação & Sociedade, ano XX, nº 69, Dezembro/1999. P. 60-91.

FREITAS, Maria Ester de. Cultura Organizacional: forma-
ção, tipologias e impactos. São Paulo: Makron Books, 1991.

GOBBI, M.; LEITE, M. I. O desenho da criança pequena: distintas abor-
dagens na produção acadêmica em diálogo com a educação. In: 22ª Reu-
nião Anual ANPDE. Caxambu, 1999. Anais. São Paulo: ANPED, 1999.

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Revista-Magisterio-1acessado em 28/07/2019.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1548

LETRAMENTO MATEMÁTICO NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Muitas práticas da educação matemática não viabilizam a questão social. 
A matemática tem paradigmas de como se ela fosse algo ruim e ao invés de aprenderem 
para uso práticos, aprendem apenas para evoluir de série, considerando ao entrar na escola 
com o paradigma da matemática, difícil e complicada e não reconhecem ela no cotidiano. A 
formação dos professores estão influenciadas por práticas que tiveram com as que o currículo 
pede, onde muitos não atingem as propostas populares do uso da matemática. O letramento 
matemático pode ter importante papel nos processos de leitura e escrita nas séries iniciais em 
questão das práticas sociais.

Palavras-chave: Formação de Professores. Letramento Matemático. Matemática.
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INTRODUÇÃO

Os anos iniciais são predominados da alfabetização ou preparo para 
os anos seguintes, no intermédio para um preparo social. Há uma 
grande polêmica quanto aos métodos de ensino, formação de pro-
fessores, metas educacionais nos últimos tempos, a criança se tor-
nado protagonista do seu aprendizado. Entretanto, ainda há quei-
xas dos resultados educativos e da não adaptação aos métodos atuais.

O presente trabalho tem como objetivo geral contestar a matemática nos 
anos iniciais do ensino fundamental com os objetivos específicos de ana-
lisar a alfabetização matemática, verificar a matemática dos anos iniciais 
e verificar formas do letramento matemático nas práticas educacionais.

A justificativa é que muitos problemas sociais e educacionais poderiam ser 
resolvidos por práticas educativas de ensino, não que a responsabilidade da so-
ciedade estivesse focada na educação, mas o aprendizado fortalece comporta-
mentos na construção de um novo cidadão com postura crítica e transformadora.

Mediante a isto, seria possível, através dos anos ini-
ciais, usar a matemática a favor da sociedade?

A metodologia é uma pesquisa bibliográfica dentro dos temas de 
matemática nos anos iniciais, letramento e construção do conheci-
mento, no qual o primeiro capítulo relata alguns tópicos de fracas-
so na educação, no segundo traz abordagem da matemática dos anos 
iniciais e por último algumas práticas de letramento matemático.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1550

ALFABETIZAÇÃO 
MATEMÁTICA 

A linguagem matemática, assim 
como a língua materna, é bem utiliza-
da nas práticas sociais nos contextos 
práticos do dia-a-dia. Desta forma, a 
escola como ambiente educacional 
deve trazer práticas que viabilizem 
melhor a sociedade. “A matemática foi 
criada e vem sendo desenvolvida pelo 
homem em função das necessidades 
sociais. (ROSA NETO, 2010, p. 7).

De acordo com Reis (2016) uma 
das áreas críticas do ensino é a mate-
mática, no qual muitos jovens e ado-
lescentes ou até mesmo adultos têm 
uma aversão pela ciências exatas, que 
na infância buscou soluções para pro-
blemas nas brincadeiras e depois fez 
lições por obrigações, decorando fór-
mulas e passos para evoluir de série.

Desse modo, a criança chega à es-
cola carregada de ideias equivocadas 
de que a Matemática é difícil, compli-
cada, utilizada somente por estudio-
sos e gênios e que por ser abstrato o 
conhecimento matemático não tem 
utilidade fora do ambiente escolar, 
daí a dificuldade das crianças em re-
conhecer a Matemática como parte 
do cotidiano (MIGUEL, 2005, p. 422).

Muitos professores ensinam da for-
ma que aprenderam, tendo como 
referência métodos e práticas de 
alfabetização matemática que não 
são hábeis para práticas sociais.

De acordo com Nacarato (2015) 
em etapas anteriores a esta, a maio-
ria dos professores das séries iniciais, 
tinha uma formação em nível médio, 
antigo curso de habilitação ao ma-
gistério, que lhes dava certificação 
para atuar na educação infantil e 
nas séries iniciais do ensino funda-
mental, no qual as propostas peda-
gógicas não formavam educadores 
matemáticos, pois não havia disci-
plina voltada a metodologia de ensi-
no de matemática e muitos pedago-
gos não tinha formação específica.

Podemos, então, dizer que as fu-
turas professoras polivalentes têm 
tido poucas oportunidades para 
uma formação matemática que 
possa fazer frente às atuais exi-
gências da sociedade e, quando ela 
ocorre na formação inicial, vem se 
pautando nos aspectos metodo-
lógicos (NACARATO, 2015, p. 22).
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Diante deste contexto, o autor cri-
tica que, muitos autores têm discuti-
do o quanto a professora é influen-
ciada por modelos de docentes com 
os quais conviveu a trajetória estu-
dantil, colocando que a formação 
profissional docente inicia-se desde 
os primeiros anos de escolarização, 
no qual as futuras professoras foram 
expostas às novas práticas de ensi-
no de matemática e sua trajetória 
estudantil na escola básica, ocorreu 
no período de reformas curriculares, 
que traz crenças do que seja a mate-
mática, o ensino e a aprendizagem.

O mundo está cada vez mais mate-
matizado, e o grande desafio que se 
coloca à escola e aos seus professo-
res é construir um currículo de ma-
temática que transcenda o ensino de 
algoritmos e cálculos mecanizados, 
principalmente nas séries iniciais, 
onde está a base da alfabetização ma-
temática  (NACARATO, 2015, p. 32).

Desta forma segundo Soares 
(2008) os diagnósticos, denúncias 
e propostas de educação popular 
têm estado sempre presentes no 
discurso político sobre a educação, 
no Brasil com objetivo de igualda-
de social e a democratização de en-
sino é vista como instrumento es-
sencial para a conquista do objeto.

Ao longo do tempo, esse discur-
so pela democratização de ensino 
ora toma uma direção quantitativa, 
em defesa da ampliação de ofer-
tas educacionais – aumento do nú-
mero de escolas para as classes 
populares, obrigatoriedade e gra-
tuidade do ensino elementar –, ora 
se volta para a melhoria qualitati-
va do ensino – reformas educacio-
nais, reformulações da organização 
escolar, introdução de novas meto-
dologias de ensino, aperfeiçoamento 
de professores (SOARES, 2008, p. 9).
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De acordo com Carvalho (2010) há 
poucas conquistas quanto à melhoria 
de qualidade de ensino, nos quais a 
desigualdade educacional está gran-
de, exames nacionais e internacionais 
revelam baixos resultados em maté-
ria de leitura e matemática, colocan-
do o Brasil no mesmo patamar que 
nações mais pobres e mais atrasadas.

MATEMÁTICA NOS ANOS 
INICIAIS

De acordo com Nacarato (2015) 
muitos modelos de ensino são uti-
lizados para matemática nos anos 
iniciais do ensino fundamental, 
nos primeiros modelos, o profes-
sor é apenas um instrutor e o pro-
cesso de ensino está centrado nele 
como sujeito ativo e o aluno sujei-
to passivo que aprende pela trans-
missão, mecanização e a repeti-
ção de exercícios e procedimentos.

Outro modelo, o professor tem 
um papel mediador, o organizador 
do ambiente para aprendizagem 
na sala de aula. O aluno é ativo e 
construtor do seu próprio conheci-
mento. (NACARATO, 2015, p. 25). 
O autor sugere uma perspectiva e 
uma aprendizagem matemática que 
não ocorra por repetições e meca-
nizações, mas de uma prática so-
cial que requer o envolvimento do 
aluno em atividades significativas.

Os alunos precisam aprender a ler 
matemática e ler para aprender, pois, 
para interpretar um texto matemáti-
co, é necessário familiarizar-se com a 
linguagem e com os símbolos próprios 
desse componente curricular e en-
contrar sentido naquilo que lê, com-
preendendo o significado das formas 
escritas (NACARATO, 2015, p. 44).

Nacarato (2015) questiona que 
muitas práticas pedagógica nas sé-
ries iniciais se centram na aritmética 
e no ensino de algoritmos desprovi-
dos de significados e não privilegia a 
questão conceitual e as ideias pre-
sentes nas operações básicas, nos 
quais essas práticas acabam con-
solidando uma matemática escolar 
reducionista, que não possibilita o 
pensar matemático em sala de aula, 
“Os planos de ensino empirista en-
volvem técnicas de descoberta ou 
transmissão das coisas prontas, imi-
tação de modelos, repetição, fixa-
ção, etc. Consideram o aluno como 
sendo receptivo passivo em relação 
a um conhecimento já pronto e ex-
terior” (ROSA NETO, 2010, p. 28).
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De acordo com Curi (2005) em de-
corrência do currículo e a prática do 
professor e do objetivo que é o de 
formar um professor para ensinar 
Matemática nos anos iniciais do en-
sino fundamental, é preciso garantir 
espaços para uma formação que con-
temple os conhecimentos matemáti-
cos abordados nos anos iniciais da es-
colaridade básica, numa perspectiva 
de ordem didática e curriculares, mas 
deve orientar-se por, e ir além daqui-
lo que os professores irão ensinar nas 
diferentes etapas da escolaridade.

Em geral, as investigações realiza-
das no cotidiano escolar têm mostra-
do que pouco se trabalha com Ma-
temática no início da escolarização. 
Seja na educação infantil ou nas sé-
ries iniciais do ensino fundamental 
a prioridade no trabalho dos profes-
sores são os processos de aquisição 
da leitura e da escrita e, como se não 
fosse componente fundamental da 
alfabetização, a Matemática é rele-
gada a segundo plano, e ainda assim 
tratada de forma descontextualiza-
da, desligada da realidade, das de-
mais disciplinas e até mesmo da lín-
gua materna (MIGUEL, 2005, p. 416).

Miguel (2005) coloca que mesmo 
antes da escolarização a criança é 
constantemente envolvida em ati-
vidades matemáticas e mesmo que 
não são reconhecidas por elas, en-
volvem aspectos quantitativos da 
realidade, nos quais a criança antes 
de frequentar a escola, elas classi-
ficam, ordenam, quantificam e me-
dem e desta forma mantêm uma 
boa relação com a Matemática.

O professor deve conhecer o pro-
cesso de evolução do sistema nu-
mérico, e, mais, compreender que 
esse processo é algo a ser apreen-
dido, assimilado e construído pelo 
seu educando. A matemática está 
presente em nossas ações, mes-
mo que não a identifiquemos (LAU-
RITI; MOLINARI, 2016, p. 148).

Desta forma, o autor questiona dos 
resultados de aprendizagem baixo 
devidos a alguns problemas, entre 
eles, a formação do professor, re-
sistência por parte de gestores es-
colares, muito preocupados com a 
problemática do cumprimento dos 
programas, que não leva em conta o 
que as crianças já sabem, e com uma 
suposta relação harmônica dentro da 
escola, a defasagem da escola em re-
lação à assistência material, a falta de 
orientação pedagógica aos professo-
res, o medo ou mesmo o comodismo.
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LETRAMENTO MATEMÁTICO NAS 
PRÁTICAS EDUCATIVAS

De acordo com Lauriti e Molinari 
(2016) pensar na Matemática arti-
culada ao processo de letramento 
em seu sentido amplo não tem sido 
algo comum nas salas de aula, sejam 
elas relacionadas aos espaços de for-
mação ou aos espaços da atuação 
na educação infantil/ensino funda-
mental, mas, por mais inusitado que 
possa parecer, a matemática tem um 
importante papel nos processos de 
leitura e escrita nas séries iniciais.

Para Miguel (2005) mesmo que a 
Matemática como componente do 
processo de letramento não seja 
uma abordagem comum entre os 
professores, mas tem  papel impor-
tante na consolidação dos proces-
sos de leitura e escrita nas séries 
iniciais do ensino fundamental, nos 
quais a Matemática tem suas espe-
cificidades quanto à linguagem e 
à escrita, porém, é possível pensar 
um trabalho em Matemática de for-
ma que possa propiciar a aprendi-
zagem também na língua materna.

Ao passo que, nas palavras do au-
tor, desde o nascimento, é carrega-
do informações por toda a vida, no 
qual, na aprendizagem matemáti-
ca, deve ser aproveitado o conheci-
mento anterior, para então construir 
novos conhecimentos. O letramen-
to matemático, neste aspecto, fa-
cilita a aprendizagem conduzindo 
o mesmo conhecimento para fora 
da escola, nas práticas sociais.

Lauriti e Molinari (2016) confirma 
que dentro das possibilidades, pela 
definição e conceituação de letra-
mento matemático, coloca os indi-
víduos em situação de exercício au-
tônomo e competente das práticas 
sociais, de forma que estes possam 
se utilizar dela de modo a satisfaze-
rem suas necessidades concretas.
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Ou seja, os professores devem dialo-
gar com seus alunos e sistematizar os 
conhecimentos matemáticos trazidos 
por eles à escola, auxiliando-os, assim, 
a se apropriarem de novos conceitos 
e conhecimentos. Somente com o di-
álogo estabelecido é que identifica-
mos se a alfabetização matemática 
foi compreendida e implementada 
(LAURITI; MOLINARI, 2016, p. 154).

Desta forma, as autoras colocam 
que o professor deve proporcionar 
aos alunos experiências diversifica-
das relacionadas a situações reais, 
concretas e desafiadoras, para se-
rem solucionadas, no qual os pro-
fissionais possam construir um re-
pertório que possibilite quando 
estiverem com as crianças, a reali-
zação desse da experiência cons-
trutiva, para que elas também pos-
sam encontrar soluções e respostas 
em um processo de construção de 
conceitos e utilização de hipóteses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A matemática pode ser usada a fa-
vor da sociedade, com usos práticos 
do dia-a-dia se no ensino/aprendi-
zagem o professor usar práticas de 
letramento matemático. A alfabeti-
zação matemática é formada por vá-
rios métodos que são influenciados 
pelas práticas que os professores 
atuais tiveram com novos conhe-
cimentos, mas não de forma cons-
trutiva, mas de forma como um re-
passe de conhecimento e métodos.

 

É preciso rever práticas de letra-
mento matemático, pois na forma-
ção de professores para os primeiros 
anos do ensino fundamental pou-
co se fala da matemática e ela tem 
grande papel fundamental nas prá-
ticas sociais, em questão dos nú-
meros e resolução dos problemas.
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O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

RESUMO: Muito se debate sobre o ensino e aprendizagem do aluno portador do Transtorno 
do Espectro Autista, pois o comportamento dele tem certas peculiaridades que o professor 
precisa ter conhecimento ao recebê-lo na escola. A criança portadora de TEA tem um sério 
problema de relacionamento e de linguagem que é interessante a escola saber para poder se 
preparar didaticamente. É indiscutível que a inclusão educacional é relevante em qualquer fase 
da escolarização, porém sabe-se que a base é a educação infantil, portanto o aluno portador 
de deficiência e necessidades especiais também deve frequentar normalmente essa escola. O 
professor precisa preparar-se para receber essa criança para que ela se sinta segura, buscando 
meios para facilitar o diálogo entre todos na escola. O objetivo geral deste trabalho é destacar 
metodologias de ensino contribuintes ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos 
autistas. Esta pesquisa foi desenvolvida para pesquisa bibliográfica embasada em material 
apresentado sendo respaldada por livros, estudos científicos e por arquivos eletrônicos 
obtidos em bibliotecas virtuais, como o Google Acadêmico. O presente estudo, orientou-se 
em uma revisão de literatura, onde se utilizou como fonte teórica de investigação científica 
autores, como Silva e Mulick, Coll, Silva e Nunes. A pesquisa bibliográfica foi estruturada em 
uma fundamentação teórica, para tornar mais clara e objetiva a pesquisa qualitativa.

Palavras-chave: Autismo; Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Muito se debate sobre o ensino e aprendizagem do aluno portador do Transtorno do Es-
pectro Autista, pois o comportamento do aluno tem certas peculiaridades que o professor 
precisa ter conhecimento ao recebê-lo em sala de aula. A criança portadora de TEA tem um 
sério problema de relacionamento e de linguagem que é interessante a escola saber para 
poder se preparar didaticamente. É indiscutível que a inclusão educacional é relevante em 
qualquer fase da escolarização, porém sabe-se que a base é a educação infantil, portan-
to o aluno portador de deficiência e necessidades especiais também deve frequentar nor-
malmente essa escola. No caso, o professor precisa preparar-se para receber essa criança 
para que ela se sinta segura, buscando meios para facilitar o diálogo entre todos na escola.

O tema se justifica pela inclusão escolar na Educação Infantil da criança com Trans-
torno de Espectro Autístico, pois sabe-se que a comunicação e socialização são difí-
ceis. A criança tem uma preferência por ficar só e às vezes tornar-se agressiva, é ex-
cessivamente calada. É uma situação minimamente delicada em função das outras 
crianças que também têm de 2 a 5 anos de idade e requerem cuidados e atenção, por 
essa razão o estudo demanda atenção de como lidar com uma situação tão singela.

Sabendo das dificuldades a serem enfrentadas em sala de aula, pergunta-se: Quais as metodolo-
gias de ensino contribuintes ao processo de ensino e aprendizagem no tocante aos alunos autistas?

O objetivo geral deste trabalho é destacar metodologias de ensino contribuin-
tes ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos autistas e os objetivo específi-
cos são conceituar o autismo no contexto educacional; apresentar metodologias de en-
sino contribuintes ao processo de ensino e aprendizagem frente aos alunos autistas; 
ressaltar o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos autistas.

Este estudo será desenvolvido para pesquisa bibliográfica embasada em material apre-
sentado, tendo como respaldo os livros, estudos científicos e por meio ainda de informa-
ções de arquivos eletrônicos obtidos através de acervos de bibliotecas virtuais, como o 
Google Acadêmico. O presente estudo, pautou-se em uma revisão de literatura, onde 
se utilizou como fonte teórica de investigação científica autores condizentes à temáti-
ca apresentada, os descritores da pesquisa foram: conceituação de autismo, metodologias 
de ensino, função do professor. Os autores selecionados para responder os questiona-
mentos da pesquisa serão: Silva e Mulick (2009), Coll (2004), Silva (2012) e Nunes (2013). 
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O AUTISMO NO ENQUADRAMENTO 
EDUCACIONAL

De acordo com Nunes (2013, p. 20), “au-
tismo” vem do grego “autos”, que quer di-
zer de si mesmo e o sufixo “ismo” signifi-
ca voltado. O termo tinha a ver com alguns 
sintomas de esquizofrenia devido ao isola-
mento social. Para Baptista e Bosa (2002), 
também explicam o termo e comentam a 
peculiaridade de Kanner (1997) em ter a 
percepção de separar crianças com outros 
problemas psíquicos desses novos traços 
clínicos, contrariando opiniões na época.

Esse termo na verdade, deriva do grego (au-
tos = si mesmo + ismo = disposição/orienta-
ção) e foi tomado emprestado de Bleuler (o 
qual, por sua vez, subtraiu o “eros” da expres-
são autoerotismus, cunhada por Ellis, para 
descrever os sintomas fundamentais da es-
quizofrenia (BAPTISTA, BOSA, 2002, p.26).

Por volta de 1940, Leo Kanner (1894 a 1914), 
psiquiatra austríaco, definiu o autismo como 
uma falta de capacidade de se ter contato afe-
tivo, prejuízos intelectuais, problemas na lin-
guagem e comunicação. Nessa época, o psi-
quiatra fazia estas observações sobre os pais 
de filhos portadores de transtorno de autismo:

Em todo o grupo, são raros os pais e mães 
realmente calorosos. Na maioria dos casos, 
os pais, avós e colaterais são pessoas mui-
to preocupadas com coisas abstratas, se-
jam elas de natureza científica, literária ou 
artística, e limitadas no interesse autêntico 
que têm para as pessoas. Mesmo nos casa-
mentos mais felizes permanecem relações 
mais frias e formais (KANNER, 1997, p.264).

  

À vista disso, o autor questionava em 
1941, se havia relações de parentes-
co que explicaria a perturbação retratada. 
Então, acreditava-se que não havia pos-
sibilidade disso acontecer, porém ainda 
se sentia insatisfeito com os resultados.

Nós podemos concluir, portanto, que es-
tas crianças vieram ao mundo com uma in-
capacidade inata para o contato afetivo 
usual com as pessoas, biologicamente pre-
visto, exatamente como as outras crian-
ças vêm ao mundo com deficiências físicas 
ou intelectuais (KANNER, 1997, p. 230).

Kanner (1997) incorpora esses distúrbios 
todos, sendo psicomotores, alimentares, com-
portamentais, cognitivos, linguísticos, como 
autísticos inatos do contato afetivo. As pes-
quisas seguem lentamente acrescentando ou-
tras terminologias ao termo Autismo. Os psi-
quiatras não conseguiam entender como uma 
criança autista captava o estímulo, porém não 
apontava retorno, ou melhor, já se percebia 
um distúrbio funcional diante da falta de rea-
ções. “O excepcional é a inaptidão das crianças 
para reagir normalmente às situações” (KAN-
NER, 1997, p. 253). A apatia e dureza afeti-
va os incomodavam e a procuram respostas.

Ainda segundo Nunes (2013), autismo 
surge como um subgrupo da esquizofre-
nia infantil, isso em 1952. Dez anos depois 
aproximadamente, o autismo foi de novo 
considerado um transtorno emocional em 
função de pais distantes e ausência de sen-
timentos familiares. Outros estudiosos se 
interessaram pelo caso e foram evoluindo o 
conceito, quando em 1980 o autismo pas-
sou a ser determinado como um desvio qua-
litativo do desenvolvimento, concentrando o 
lado referido ao desenvolvimento da crian-
ça e não somente na falta de socialização.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1561

Muitas vezes ausência de respostas das 
crianças deve-se a falta de compreensão do 
que está sendo exigido e não de uma atitu-
de de isolamento e recusa proposital. A con-
tínua falta de compreensão do que se passa 
ao redor, aliada à escassa oportunidade de 
interagir com crianças “normais” é que con-
duziria ao isolamento, criando, assim, um cír-
culo vicioso (BAPTISTA, BOSA ,2002, p.32).

Assim, o autismo infantil que se desdobrava 
em mais quatro tipos de transtornos (trans-
torno de Asperger, Transtorno desintegrador 
da infância ou Síndrome de Heller, Transtorno 
de Ret e Autismo atípico) passou a ser sub-
categoria do Transtorno Global do Desen-
volvimento (TGD), que atualmente já caiu 
em desuso. De acordo com o Manual Diag-
nóstico de Doenças Mentais (DSM-V), de 
2013, as cinco categorias incluem-se numa 
só e passam a ser um único distúrbio: Trans-
torno do Espectro do Autismo (TEA). Para os 
critérios do Manual Diagnóstico e Estatís-
ticos de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR):

Para que a criança seja diagnosticada com 
transtorno autista, ela deve apresentar pelo 
menos seis da lista de doze sintomas, sendo 
que pelo menos dois dos sintomas devem ser 
na área de interação social, pelo menos um na 
área de comunicação, e pelo menos um na área 
de comportamentos restritos, repetitivos e 
estereotipados (SILVA; MULICK, 2009, p. 45).

Para uma criança que já foi diagnosticada, 
um grande incitamento para o autista é a difi-
culdade de comunicação frente a um grupo de 
pessoas. Para um aluno autista é muito difícil 
socializar-se, não entende os gestos dos cole-
gas e expressões faciais, não interpreta a lin-
guagem subjetiva. Os colegas de sala de aula 
comumente o excluem por não o entenderem.

Estudos epidemiológicos têm apontado 
que 70% dos indivíduos com autismo apre-
sentam deficiência mental. Somente 30% 
apresentam um perfil cognitivo caracteriza-
do por uma discrepância entre as áreas ver-
bal e não-verbal em testes padronizados. 
Nesses indivíduos, geralmente não se iden-
tificam problemas na área não-verbal (ex.: 
habilidades visuomotoras), podendo esta in-
clusive estar acima do esperado para a idade 
cronológica (BAPTISTA, BOSA, 2002, p.35).

A criança com Transtorno do Espectro Au-
tista têm sérias dificuldades de entender o 
que o colega fala em sala de aula e pronun-
ciam mal as palavras de um modo geral. As 
particularidades que acentuam o transtorno, 
são permanecer com a expressão facial por 
muito tempo, não encarar os olhos de outra 
pessoa, embaraçar-se na fala, não aprovar o 
“eu”, usar de comportamento repetitivo e in-
cansável, construir sua própria rotina e não 
aceitar interferência, ser ansioso, ingerir ob-
jetos estranhos, ter sensibilidade exagera-
da, referir-se a si mesmo como “ele ou ela”.

Há uma incapacidade muito acentuada de 
desenvolver relações interpessoais nos cinco 
primeiros anos, caracterizada por uma falta de 
reação e de interesse pelos outros, sem com-
portamento de apego normal. Estas dificulda-
des manifestam-se, na primeira infância, pela 
ausência de uma atitude de antecipação (ao 
dar colo a essas crianças, elas assumem uma 
postura rígida, ao contrário do esperado), pela 
ausência do contato visual e pela ausência de 
resposta de sorriso e de mímica. A criança au-
tista não utiliza o contato visual para chamar 
a atenção, em vez disso há ausência, atraso 
ou cessação do sorriso, em resposta ao sorri-
so dos outros. É indiferente aos outros, igno-
ra-os, não reage à afeição e ao contato físico, 
existindo também ausência de apego seleti-
vo: a criança parece não distinguir os pais dos 
adultos estranhos (PACHECO, 2007, p. 42).
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Não é de seu feitio ser uma criança carismá-
tica, comunicativa e amável como os colegas 
em ambiente escolar, em função desse com-
portamento não há aproximação espontânea 
para com o aluno com TEA. As expressões 
faciais não condizem com o momento vivido 
pelos colegas em sala de aula e isso atrapalha 
ainda mais a convivência, pois parecem sem-
pre alheios aos acontecimentos escolares. 

A defensividade tátil é um distúrbio de mo-
dulação caracterizada por reação aversiva ao 
contato físico com pessoas e objetos. A crian-
ça parece não gostar de ser tocada e muitas 
vezes rejeita beijos e abraços, o que acaba 
sendo interpretado como falta de afeto ou 
rejeição pelos cuidadores. Crianças com de-
fensividade tátil parecem mais agressivas e 
agitadas, pois na tentativa de evitar contato 
físico, acabam por empurrar ou dar tapas nos 
colegas, se envolvendo em brigas e desenca-
deando confusão. Muitas vezes elas prefe-
rem brincar isoladas, evitando materiais como 
areia, grama e cola (PLETSCH, 2010, p. 52).

Por essas razões, o espaço escolar tem 
que favorecer ao aluno com TEA para 
que o distanciamento não aumente. Nes-
se sentido haverá realmente inclusão des-
sa criança, o professor deve estar atento 
para que não haja essa inabilidade, pois as-
sim a criança se sentiria mais diminuída.

Muitas vezes o transtorno não foi aceito 
pela família ou não foi descoberto por espe-
cialistas ainda, não é raro isso acontecer e ser 
percebido na escola, com isso não só a apren-
dizagem torna-se mais demorada como o 
próprio acompanhamento familiar tornar-se 
prejudicado. É fundamental a linguagem do 
aluno com TEA ser desenvolvida ainda na in-
fância, já que quanto mais tardia for a comuni-
cação, mais isolamento essa criança vai sofrer.

Ampliar a possibilidade de acesso do alu-
no à linguagem receptiva e expressiva, am-
pliando assim, o repertório comunicativo 
do aluno por meio das atividades de vida 
diária e da comunicação alternativa, visan-
do à autonomia, partindo de seus interes-
ses, respeitando suas possibilidades mo-
toras, cognitivas e afetivas, para promover 
o avanço conceitual (SILVA, 2012, p. 101).

A incorreção na linguagem aprofunda um 
desprovimento não só no desenvolvimento 
da comunicação, mas propaga-se na repetição 
cansativa de palavras e frases que se denomi-
na ecolalia, troca de pronomes, não responder 
algo intencionalmente, ficar imóvel, não en-
tender insinuações. Todas essas generalidades 
excluem uma criança com TEA, o professor, 
então, precisa trazê-lo para perto e acolhê-lo.

O professor deve estar atento para as fa-
las da criança, visto que o que ela fala, nem 
sempre foi ouvido naquele preciso momen-
to em que ela reproduz. A criança pode 
transmitir tempos depois, por isso a dificul-
dade de compreensão. Percebe-se que ela 
vê tudo a sua forma e quando quer, con-
tudo quando tenta se comunicar, há uma 
falha absurda que afasta quem não tem 
sensibilidade e paciência para entendê-la.

A compreensão da fala está quase sem-
pre comprometida, mesmo nos casos em 
que o intelecto está mais preservado. Ten-
dem a ter um entendimento literal do que 
lhes é dito, havendo grandes dificuldades 
para a compreensão de metáforas. Há gran-
de dificuldade para contextualizar o discur-
so e para entender o significado figurado 
de alguns termos. Certas ambiguidades que 
fazem parte da nossa língua não são com-
preendidas, o que pode dificultar sobrema-
neira a comunicação (PACHECO, 2007, p. 69).
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Uma de suas singularidades é o compor-
tamento continuado, como por exemplo 
alinhar canetas por cor ou outro objeto por 
tamanho obcecadamente por várias horas, 
outro detalhe é ser extremamente organiza-
do, tornando-se agressivo quando alguém 
mexe em seus objetos, entre outras rotinas, 
faz dele uma pessoa diferenciada e inflexível.

Compreender o autismo é abrir caminhos 
para o entendimento do nosso próprio desen-
volvimento. Estudar autismo é ter nas mãos 
um ‘laboratório natural’ de onde se vislumbra 
o impacto da privação das relações recíprocas 
desde cedo na vida. Conviver com o autismo 
é abdicar de uma só forma de ver o mundo 
– aquela que nos foi oportunizada desde a in-
fância. É pensar de formas múltiplas e alter-
nativas sem, contudo, perder o compromisso 
com a ciência (e a consciência!) – com a ética. 
É percorrer caminhos nem sempre equipa-
dos com um mapa nas mãos, é falar e ouvir 
uma outra linguagem, é criar oportunidades 
de troca e espaço para os nossos saberes e 
ignorância (BAPTISTA, BOSA, 2002, p.37).

Por essa razão, o autista vê o mundo de 
maneira fragmentada, daí a necessidade de 
juntar as peças por cor, tamanho, por alguma 
aproximação que lhe convém. A criança ou 
adulto com TEA procura juntar frações que 
para ela estão soltas, ela busca sistematizar o 
espaço físico. Isso tudo vai além de sua von-
tade, é uma compulsão descontrolada, não 
adianta ela ser repreendida. Ela tem necessi-
dade de unir os elementos soltos no mundo.

Os comportamentos motores estereotipa-
dos e repetitivos, como pular, balançar o cor-
po e/ou as mãos, bater palmas, agitar ou torcer 
os dedos e fazer caretas, são sempre realiza-
dos da mesma maneira e alguns pais até rela-
tam que observam algumas manias na criança 
que desenvolve tais comportamentos. [...] os 
comportamentos disruptivos cognitivos, tais 

como compulsões, rituais e rotinas, insistên-
cia, mesmice e interesses circunscritos que 
são caracterizados por uma aderência rígida 
a alguma regra ou necessidade de ter as coi-
sas somente por tê-las (SILVA, 2010, p. 39).

Diante desses fatores, acolher uma crian-
ça na Educação Infantil com Transtorno do 
Espectro Autista e se responsabilizar pela 
aprendizagem dela, é uma tarefa que requer 
muito estudo e dedicação escolar, mas antes 
de qualquer iniciativa educativa é preciso en-
tender o transtorno para favorecer a inclusão.

PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM FRENTE AOS 
ALUNOS AUTISTAS

Não há razão para temer a inclusão edu-
cacional, é preciso um ambiente acolhe-
dor e de respeito para com a criança, o 
professor deve manter um procedimento 
educativo com objetivos a serem alcan-
çados. Não só o professor deve se empe-
nhar pelo sucesso da inclusão, mas toda 
a instituição escolar. A escola por sua vez:

Devem centrar-se na busca de rever con-
cepções, estratégias de ensino, de orientação 
e de apoio para todos os alunos, a fim de que 
possam ter suas necessidades reconhecidas 
e entendidas, desenvolvendo ao máximo as 
suas potencialidades (MARTINS, 2006, p. 20).

Os profissionais da educação envolvidos 
necessitam ter determinação, paciência e 
apreço pelo assunto para se ter bons resul-
tados. Muitos se dedicam à causa, porém é 
preciso ter respaldo de toda a instituição 
escolar para poder dar certo, pois há ne-
cessidade até mesmo recursos financeiros. 
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Muito embora não haja muita literatura na 
área, como afirma Cunha (2012, p. 48): “A lite-
ratura pedagógica ligada à prática na educa-
ção especial também contribui para o estado 
das coisas. A maior parte da produção acadê-
mica vem da área médica. O professor fica sem 
suporte específico para o trabalho docente”.

Os alunos com Transtorno do Espectro Autis-
ta precisam receber incentivos próprios a fim 
de que aconteça o desenvolvimento esperado 
no que diz respeito à socialização, os familiares 
precisam colaborar para que todos terem êxi-
to. A inclusão necessita de parceiros e a família 
é o seu maior aliado para o avanço do aluno.

A inclusão é uma política que busca perce-
ber e atender as necessidades educativas es-
peciais de todos os alunos, em salas de aulas 
comuns, em um sistema regular de ensino, de 
forma a promover a aprendizagem e o desen-
volvimento pessoal de todos”. Na proposta de 
educação inclusiva, todos devem ter a possi-
bilidade de integrar-se a um ensino regular, 
mesmo aquelas com deficiências ou transtor-
nos do comportamento sem defasagem de 
idade em relação à série (SILVA 2012, p.233).

A educação inclusiva exige atividades didáti-
cas diferenciadas das demais dadas aos outros 
alunos, para o aluno autista é necessário que 
se faça um estudo de caso com muita atenção 
para saber como abordá-lo, caso não dê certo 
com uma tentativa, é preciso pensar em outra 
estratégia, tem-se que aceitar a diversidade.

A atuação do professor afinado com práti-
cas para a diversidade torna-se, no contexto 
da educação inclusiva, decisiva a começar 
por seus próprios atos e passando, necessa-
riamente pelo uso de estratégias e atividades 
que facilitem as trocas entre as crianças com 
deficiência e seus pares (CUNHA, 2012, p, 34).

O professor ao atender um aluno autista em 
sua turma, preferencialmente deve fazer uma 
análise de suas peculiaridades e a forma mais 
adequada para integrá-lo entre os colegas de 
escola, já que tem como característica marcante 
não gostar de fazer amizades, prefere isolar-se.

Assim sendo, o professor deve procurar um 
acercamento amigável com o aluno, a fim de 
que ele venha participar espontaneamente 
das aulas, que sendo previamente prepara-
das para ele, seguindo um alinhamento bem 
particular. As atividades educativas dele de-
verão ser voltadas e adaptadas para as neces-
sidades dele, por isso sua função individual 
dentro de uma situação coletiva em sala de 
aula, pois ele não está em uma sala sozinho.

A inclusão escolar possibilita à criança com 
Autismo o encontro com outras crianças, 
cada uma em sua singularidade, o que muitas 
vezes não acontece em outros espaços pelos 
quais circula, que frequentemente priorizam 
um atendimento individual. O espaço escolar 
possibilita a vivência e as experiências infantis 
a partir da relação com outras crianças. A es-
cola é o lugar da criança (CUNHA, 2012, p. 78).

É imprescindível observar o relacionamento 
dele com o professor, já que tem sérios com-
prometimentos de comunicação e não com-
preende o sentido da expressão facial, furta-
-se a olhar nos olhos de outra pessoa, para ele 
é complicado absorver emoções alheias, irri-
ta-se facilmente, não suporta barulho e desor-
dem. Assim, nota-se que recursos de imagem, 
como o desenho, gravuras, pinturas, figuras, 
mecanismos visuais, podem ser bem-vindos e 
indicam emoções diversas positivas, podendo 
ser traduzidas em rotinas visuais posterior-
mente a ser confeccionada em forma de cartaz. 
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Cunha (2012, p. 120) quando explica “[...] 
que aprender as rotinas diárias poderá con-
tribuir para a independência e a autonomia”. 
Como ele precisa de uma rotina para equili-
brar-se, pode fazer um cartaz com sua rotina 
por meio de gravuras: ir ao banheiro, hora do 
lanche, fazer atividades, descansar, ir embora e 
assim por diante. Isso passará segurança a ele.

É fundamental que se desenvolvam dife-
rentes estratégias que estimulem a aten-
ção do aluno para as atividades escolares, 
para que os comportamentos inapropriados 
passem a ser secundários e as habilidades 
se tornem o foco no qual o educador con-
centra sua atuação (GLAT, 2007, p. 167).

Diante dos fatos, o professor tem neces-
sidade de tornar o espaço escolar num local 
prazeroso e saudável. O aluno com autismo 
precisa sentir proteção no local onde está, 
para fazer sua rotina diária, dessa forma vai 
estruturar uma senda de tempo na escola.

A ATENÇÃO ESCOLAR COM O 
ALUNO AUTISTA

A estrutura das escolas necessita de maior 
atenção para que esses alunos com Transtor-
no do Espectro Autista recebam uma apren-
dizagem adequada e os professores sejam 
bem preparados para trabalharem com eles. 
É preciso que haja uma pesquisa voltada 
para esse aluno que venha de encontro com 
essas ansiedades e não o deixe fora do es-
paço escolar, caso esteja não se sinta rejei-
tado pelo grupo. A escola “vislumbra-se uma 
educação qualificada pelas políticas inclu-
sivas, com valor para a superação das desi-
gualdades, das injustiças e para a democra-
tização do ensino” (CUNHA, 2012, p. 16).

Dessa forma, é preciso não só fazer a ma-
trícula dessa criança no ensino regular, mas 
acompanhar o progresso, observar seu desen-
volvimento ao longo do ano letivo, notar se 
está mais sociável e se a experiência escolar 
está surtindo o efeito esperado pela família.

A Educação Inclusiva significa um novo mo-
delo de escola em que é possível o acesso e 
a permanência de todos os alunos, e onde os 
mecanismos de seleção e discriminação, até 
então utilizados, são substituídos por proce-
dimentos de identificação e remoção das bar-
reiras para a aprendizagem (GLAT, 2007, p. 16).

Porém, é preciso saber verificar as dificul-
dades de cada aluno com TEA, alguns têm 
pouca coordenação motora, o professor 
pode beneficiá-lo com o uso de computa-
dores, pois sempre rendem bons manuseios 
e tornam-se um ótimo atrativo pedagógico.

O aprendizado seja eficaz, é fundamental que 
haja palavras de incentivos e elogios sempre, 
quando ela conseguir realizar avanços, mesmo 
que pequenos.  A criança nunca pode associar 
o aprendizado a algo aversivo, mas sim a algo 
prazeroso e positivo (SILVA, 2012, p. 126).

Foi-se o tempo que o aluno autista ficava 
sentado esquecido em sala de aula ocupan-
do espaço, na atualidade não se aceita uma 
escola negligente dessa forma, acima de tudo 
ela tem que ser igualitária. Todos na esco-
la têm que estar envolvidos com a inclusão, 
por isso o compromisso é coletivo, jamais 
somente do professor. No entanto, cabe ao 
professor conhecer o perfil desse seu alu-
no com TEA para delimitar e desenvolver 
as atividades pertinentes à aprendizagem.
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É importante ampliar nossos olhares 
para além de uma abordagem simplista de 
que a inclusão em classes regulares de alu-
nos com deficiências ou outras condições 
que afetam a aprendizagem ocorrerá ‘na-
turalmente’ [...] Este é um processo com-
plexo que exige, para além de qualquer 
outra ação, uma adequada formação con-
tinuada de profissionais (GLAT, 2007, p.42).

Sabe-se que precisará sempre incentivar o 
aluno, a integração não é tarefa fácil já que ele 
não compreende a amizade, por isso a família 
precisa estar sempre presente na escola. Quan-
to aos demais alunos, deve-se ensiná-los a con-
viver com as diferenças e ter respeito por eles.

Dessa forma, o professor precisa anali-
sar tudo que vai ensinar e que seja acessível 
ao seu entendimento, pois o professor será 
o mediador no espaço escolar, apontan-
do a importância da aprendizagem ao alu-
no, por isso que necessita manter diálogo, a 
fim de que haja um consenso entre ambos.

Se permanecermos inflexíveis ante as di-
ferenças de nossos alunos, aguardando que 
eles se adaptem às nossas estratégias em 
sala de aula, pouco faremos para que de-
senvolvam novas competências. Sendo as-
sim, é necessário que percebamos quais 
as necessidades reais do aluno com TEA e 
suas potencialidades que passamos para es-
tratégias de trabalho (CUNHA, 2012, p.35).

Diante dessa realidade, o professor exerce 
uma função muito importante como media-
dor entre os alunos tidos como normais e o 
aluno com Transtorno do Espectro Autista. 
Ele precisa ser o facilitador da comunicação 
entre todos em sala de aula e necessita achar 
uma maneira de interagir com esse aluno, 
a fim de que possa haver ensino e aprendi-
zagem, que é a razão dele estar na escola.

Pessoas com autismo apresentam muitas 
dificuldades na socialização, com variados 
níveis de gravidade. Existem crianças com 
problemas mais severos, que praticamente 
se isolam em um mundo impenetrável; ou-
tras não conseguem se socializar com nin-
guém; e aquelas que 19 apresentam difi-
culdades muito sutis, quase imperceptíveis 
para a maioria das pessoas, inclusive para 
alguns profissionais. Estas últimas apresen-
tam apenas traços do autismo, porém não 
fecham diagnóstico (SILVA, 2012, p. 22).

Por todos esses aspectos, muitos alu-
nos autistas são mais lentos na aprendiza-
gem e precisam de maior atenção do pro-
fessor. Se esse aluno estiver matriculado 
em rede pública de ensino, estará em uma 
sala regular juntamente com outros cole-
gas que dividem o mesmo espaço, então a 
atenção será redobrada, pois a escola cos-
tuma não estar preparada para recebê-los. 

O desempenho escolar das crianças com 
autismo depende muito do nível de acome-
timento do transtorno. As crianças com nível 
mais grave de autismo podem apresentar atra-
so mental e permanecer dependente de ajuda. 
As crianças com autismo leve ou somente com 
traços autísticos, na maioria das vezes, acom-
panham muito bem as aulas e os conteúdos 
didáticos-pedagógicos (SILVA, 2012, p. 22).

Levando-se em conta o que foi apontado, 
é um aluno que precisa ser muito estimulado 
e não para quieto, ou o contrário, precisa de 
estímulo para fazer alguma coisa. Outro fa-
tor, é não suportar a mudança de rotina e não 
gosta que o contrarie. Assim segue uma sé-
rie de características que fazem parte do alu-
no com Transtorno do Espectro do Autismo. 
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A educação das pessoas com autismo e 
outros transtornos profundos provavelmen-
te exige mais recursos do que são necessá-
rios em qualquer outra alteração ou atraso 
evolutivo. Às vezes, embora ocorram aqui-
sições funcionais e um abrandamento dos 
traços autistas, os progressos são muito 
lentos. Aparentemente, podem ser mínimos 
quando comparados ao quadro do desen-
volvimento normal (COLL, 2004, p. 254).

Por isso tudo, para efetivamente haver a 
inclusão escolar, é preciso muito empenho 
dos profissionais da educação. É uma ques-
tão bastante séria e necessita estudo, dedi-
cação do professor e paciência para enten-
der o Transtorno do Espectro do Autismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acolher uma criança na Educação Infantil 
regular com Transtorno do Espectro Autista 
demanda empenho por parte do professor, 
como também bastante estudo, pois é pre-
ciso entender como tudo ocorre para que a 
inclusão realmente aconteça e não fique ape-
nas na integração. A criança com Transtorno 
do Espectro Autista segue com certas carac-
terísticas peculiares, como incorreção na lin-
guagem, repetição de palavras, dificuldade de 
compreensão facial, não entende metáforas, 
aprecia alinhar objetos, gosta de rotina, é in-
flexível, não gosta de amizades, tem compor-
tamentos motores repetitivos, entre outros.

Mesmo assim, não há motivo para o professor 
ter receio da inclusão educacional, porém ele pre-
cisa se preparar para receber o aluno, já que pre-
cisa entender o que acontece e como trabalhar. 
Organizar-se e planejar suas aulas diante de ob-
jetivos previamente selecionados. É necessário 
que o professor conte com toda a estrutura esco-
lar para que possa desempenhar um bom papel, 
assim como os familiares precisam estar sempre 
presentes também. É um trabalho conjunto.

A inclusão do autista pode dar certo quan-
do os profissionais da educação se programa-
rem para recebê-lo, com aulas que o estimu-
le e o entenda. Ele precisa de um ambiente 
calmo, atividades individualizadas, comuni-
cação por figuras, redução de barulhos, não 
tentar modificá-lo, entre outras estratégias.

Portanto, para autores como Cunha (2012) 
e Silva (2012) o aluno incluso deve receber 
muito estímulo para continuar e o professor 
tem uma função muito especial que é de faci-
litar a comunicação entre todos e não permi-
tir que ele seja discriminado, os colegas preci-
sam aprender desde pequenos a respeitar as 
minorias e tentar interagir com o portador de 
Transtorno de Espectro Autista, para que haja 
efetivamente inclusão e integração escolar.
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A CRIANÇA ACOLHIDA - O ACOLHIMENTO AFETIVO E PEDAGÓGICO NAS 
ESCOLAS REGULARES.

RESUMO: Olhando a educação nos dias atuais, o educador enfrenta muitos desafios em sala 
de aula, pois está lidando com crianças de personalidades diferentes, histórias e experiências 
diferentes, que requer uma preparação do educador para instruir e auxiliar cada aluno com 
sua particularidade. Trazemos neste artigo a situação das crianças que vivem em acolhimento 
institucional, que vivem em um contexto diferente das outras crianças, mais necessitam 
passar pelo mesmo processo de aprendizagem que as demais crianças que convivem em sala 
de aula; Cabe ao educador ser um mediador, e conduzir seu trabalho de igual maneira para 
todos, essas crianças precisam se sentir capazes, pois uma ação errada do educador pode 
comprometer todo o processo de aprendizagem daquela criança.

Palavras-chave: Criança; Acolhimento;Educador; Aprendizagem; Igualdade.
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INTRODUÇÃO

A educação com o passar do tempo tem sofrido muitas alterações, hoje as 
Crianças e Adolescentes contam com ECA (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente) onde tem por lei a garantia de seus direitos, como também deveres, 
e neste trabalho de pesquisa frisar-se á uma dessas alterações: a educa-
ção das crianças que vivem em abrigos, que com a modificação do ECA em 
2009 essas instituições passam de Abrigamento para Acolhimento Institu-
cional, disposto no art. 90, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostra 
que 43,48% das crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente es-
tão na região Sudeste, dessa porcentagem 22,21% que correspondem a 
aproximadamente 1.354 crianças e adolescentes são acolhidos institu-
cionalmente só no estado de São Paulo. Ante das alterações ocorridas no 
ECA, as instituições que recebiam essas crianças, disponibiliza na na pró-
pria instituição, alimentação, vestimentas, educação, saúde e toda assis-
tência pedagógica e psicológica, ou seja, elas além de não terem o conví-
vio familiar, também eram privadas do convívio social, e na comunidade.

Visando melhorar a convivência dessas crianças e adolescentes, houve a 
modificação dos artigos relacionados ao Acolhimento Institucional, as crian-
ças e adolescentes passam a ter direito do convívio social em em comuni-
dade, passa a obrigatoriedade de matricular os acolhidos institucionalmen-
te nas redes de ensino regular, bem como também registro dos mesmos 
em postos de saúde, e tudo o que é ofertado gratuitamente pelo governo, 
como descrito no art.92, VII e IX do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Já na formação docente aprendem-se diversas teorias, que irá au-
xiliar no momento de lecionar, sabe-se que cada criança desenvolve 
de maneira diferente da outra, e que é necessário respeitar o tempo de 
cada uma, auxiliando em seu aprendizado, porém deve-se levar em con-
ta a realidade dessas crianças, onde muitas não sabem a sua história, 
não sabem quem são seus pais, e outras que foram tiradas do conví-
vio familiar por motivo de força maior. Diante dessa realidade, qual a 
postura necessária do professor à criança acolhida institucionalmente?
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A CRIANÇA ACOLHIDA

Com o passar do tempo o ECA so-
freu várias alterações mas, nunca 
se alterou tanto uma lei como a Lei 
12.010, promulgada em 3 de agos-
to de 2009, já conhecida como “ Lei 
da Adoção”, antes chamado de “abri-
gamento”, orfanato ou internato, as 
crianças que viviam nessas institui-
ções não tinham convivência social, 
e/ou familiar, eram como “prisionei-
ros” cercados de regras, um modelo 
de abrigamento que impedia o de-
senvolvimento da criança como pes-
soa, pois não havia um convívio em 
sociedade, todas as tarefas, tanto de 
educação como recreação e saúde, 
eram realizadas dentro dos abrigos. 
De acordo com as pesquisas nota-
-se que isso dificulta a inserção das 
crianças no convívio familiar, ou seja, 
inseri-las novamente em uma família.

Algumas crianças que estão aco-
lhidas institucionalmente possuem 
família, mas são afastadas das mes-
mas devido alguma dificuldade 
de convivência familiar, como por 
exemplo, pais que são usuários de 
drogas, e outras que são abando-
nadas ainda criança, independen-
te do motivo, os direitos estabele-
cidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente devem ser garantidos, 
como a convivência familiar, social 
e comunitária. Já nos primeiros arti-
gos o ECA estabelece esses direitos:

 

É dever da família, da comunida-
de, da sociedade em geral e do po-
der público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao esporte, ao la-
zer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitá-
ria (ART. 4° ESTATUTO DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE, 1990).

É de grande importância o conhe-
cimento dessas leis, principalmen-
te o educador em sua formação, e 
também quando está lecionando, 
pois elas garantem segurança às 
crianças, e claro fazer valer essas leis 
dentro e fora da sala de aula. Para 
garantir a essas crianças um apren-
dizado eficaz ela precisa se sentir 
capaz, com autonomia, e para isso, 
além de educadores preparados, um 
acompanhamento psicológico, que 
ocorre na maioria das vezes den-
tro da instituição de acolhimento.
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Antonio Carlos Gomes da Costa, 
pedagogo e um dos redatores do 
Estatuto da Criança  e do Adoles-
cente (ECA), inicia seu artigo “ Por 
uma pedagogia da presença” da se-
guinte forma: “ É crescente, entre 
nós, o número de adolescentes que 
necessitam de  uma efetiva aju-
da pessoal e social para a supera-
ção dos obstáculos, ao seu pleno 
desenvolvimento como pessoas e 
como cidadãos”(DA COSTA, 199).

As crianças que vivem em Institui-
ções de acolhimento, têm uma reali-
dade de vida diferente das outras, nas 
próprias instituições de acolhimento 
são realizados trabalhos pedagógicos 
entre outras atividades, para que sua 
vivência seja o mais agradável possí-
vel, onde aprendem a ter ética, o que 
é correto e o que não é, o respeito 
mútuo, cuidados com a saúde e higie-
ne, enfim, há todo um trabalho psico-
lógico e pedagógico nessas institui-
ções. O trabalho realizado terá bons 
resultados, quando a equipe pedagó-
gica juntamente com coordenadores 
e professores, receber e preparar um 
ambiente receptivo e sem diferenças.

O objetivo desses trabalhos, é uni-
camente a chegada da criança na 
fase adulta, para que elas tenham 
autonomia e conhecimento suficien-
te para buscar suas próprias conquis-
tas, que tenham as mesmas oportu-
nidades profissionais que as crianças 
que vivem em um ambiente familiar.

O ACOLHIMENTO AFETIVO E 
PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS 
REGULARES.

O papel das escolas regulares, como 
também dos educadores é uma dis-
cussão muito delicada, o educador 
em sua formação, sabe que sua pos-
tura influencia no aprendizado do alu-
no, ele decide ser mediador ou não.

Nas pesquisas realizadas, pode-se 
concluir que na maioria das unida-
des escolares, não há uma prepara-
ção adequada tanto da coordena-
ção como dos professores. A palavra 
“acolhimento” significa o ato ou efei-
to de acolher, uma maneira de rece-
ber ou ser recebido, essas crianças já 
vivem esse processo de acolhimento 
em seu cotidiano, a escola entra tam-
bém com o papel de acolher essas 
crianças proporcionando uma edu-
cação de qualidade, sempre levan-
do em conta que suas emoções po-
dem influenciar em seu aprendizado.
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Como já citado neste artigo, exis-
tem leis que asseguram a educação 
das crianças e adolescentes, entre 
elas está a LDB ( Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) sancio-
nada em 20 de dezembro de 1996, 
um artigo que reforça tais questões 
do papel da escola e do educador, 
para unidade escolar o artigo 12°:

Art. 12°. Os estabelecimen-
tos de ensino, respeitadas as nor-
mas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incubência de:

I - Elaborar e execu-
tar sua proposta pedagógica;

II - Administrar seu pessoal e seus 
recursos materiais e financeiros;

III - Assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidas;

IV - Velar pelo cumprimento do 
plano de trabalho de cada docente;

V - Prover meios para a recuperação 
dos alunos de menor rendimento;

VI - Articular-se com as famílias e a 
comunidade, criando processos de in-
tegração da sociedade com a escola;

VII - Informar os pais e responsáveis 
sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução 
de sua proposta pedagógica (BRA-
SIL, LEIS DE DIRETRIZES E BASES 
DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 1996).

No contato direto com o aluno, o 
professor tem a possibilidade de co-
nhecê-lo muito bem, seus medos, 
seus sonhos, sua capacidade, poden-
do estabelecer metas e projetos que 
auxiliam no rendimento do aluno, 
cria-se um vínculo, onde o conheci-
mento não seja só transferido, mas 
sim compartilhado, ou seja, aluno e 
professor construindo conhecimento.

Na escola a primeira referên-
cia do aluno é o professor, e ao ser 
uma referência o professor preci-
sa se fazer presente, não só como 
corpo físico, mais sim presen-
ça de atitude, exemplo, mudança. 
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O ambiente escolar deve propor-
cionar para criança um sentimento 
de igualdade, onde ela se sinta ca-
paz de produzir e realizar qualquer 
atividade, para que isso ocorra o 
educador precisa estar preparado, 
buscando sempre conhecer seus 
alunos, e também as experiências 
que eles possuem isso irá auxiliar o 
professor em sala de aula, condu-
zindo o melhor método para alcan-
çar os objetivos de aprendizagem.

O professor ao receber os alunos, 
têm a consciência de que existe atrás 
de cada olhar, uma história, um so-
nho, um medo, e só poderá identi-
ficar no decorrer do ano letivo, da 
mesma forma quando recebe uma 
criança que vive em acolhimento 
institucional, vai conhecer com pas-
sar do tempo, mas no primeiro con-
tato saberá que aquele aluno passa, 
ou já passou por grandes traumas. 

É de grande importância que o 
educador tenha uma preparação 
adequada, pois pode comprome-
ter todo o processo de aprendiza-
gem dessas crianças, sendo também 
exemplo para os demais alunos, para 
que não ocorram discriminações.

Mas o educador deve se atentar ao 
exagero, cuidando das suas próprias 
emoções, para não colocar a perder 
todo um trabalho, como diz Da Costa:

Há que estar atento, porém, para 
o uso que, por parte do educan-
do, pode ser feito, dos “bons senti-
mentos e das boas intenções de um 
educador insuficientemente fami-
liarizado com situações deste tipo 
ou que se deixou levar demais pelas 
emoções, pela dimensão afetiva da 
relação. O “jogo” que se estabelece 
nesses casos - manipulação, chan-
tagem afetiva, apego desmesurado, 
dependência descabida - pode pôr 
a perder todo o processo se o edu-
cador não se mostrar capaz de evitar 
e, quando isto não for possível, im-
pedir que estar tendências ganhem 
corpo na relação (DA COSTA, 1999). 

O educador tendo consciência de 
seu papel em sala de aula, é pos-
sível construir junto com os alu-
nos uma aprendizagem satisfatória, 
onde professor e aluno aprendem 
juntos com suas experiências, e 
que cada aluno, independente de 
sua vivência, pode contribuir para 
o aprendizado dos demais colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em sala de aula o professor encontra crianças de diferentes regiões do 
Brasil, com histórias de vida únicas e claro crianças que vem dos abrigos, 
mas em todas elas se faz necessário a capacitação do educador, em sua 
formação acadêmica é necessário buscar aprimorar seus conhecimentos, 
existe a preocupação do desenvolvimento da criança que já enfrenta tan-
tas dificuldades, até mesmo de se encontrar em meio a sociedade, e é pa-
pel do professor conduzir essa criança a construir sua identidade, a ler e 
compreender o mundo, criar seres humanos capazes de formar sua própria 
opinião em relação ao mundo em que vive, proporcionando um ambiente 
de aprendizado prazeroso, apropriado, e de direitos iguais, assim eles apren-
deram que em um mundo onde prevaleça a diferença social, o preconceito 
e o pré-conceito, nunca atingiremos uma educação de qualidade, igualitária, 
nunca nos tornaremos capazes de ser no mundo, de viver no mundo real.

Acreditamos que os professores, infelizmente, não estão prepara-
dos para receber alunos que vivem nesta realidade, assim como em 
muitas outras realidades, por isso para atingirmos, melhorarmos a 
educação do nosso país, deve-se investir também na formação dos pro-
fissionais de Educação, para que não ocorra “erros”, discriminações e 
que todos de fato tenham uma educação igualitária e de boa qualidade.
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A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE LETRAMENTO

RESUMO: Quando o indivíduo aprende a ler, o mundo é descoberto e passa a ganhar outro 
sentido, passa a comunicar interpretar e analisar desenvolvendo assim as condições básicas 
para o crescimento humano. O que é ler? O que é leitura? São perguntas complexas que 
demanda algumas reflexões, já que a leitura se relaciona com fatores biológicos, psíquicos, 
filosóficos, históricos, culturais e sociais. Ler é um ato de estar conectado com o mundo do 
outro, e poder receber e enviar mensagens, compreender e adentrar em mundos imaginários. 
Leitura esta palavra deriva do latim “leitura”, originariamente com o significado de “eleição, 
escolha”, e a forma como se interpreta um conjunto de informações.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Crianças; Professor;
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INTRODUÇÃO
   
O processo de leitura faz parte das 

competências cognitiva, social e cul-
tural e para se ler bem é necessária 
a passagem pela educação formal 
e pelo processo de alfabetização. 
A leitura é muito mais do que um 
instrumento escolar. É um passa-
porte para a entrada na cultura es-
crita, envolve o domínio de práticas 
culturais que levam a compreensão 
do mundo, criando novas identida-
des, novas formas de inserção so-
cial, nova maneira de pensar e agir.

   
No Brasil o governo incentivo: 

editoras, livrarias e empresas priva-
das a distribuição de livros e cam-
panhas publicitárias. Mas ainda 
falta muito para que os brasileiros 
adquiram comportamentos leitores.

O ato de ler não pode ser uma ati-
vidade passiva. Pois o leitor é um ele-
mento ativo no processo. O desen-
volvimento da linguagem não é algo 
natural, pois é fruto de experiências 
sociais construídas com o contato 
de escutas e produções narrativas.

Podemos reconhecer leitores por 
seus comportamentos, há leitores 
que gostam de comentar ou reco-
mendar algo que já leram nas crianças 
pequenas o ato de querer ouvir várias 
vezes a mesma história vem da von-
tade de antecipar os acontecimentos 
futuros e sentimentos a cada leitura.

   
Os adultos nem sempre têm cons-

ciência dos comportamentos leito-
res que adquirem ao longo da vida. 
A leitura é um exercício de cidada-
nia que exige do leitor criatividade, 
mobilizando seus conhecimentos 
prévios, interagindo com os textos, 
construindo significação, incorpo-
rando reflexivamente no seu uni-
verso de conhecimento de forma a 
levá-los a compreender melhor seu 
mundo e seu semelhante. Cabe à 
escola o desafio de ensinar o leitor.

   
A questão é: Como despertar o gos-

to pela leitura nas crianças? Já co-
nhecemos os benefícios que a leitu-
ra trás na vida das pessoas. Leitores 
tendem a possuir um bom vocabu-
lário, oral e escrito e articulam me-
lhor as ideias com maior facilidade de 
coerência, tornam-se mais criativos. 
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Mas isto só ocorrerá se a criança ti-
ver estímulos literários desde peque-
nas, teremos leitores se as crianças 
tiverem pais leitores, já que tendem 
a copiar comportamentos adultos 
que os cercam. Quando um adulto lê 
ao lado de uma criança incitamos a 
curiosidade, interesses pessoais de 
cada faixa etária é outro ponto de 
estímulo, ler temas que prendam a 
atenção e o imaginário da criança.

   

Alguns artigos para bebê recomen-
dam iniciar com Contação de histórias 
aos seis meses de idade, cativando a 
atenção e o gosto pela leitura, o ouvir 
e imaginar. A escolha dos livros e de 
suma importância para adequar a fase 
imaginativa da criança. Na educação 
infantil a leitura deve ser entendida 
e sentida pela criança como forma 
de prazer, dando asas a imaginação, 
para que sempre querem outra vez.

   

A escola de educação infantil por se 
tratar de um ambiente alfabetizador 
tem a possibilidade de despertar o 
gosto pela leitura nas crianças e pos-
teriormente nos pais, este trabalho 
além de estimular o imaginário, apro-
xima as crianças do mundo letrado. 

Se queremos pessoas leitoras te-
mos que oferecer atividades diá-
rias em que os pequenos tenham a 
oportunidade de ler, trocar ideias, 
ouvir e comentar (BRASIL, 1996).

   
O livro é um mundo a ser desco-

berto a cada página, é um conta-
dor de história. A leitura foi criada 
para o prazer e não ser um dever.

   
Quando o livro se torna uma por-

ta para o imaginário, ocorre a inte-
ração entre o leitor e os persona-
gens tornando-se cúmplice no texto.

   
A ampliação da leitura se torna inspi-

radora quando colocada como fonte 
de inspiração, a aproximação e o pra-
zer ao ato de ler e de ouvir histórias. 
Na escola os momentos de leitura de 
diferentes textos, desenvolvem na 
criança o prazer pela leitura, trazen-
do confiança, criatividade e alegria.

   
Quando falamos em criança pe-

quena, a releitura de contos é muito 
comum, pois os pequenos vão ad-
quirindo intimidade com os perso-
nagens e a cada nova leitura, trechos 
e falas são acrescentados ao reper-
tório linguístico e a sua imaginação.
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS E 
SUGESTÕES PARA ESTIMULAR A 
LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 
A leitura deve ser vista como um 

brincar com as palavras, pois é uma 
função prioritariamente exercida 
pelo falante. Nas brincadeiras, can-
tigas, quadrinhas e demais textos 
do repertório de tradição oral bra-
sileira encontramos um vasto re-
pertório, que são fontes inesgotá-
veis de prazer para as crianças e 
por isso deve ser enfocado no tra-
balho das instituições educativas

   

No trabalho com crianças de zero 
a dois anos o professor pode le-
var as crianças a distinguir a en-
tonação quando conta histórias e 
quando se comunica em situações 
cotidianas, podem acompanhar ver-
balmente contos de repetição a 
partir das narrações do professor e 
narrar trechos de histórias utilizan-
do recursos expressivos próprios. A 
transferência de valores e dos co-
nhecimentos, e de modo mais amplo, 
a socialização da criança, não era, 
portanto de nenhuma forma asse-
gurada nem direcionada pela família. 

Esta criança se distanciava rapida-
mente de seus pais, e podemos di-
zer que durante muitos séculos a 
educação e a aprendizagem foi ga-
rantida graça a convivência da crian-
ça ou do jovem com outros adultos. 
Neste sentido a criança era inserida 
em meio aos adultos para aprender 
as coisas que devia saber ajudando 
os adultos a fazê-las  (ORIENTA-
ÇÕES CURRICULARES SME, 2007).

Nas crianças de dois a quatro anos 
o imitar é muito utilizado, a gestuali-
dade e a postura adotada pelo pro-
fessor quando lê, tais como ler a par-
tir da capa, virar as páginas do livro 
sucessivamente, etc., reconhecer no 
livro as histórias que lhe são lidas, 
procurar ou pedir diferentes livros 
ou de sua preferência, reconhecer 
passagens de histórias a partir das 
imagens e ilustrações de um livro, 
reconhecer repertório de contos de 
fadas, contos de repetição além de 
acompanhar com apoio das ilustra-
ções, além de conhecer os diferen-
tes usos dos livros. Já com os maio-
res esses podem ser incentivados a 
utilizar elementos da linguagem que 
se escreve no reconto de narrativas, 
recontar histórias de repetições ou 
acumulativas com apoio nos livros. 
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É importante que o professor se pre-
ocupe com a qualidade dos livros e 
escolha bons livros e conheça o texto 
e prepare a leitura com antecedência, 
evitando gagueiras e improvisações.

   
Durante a leitura ele deve demons-

trar atitude cuidadosa de quem lê 
para o outro e é referência de leitor: 
preocupando-se com a entonação, 
mostrando-se interessado, surpreso, 
emocionado. Também deve manter-
-se fiel ao texto, explicitando a di-
ferença entre ler e contar histórias. 
Após a leitura, o professor pode co-
locar-se para o grupo opinando so-
bre o que leu, colocando seus pon-
tos de vista. Pode em seguida ajudar 
as crianças a comentar a leitura, co-
laborando assim com a construção 
coletiva de sentidos para o texto.

   
Existem muitas ações que 

valorizam as práticas de leitura 
como, por exemplo:

-organizar um mural para troca de 
leitura;

-promover indicações de leituras;

-organizar mostra de livros de um 
mesmo autor ou preferências do 
grupo;

-incentivar troca de livros;

-incentivar o empréstimo de livros 
para casa.

 

A leitura desempenha papel de 
destaque no percurso da escrita, 
quando trabalhamos com a lingua-
gem verbal, seja oral ou escrita, es-
tamos abordando várias aprendiza-
gens como: brincar com as palavras, 
conhecer narrativas literárias e de-
senvolver comportamentos leito-
res e desenvolver a comunicação.

   

Para desenvolver comportamen-
tos leitores necessitamos da cons-
trução de experiências, a partir do 
contato com a escrita e as produções 
narrativas. De acordo com Kuhl-
mann (1998), podemos compreen-
der que toda criança tem infância, 
porém não se trata de uma infância 
idealizada, e sim concreta, histórica 
e social. A questão central não é se 
a criança teve ou tem infância, mas 
sim compreendermos se a crian-
ça vivenciou ou vivencia a mesma.

A concepção de infância, então, 
configura-se como um aspecto im-
portante que aparece e que torna 
possível uma visão mais ampla, pois a 
ideia de infância não está unicamen-
te ligada a faixa etária, a cronologia, a 
uma etapa psicológica ou ainda há um 
tempo linear, mas sim a uma ocorrên-
cia e a uma história (ARROYO, 2000).
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Neste sentido considerar a criança 
hoje como sujeito de direitos é o mar-
co principal de toda mudança legal 
conquistada ao longo do tempo, po-
rém antes dessa mudança podemos 
perceber que muitas coisas aconte-
ceram, muitas lutas e desafios foram 
travadas no decorrer da história para 
que se chegasse a concepção atual. 

Nós adultos, nem sempre temos 
consciência dos comportamentos 
leitores que desenvolvemos ao lon-
go de nossa formação, quando le-
mos e damos sentido e entusias-
mo, o comportamento leitor saltam 
aos olhos das crianças em especial 
nas rodas de leitura  (ORIENTA-
ÇÕES CURRICULARES SME, 2007).

   
“Ler para uma criança é antes de 

tudo um ato de generosidade e de 
responsabilidade do professor que, 
ao emprestar a voz para que o au-
tor fala às crianças, também asse-
gura a elas o direito de ingressarem 
nesse universo letrado, antes mes-
mo de saber os nomes das letras, È 
na roda de leitura que as crianças 
ampliam o repertório de histórias 
desde os contos tradicionais de fa-
das, até os populares brasileiros e 
de outras culturas etc.” (ORIENTA-
ÇÕES CURRICULARES SME, 2007).

   

A roda de leitura deve sempre es-
tar presente no ambiente escolar 
aumentando o repertório de histó-
rias, com a frequência diária e bem 
planejada, este será um momento de 
grande aprendizagem. A criança tam-
bém deve ter momentos de contato 
com os livros, para folheá-los e ex-
plorá-los com o cantinho da leitura, 
possibilitando a construção de pro-
cedimentos de manuseio desses ma-
teriais e de possibilidades de leituras 
por meio de imagens ou imaginação.

Querem-se uma comunidade jus-
ta, então se devem formar leitores 
competentes, críticos e sensíveis, 
pois esta é a porta de entrada para 
tantas mudanças necessárias. A es-
crita deve ter sentido para quem 
lê. O saber ler deve ultrapassar o 
decodificar palavras, e muito mais 
que isso é o movimento de inte-
ração com o mundo, com poder 
transformador (BARBOSA, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho, ob-
serva-se que não podemos abrir 
mão da Literatura infantil, pois, é 
por meio dela que o conhecimen-
to chega as crianças tão pequenas. 
Com a literatura infantil, desenvol-
vemos a imaginação, a criativida-
de e o cognitivo mesmo quando 
as crianças não são alfabetizadas.

Não podemos esgotar um assun-
to tão vasto e rico como a leitura na 
educação infantil, mas levantar re-
flexões e apontar alguns caminhos 
para esse resgate como tema princi-
pal nas escolas, que ficou em segun-
do plano, momento de distração no 
cotidiano de milhares de crianças.

Nós educadores devemos repen-
sar nossas práticas e promover, no 
cotidiano escolar a discussão sobre 
a pluralidade cultural do povo bra-
sileiro, por meio das atividades de 
leitura, com objetivo de ampliar a 
formação do profissional da educa-
ção, no que se refere á indicação e 
leitura de livros adequados para cada 
uma das diferentes faixas etárias.

Acreditamos, que podemos real-
mente levar muitas crianças a am-
pliar e educar seus olhares para a 
leitura e para a arte (literatura), a 
se transformar em leitores plurais, 
em cidadãos mais preparados para 
a vida em sociedade que acima de 
tudo, esteja de mente aberta e dis-
ponível para aprender com as possi-
bilidades de leitura de mundo e de 
vida que uma criança pode ensinar, 
construindo esse conhecimento por 
meio da leitura de bons livros e com 
professores bem preparados para 
atividades diárias no espaço escolar. 
A escola deve ser o local do saber 
e do bem, a construção da cidada-
nia crítica e ativa demanda conheci-
mento, reflexão, análise, discussão, 
prática de intervenção na realidade.

O professor deve ter uma boa 
dose de ousadia, devemos construir 
o conhecimento escolar a partir da 
realidade, estabelecendo relações 
entre textos e contextos, exercitar 
a escrita e o diálogo, provocar re-
flexões e questionamentos, moti-
var a criatividade dos educandos, 
tendo consciência de que compre-
ender o mundo exige compreender 
o lugar e a sociedade que se vive.

A educação em parceria com a lei-
tura abrange os processos forma-
tivos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino.
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UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE É A QUE TRABALHA VISANDO A 
INCLUSÃO DE TODOS

RESUMO: Esse artigo visa analisar a educação inclusiva, tomando como objeto de análise 
a formação e o papel do professor para que ela de fato se efetive. Os principais objetivos 
deste artigo são verificar, especialmente, como ocorre (ou não) a formação do professor da 
sala regular de aula para realizar seu trabalho com alunos com alguma espécie de deficiência. 
Não podemos negar que a escola tem papel fundamental para a aprendizagem e a facilitação 
da inclusão, oferecendo cursos aos educadores com a finalidade de conhecer novas práticas 
de ensino para a adaptação do currículo escolar voltados aos portadores de necessidades 
especiais. É necessário que ocorram formações com especialistas em Educação Especial, não 
apenas cursos que os professores procuram fora da escola em que trabalham, são necessárias 
formações com mais profundidade no assunto, que é de tamanha importância.

Palavras-chave: Aprendizagem; Crianças;  Deficiência; Formação; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

Esse artigo descreve um pouco sobre como a escola pública enfrenta diversos proble-
mas e, dentre eles, a questão da inclusão dos alunos com NEE (Necessidades Educacio-
nais Especiais) é uma das mais problemáticas, visto que não está preparada para recebê-
-los com qualidade. A partir do momento em que se entende que a educação deve dar 
possibilidades para que as pessoas com alguma deficiência e necessidade sejam incluídas 
sem restrições, abrir-se-á, naturalmente, os espaços para quem tem alguma limitação seja 
física ou intelectual, por meio da modificação de estruturas e serviços oferecidos, fazen-
do com que a escola se torne um lugar nas quais essas pessoas possam sentir-se à von-
tade para desenvolver suas habilidades de acordo com suas possibilidades, sendo reco-
nhecidas pelas suas potencialidades e não discriminadas e excluídas por suas limitações.

Sabemos que a inclusão de um indivíduo na sociedade depende do patrimônio cultu-
ral que ele recebe, e isso faz da educação formal um pilar fundamental para o desenvol-
vimento deste, pois o objetivo da educação é ajudar no desenvolvimento das potencia-
lidades, contribuindo para a construção da personalidade e caráter de cada ser humano.

Diante destas questões, o presente trabalho visa analisar como vem ocorrendo a edu-
cação inclusiva de alunos com deficiência e a formação dos profissionais que traba-
lham nas salas regulares de aula para que essa inclusão aconteça de fato, além da 
importante parcela que cabe ao sistema educativo que é prover os educadores da for-
mação necessária para que ele se torne meio primordial de inclusão, tendo em vis-
ta que esses profissionais são os que diretamente farão a diferença na vidas daqueles:

[...] uma concepção de prática pedagógica diferenciada e inclusiva que está anco-
rada na tese de que a heterogeneidade dos alunos deve ser respeitada e, portan-
to, o aluno com deficiência tem direito e necessidade de participar e de ser conside-
rado membro ativo, no interior da comunidade escolar.(MAGALHÃES, 2006, p. 359).

O objetivo geral é descrever um pouco sobre a qualidade da educação que é 
dada às crianças com alguma deficiência, por meio das formações dos professores.

O artigo busca solucionar algumas das dificuldades que os professores enfrentam para traba-
lhar com salas lotadas e com alguns alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

Uma das maiores dificuldades da educação é a respeito das crianças que apresentam al-
guma necessidade especial, pois diversas escolas ainda não sabem como devem lidar com 
esse tipo de aluno, tanto em caráter estrutural como em profissional, portanto os profissio-
nais em educação devem passar por alguma espécie de formação e atualização constantes.

Muitas escolas, especialmente da rede pública há grandes dificuldades para se trabalharem 
com as crianças que apresentam necessidades educacionais especiais, é preciso profissio-
nais que orientem esses professores, para que aprendam a lidar com esses e todos os ou-
tros alunos e a entenderem melhor cada uma das necessidades apresentadas pelas crianças.
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A DIFERENÇA DE INTEGRAÇÃO E 
INCLUSÃO
 
A história da inclusão no Brasil, teve qua-

tro fases distintas, a primeira foi da exclusão, 
quando as pessoas que tinham alguma defici-
ência eram impedidas de irem à escola e fica-
vam isoladas em casa, muitas vezes tratadas 
como animais; a segunda foi da segregação, no 
qual as pessoas com algum tipo de deficiência 
eram atendidas dentro de instituições, ou Es-
colas Especiais, depois surgiram as classes es-
peciais dentro das escolas comuns; a terceira 
foi a fase de integração, nas quais eram aceitas 
as crianças com deficiências mais adaptáveis 
às classes comuns, mas não havia modifica-
ção, a escola continuava com o mesmo for-
mato, no qual os alunos tinham que se adap-
tar ao sistema; na quarta fase, a da inclusão, 
no qual foi desenvolvida adaptações do sis-
tema educacional às necessidade dos alunos.

Com a evolução no tratamento das pesso-
as com deficiência, houveram alguns avan-
ços na história, pois atualmente há diversas 
leis que asseguram o direito e a presença das 
pessoas com necessidades dentro das sa-
las regulares, há ainda muito o que ser feito, 
pois ainda encontramos diversas barreiras 
que impedem o acesso, a permanência e o 
convívio dessas crianças de uma forma mais 
efetiva dentro do espaço escolar, mas isso 
é refletido também fora das escolas, pois as 
cidades ainda não estão preparadas o sufi-
ciente para atender a todas essas pessoas.

Em uma escola inclusiva, há a participação 
de todos na construção do Projeto Político 
Pedagógico, que se preocupa com os alunos 
NEE e cuja escola adapta-se ao indivíduo. Já 
no processo de integração, a criança vem para 
a escola na qual não há modificações para 
atendê-la, devendo esta se adaptar à escola. 

A escola inclusiva planeja, adequa-se para 
garantir, a todos, acesso à aprendizagem e 
ao conhecimento, reconhecendo a diversi-
dade, abolindo preconceitos contra as dife-
renças, fazendo, para isso, adequações no 
seu currículo na busca pela equidade. Já no 
processo de integração, cabe à pessoa modi-
ficar-se para conseguir atender às exigências 
feitas pela escola e sociedade, o que torna 
esse processo bastante ineficiente, uma vez 
que não é respeitada sua necessidade. No 
modelo integrador, acreditava-se que a me-
lhor forma era munir o aluno com NEE de um 
conjunto de aptidões (acadêmicas e sociais) 
que o aproximasse, em um curto espaço de 
tempo, do aluno sem NEE. Para isso, era fa-
cultado a ele um conjunto de serviços edu-
cacionais, tantas vezes fora da classe regular.

Em meados do século XX, com origem na 
Europa, aposta-se na escolarização no siste-
ma regular de ensino das crianças em situ-
ação de deficiência sensorial, iniciando-se, 
dessa forma, o movimento de integração es-
colar. Os países que aderiram ao movimento 
colocaram as suas crianças e jovens em situa-
ção de deficiência nas salas regulares, acom-
panhados por professores de ensino especial.

Desde as últimas décadas do século XX, 
vem se discutindo a inclusão de alunos es-
peciais em salas regulares de ensino, po-
rém não tem sido tarefa fácil, embora o 
tema esteja permanentemente em debate.

Da necessidade de garantir educação 
para as crianças, jovens e adultos com NEE 
no sistema educacional regular, foi realiza-
da uma Conferência Mundial sobre Edu-
cação para Todos (1990), da qual resul-
tou a Declaração de Salamanca (1994). 
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De acordo com esta, as escolas inclusivas 
devem: incluir todas as crianças, indepen-
dentemente das diferenças ou dificuldades 
individuais, exceto em casos justificados; 
proporcionar programas educativos, tendo 
em vista a vasta diversidade das caracterís-
ticas e necessidades de cada criança; adotar 
uma pedagogia centrada na criança, capaz de 
ir ao encontro de suas necessidades; com-
bater as atitudes discriminatórias; contri-
buir para a criação de comunidades abertas 
e solidárias; contribuir para a construção de 
uma sociedade inclusiva, em que a educação 
seja para todos; proporcionar uma educa-
ção adequada à maioria das crianças e pro-
mover a eficiência, numa ótima relação cus-
to-qualidade, de todo o sistema educativo. 
Essa declaração representa um marco sig-
nificativo na história da Educação Especial.

As necessidades básicas de aprendiza-
gem das pessoas portadoras de deficiências 
requerem atenção especial. É preciso to-
mar medidas que garantam a igualdade de 
acesso à educação aos portadores de todo 
e qualquer tipo de deficiência, como parte 
integrante do sistema educativo (DECLA-
RAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, item 5).

Depois da citada declaração, houve uma 
grande abertura ao acesso dos portadores de 
necessidades especiais no sistema regular de 
ensino, mas a maioria das escolas ainda não 
superou o desafio de educar com êxito a to-
das as crianças, especialmente as com neces-
sidades especiais. Houve a inclusão, por meio 
da matrícula, destes nas salas regulares. A in-
tegração social vem ocorrendo, pois há uma 
aceitação por parte das outras crianças, mas 
ainda não acontece uma ação educativa que 
responda de maneira mais eficaz à diversida-
de de todos os alunos. O que continua ocor-
rendo de fato é a integração e não a inclusão, 
só que então sem a presença na sala regular 
do professor de ensino especial. Na maioria 

das escolas, os alunos são matriculados e não 
há um trabalho diferenciado sendo realizados 
com esses alunos para que se sintam capa-
zes. Faltam estímulos, os professores não es-
tão capacitados para lidar com essa nova si-
tuação, especialmente os dos anos finais do 
Ensino Fundamental e os do Ensino Médio.

O princípio fundamental das escolas inclusi-
vas consiste em todos os alunos aprenderem 
juntos, sempre que possível, independente-
mente das dificuldades e das diferenças que 
apresentem. Estas escolas devem reconhecer 
e satisfazer as necessidades diversas dos seus 
alunos, adaptando-se aos vários títulos e rit-
mos de aprendizagem, de modo a garantir um 
bom nível de educação para todos, através de 
currículos adequados, de uma boa organiza-
ção escolar, de estratégias pedagógicas, de 
utilização de recursos e de uma cooperação 
com as respectivas comunidades. É preciso, 
portanto, um conjunto de apoios e serviços 
para satisfazer o conjunto de necessida-
des especiais dentro da escola (DECLARA-
ÇÃO DE SALAMANCA 1994, itens 11-12).

Desde que o termo inclusão surgiu no meio 
social e escolar, este tem sido associado ao 
de inovação educacional, sendo assim, impli-
caria na formação de professores e propostas 
de ensino que atendam às exigências da so-
ciedade atual, em que não há espaços para 
preconceitos e discriminações entre as pes-
soas, mas sim para a interação de todos com 
o mundo e a promoção da autoestima dos 
alunos portadores de necessidades especiais.

Segundo a declaração, é necessário 
um conjunto de apoios e serviços, além 
da formação de professores, mas nos 
parece que o professor é o grande vi-
lão por não saber lidar com a inclusão.
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Na ausência de uma proposta pedagógica 
que promova a integração dos alunos incluí-
dos aos processos educacionais, os professo-
res – e a escola como um todo – defrontam-se 
com a dependência de serviços diferencia-
dos fora do contexto da classe regular, daí 
resultando que as experiências de inclusão 
ainda se caracterizam segundo o modelo da 
integração. Ainda que tal formato de inclu-
são promova uma maior integração entre a 
educação especial e a regular, a transferên-
cia de responsabilidade pela formação con-
tribui para que a cultura da inclusão se per-
ca frente à tradição marcada pela exclusão.

A inclusão depende do trabalho cotidiano 
dos professores na sala de aula e do suces-
so em garantir que todas as crianças possam 
participar de cada aula e da vida da escola 
como um todo. Os professores, por sua vez, 
necessitam trabalhar em escolas que sejam 
planejadas e administradas de acordo com 
linhas inclusivas e que sejam apoiadas pe-
los governantes, pela comunidade local, pe-
las autoridades educacionais locais e acima 
de tudo pelos pais (MITTLER, 2003, p.20).

Percebemos que o autor enfocar a tarefa 
que perpassa a sala de aula deve ter apoio 
externo e de autoridades educacionais. Esse 
apoio até acontece, mas ele demora a chegar 
ao professor que trabalha em sala de aula, en-
quanto isso este vai fazendo o que pensa ser 
certo. Nas escolas, os professores querem a 
todo o momento informações de como se tra-
balhar com os alunos especiais, e nos questio-
nam no qual buscar tempo para esse trabalho 
com uma aula de 45 a 50 minutos com uma 
média de 35 alunos por sala. A maioria dos 
professores pensa ser tarefa quase impossí-
vel e clamam por ajuda para tentar desempe-
nhar essa tarefa satisfatoriamente. Há que se 
pensar ainda em um número menor de alunos 
nas salas regulares em que inclua alunos com 
necessidades especiais para que o professor 

possa dar a devida atenção a todos e realizar 
um trabalho diferenciado com os que apresen-
tam maiores dificuldades de aprendizagem.

A inclusão não diz respeito a colocar as 
crianças nas escolas regulares, mas a mudar 
as escolas para torná-las mais responsivas às 
necessidades de todas as crianças, diz res-
peito a ajudar todos os professores a acei-
tarem a responsabilidades quanto à apren-
dizagem de todas as crianças que estão na 
atual e correntemente excluídas das escolas 
por qualquer razão. Isto se refere a todas 
as crianças que não estão beneficiando-se 
com a escolarização, e não apenas aquelas 
rotuladas com o termo “necessidades edu-
cacionais especiais” (MITTLER, 2003, p.16).

Entende-se assim que uma questão vital 
para que a inclusão aconteça é, a de que os 
professores devem estar preparados a mu-
dar seus conceitos pedagógicos a fim de me-
lhor atender a estes alunos e em discussões 
com professores não nos restam dúvidas de 
que eles têm clareza da necessidade de mu-
danças, porém essas mudanças só ocorrerão 
quando tiverem formação adequada para 
que possam delas se apropriarem e dela fa-
zer uso em sala de aula. A uma indagação 
constante por parte dos professores de como 
superar os desafios exigidos pela inclusão. 

Não há forças sociais importantes que exi-
jam uma escola mais eficaz [...]. Mesmo os 
que estão convencidos de que a escola tem 
de se tornar mais eficaz não estão prontos a 
elevar o nível de formação e profissionaliza-
ção de professores. Eles têm novas expecta-
tivas relacionadas ao sistema educativo, po-
rém não aceitam que ele seja um pouco mais 
oneroso (PERRENOUD, 2002, p.192-193).
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Embora seja fundamental uma reflexão do 
professor acerca da superação dos desafios 
trazidos pela inclusão e o compromisso de 
trabalho além do que exige a sua disciplina, é 
acima de tudo necessário que o sistema edu-
cacional, que as pessoas que estão nas esferas 
mais altas da educação, preocupem-se com a 
formação e profissionalização dos professo-
res, pois o que se tem feito até o momento tem 
atingido apenas uma minoria de profissionais.

Vale ressaltar ainda que não basta formar os 
professores que já atuam na educação. Há que 
se pensar na formação dos novos professores. 
As academias têm que ter incluído em seus 
planos de cursos uma disciplina que aborde o 
assunto para que o futuro professor, ao che-
gar à sala de aula, esteja apto a lidar com os 
alunos portadores de necessidades especiais.

A REALIDADE DA INCLUSÃO NA 
ESCOLA PÚBLICA AINDA ESTÁ 
LONGE DE SER COM QUALIDADE

Apesar de tantos documentos tratando do 
assunto inclusão, parece-me que a Secreta-
ria da Educação trabalha somente para cum-
prir leis, resoluções, entre outros, pois essas 
leis asseguram a presença dos portadores de 
necessidades especiais no sistema regular de 
ensino, mas encontramos inúmeras barreiras 
que impedem que essas políticas de inclusão 
sejam realmente efetivadas, dentre elas, po-
demos citar, a falta de preparo dos professo-
res, da escola e dos membros que a compõem.

[...] na concepção construída ao longo de 
toda a história de atendimento ao deficien-
te, de que cada deficiência constitui uma 
categoria específica, distinta da de pessoas 
não deficientes e das de outras deficientes. 

Nessa concepção, cada categoria de de-
ficientes tende a ser revista como se apre-
sentasse necessidades peculiares e próprias 
de seus integrantes, recursos humanos, 
materiais e metodológicos específicos e 
de uso exclusivo (OMOTE, 2003, p. 158).

Dentro das escolas, nos deparamos com 
frequência com a resistência dos professores, 
manifestada por meio de questionamentos e 
queixas ou até mesmo com expectativas de 
que se tenha receitas mágicas, de aplicação 
imediata, causando certa decepção e frus-
tração, pois elas não existem. O problema se 
agrava quando vemos o professor totalmente 
dependente de apoio ou assessoria de profis-
sionais especializados, pois nesse caso quase 
nunca existem esses profissionais à disposi-
ção nas escolas públicas, a não ser no caso 
em que há as salas de recursos e, mesmo as-
sim, o profissional não tem tempo para dar 
apoio e orientações aos demais professores 
das salas regulares. Sem esse apoio, o profes-
sor se sente despreparado e fora do processo 
por considerar-se incapaz de trabalhar com os 
alunos portadores de deficiência e concluin-
do que não pode fazer nada por ele, pois esse 
aluno precisa de um professor especializado.

Geralmente ouvimos que o fato de a inclusão 
não estar acontecendo a contento é culpa do 
professor, 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, difi-
cultando assim a proposta de inclusão. Esses 
professores admitem que não estão prepara-
dos para trabalhar com os alunos portadores 
de deficiências, mas não se recusam a fazê-lo, 
mas nem sempre encontram apoio no seus 
pares, ou em demais profissionais da escola.
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Seria interessante que dentro das forma-
ções ocorressem discussões sobre esse tema, 
e como os professores precisam e devem tra-
balhar com esses alunos, não se esquecendo 
dos demais. Se por um lado os professores 
julgam-se incapazes de dar conta dessa de-
manda, despreparados e impotentes frente 
a essa realidade, ela é agravada pela falta de 
material adequado, de apoio especializado e 
recursos financeiros e até mesmo o tempo de 
aula e quantidade de alunos por sala de aula.

Muitos professores por estarem receben-
do cada vez mais alunos com deficiência 
acabam buscando formação, com cursos de 
pós graduação ou outros, mas que precisam 
de pagamento, muitos professores das clas-
se de educação fundamental, especialmen-
te nos anos iniciais, consideram necessários 
mais estudos, pois se sentem desprepara-
dos para atuar com tanta inclusão e dife-
rença nas deficiências e as formações que 
encontramos dentro das escolas não são 
satisfatórias para um ensino de qualidade.

Para que a inclusão seja uma realidade, 
é necessário rever uma série de barreiras, 
além da política de inclusão, como práticas 
pedagógicas e processos avaliativos. É pre-
ciso conhecer esses alunos e suas relações 
com os processos de ensino-aprendizagem, 
levando em consideração que esse proces-
so acontece de maneira diferente para cada 
aluno, o que exige preparo dos educadores.

Dentro das escolas é necessário que te-
nham tecnologias e investimentos em ca-
pacitação e atualização, que envolva todos 
os profissionais, comunidade e famílias. É 
extremamente importante que ocorra uma 
formação profissional dos professores, apro-
fundando discussões teóricas e práticas edu-
cativas, que propiciem subsídios com a me-
lhoria do processo de ensino aprendizagem.

Os professores precisam de um apoio para 
resolver alguns problemas que aparecem den-
tro de sala de aula, oferecendo alternativas 
que beneficiem todos os alunos, utilizando 
currículos e metodologias flexíveis, que con-
siderem as singularidades de cada um, res-
peitando também seus interesses, suas ideias 
e desafios para enfrentar novas situações.

É preciso investir na proposta de diversifica-
ção de conteúdos e práticas que possam au-
xiliar as relações entre professores e alunos.

Para que uma educação de qualidade real-
mente aconteça dentro das escolas é necessá-
rio que a educação tenham um caráter amplo 
e complexo, favorecendo a construção no seu 
desenvolvimento para a vida, e todas as crian-
ças independente de suas dificuldades pode 
se beneficiar dos programas educacionais, 
oferecendo oportunidades para o desenvolvi-
mento de suas potencialidades, mas isso exige 
que o professor tenha uma postura que defi-
na os papéis que possam favorecer a inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se pode negar a necessidade de se pensar numa verdadeira revolução em todo o con-
texto educacional. A inclusão dos alunos com necessidades especiais é tarefa primordial nes-
sa nova empreitada da educação para todos. Para tanto, é necessário ao Estado prover os 
educadores com cursos de aperfeiçoamento nessa área, mas especialmente os que se en-
contram nas academias. Não podemos mais formar profissionais que não atendam a essa 
especificidade, uma vez que ela é parte inerente do sistema educacional. Portanto, enquanto 
os professores não forem supridos com a devida formação que a inclusão requer, continua-
remos com defasagens múltiplas nessa área, fazendo de conta que o aluno é parte integrante 
da sala regular, sendo que o que ocorre, na maioria das salas, é o aluno sendo posto de lado, 
isolado, pelo fato de o professor não sabe lidar com essa situação por pura falta de formação.

Para que uma educação inclusiva aconteça com qualidade é necessário assegurar as 
condições físicas do prédio, dar suporte e recursos especializados e capacitação aos pro-
fessores, pois a inclusão é uma tarefa complexa e deve ser tratada com cuidado, pois re-
quer diversas mudanças na mentalidade da maior parte dos profissionais da educação, co-
meçando pelos gestores e pelos órgãos competentes que gerenciam a parte financeira.

É preciso, ainda, que haja um maior envolvimento por parte da sociedade, das ins-
tituições de Ensino Superior e dos governantes, no sentido de apoiar os profissio-
nais de educação para que não se sintam abandonados em mais uma tarefa que pare-
ce ser somente responsabilidade deles, fornecendo-lhes os subsídios necessários para 
que possam realizá-la a contento, sem se sentirem impotentes e frustrados diante dela.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONTRIBUIÇÕES DA LEITURA 
PARA AS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS DE SEIS ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL
RESUMO: A leitura tem grande contribuição para a alfabetização e o letramento dos alunos 
de seis anos, porque é um recurso em potencial aliada ao professor alfabetizador, cujo 
papel é possibilitar o acesso do aluno a leitura, a escrita e as vivências sociais que ocorrem 
diariamente na escola com o uso desse objeto de conhecimento, dessa forma atividades com 
leitura, de forma intencional, com os recursos materiais impressos devem ser oferecidas para 
que levem os alunos a refletirem sobre a linguagem que se escreve e evoluir em seus níveis 
conceituais para então tornarem-se alfabéticas e letradas. Tem-se como objetivo geral abordar 
as principais contribuições da leitura para o processo de alfabetização dos alunos de seis anos 
que fazem parte do primeiro ano do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos foram: 
caracterizar a alfabetização e o letramento, descrever a aprendizagem da leitura e da escrita 
e dissertar sobre as contribuições da leitura para o processo de alfabetização dos alunos com 
seis anos. Partiu-se da metodologia de pesquisa bibliográfica, com a revisão da literatura que 
foi realizada em bibliotecas com a leitura de livros. Os principais autores utilizados foram: 
Soares (2003) que apresenta reflexões sobre a alfabetização e letramento, Jolibert (2004) que 
apresenta aspectos relevantes para formação de crianças leitoras e Lerner (2005) que traz para 
as discussões a aprendizagem da língua escrita na escola. O resultado significativo encontra-
se na própria compreensão da importância da leitura, enquanto recurso fundamental que 
contribui para o processo de alfabetização e letramento das crianças de seis anos. 

Palavras-chave: Professor; Aluno; Alfabetização; Intencionalidade; Letramento.
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como tema Alfabetização e Letramento: Contribuições da Leitu-
ra para as Aprendizagens dos Alunos de Seis Anos do Ensino Fundamental. Sabe-se que a 
leitura é um recurso importante dentro das salas de alfabetização, pois o seu uso e suas 
estratégias favorecem o processo de alfabetização e letramento. Dessa forma, quando 
o professor alfabetizador lê uma história para a sua turma está mediando conhecimentos, 
demonstrando o comportamento leitor e possibilitando que as crianças desenvolvam o po-
tencial crítico com a aquisição das habilidades de pensar, duvidar e questionar, porque ler 
na escola é estimulante e permite o desenvolvimento de habilidades leitoras nas crianças.

A escolha do presente tema justifica-se pela necessidade em querer aprofun-
dar o conhecimento sobre a leitura, enquanto objeto de conhecimento da alfa-
betização e do letramento, assim como a sua contribuição para o processo de 
aprendizagem dos alunos de seis anos do primeiro ano do Ensino Fundamental.

O problema da pesquisa esteve em querer saber, quais as contribuições da leitura para o proces-
so de alfabetização dos alunos de seis que fazem parte do primeiro ano do Ensino Fundamental?

O objetivo geral foi abordar as principais contribuições da leitura para o processo de alfabeti-
zação dos alunos de seis anos do Ensino Fundamental. Os objetivos específicos foram: caracte-
rizar a alfabetização e o letramento, descrever a aprendizagem da leitura e da escrita e dissertar 
sobre as contribuições da leitura para o processo de alfabetização dos alunos com seis anos.

A Metodologia do presente trabalho constituiu-se na pesquisa bibliográfica, com a revisão 
da literatura. Esta pesquisa foi realizada em bibliotecas, com a leitura de livros e artigos cien-
tíficos. Nesse sentido, sua intenção foi a de consultar mais de oito autores que tratavam sobre 
o tema. Os parâmetros utilizados para a escolha das bibliografias foram: idioma em língua por-
tuguesa, livros atualizados nos últimos vinte anos e principalmente que trouxessem em seu su-
mário os aspectos referentes ao tema de pesquisa. Nesse sentido, com a pesquisa bibliográfica, 
foi possível ampliar o repertório, aspecto relevante que favoreceu a dissertação do trabalho. 

Desta forma, se buscou as principais ideias junto aos autores: Soares (2003) que 
apresenta reflexões sobre a alfabetização e letramento, Jolibert (2004) que apre-
senta aspectos relevantes para formação de crianças leitoras e Lerner (2005) que 
traz para as discussões a aprendizagem da língua escrita na escola, entre outros.

O trabalho foi organizado em capítulos, sendo que no primeiro capítulo caracterizou-se a 
alfabetização e do letramento, como um processo de aprendizagem da leitura, da escrita e do 
uso social que os alunos fazem desses objetos de conhecimento. Na primeira seção se descre-
veu os principais aspectos relacionados à aprendizagem da leitura e da escrita pelos alunos. 
Na segunda seção dissertou-se sobre as contribuições da leitura no processo de alfabetiza-
ção e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental. No segundo capítulo se apresen-
tou os procedimentos metodológicos da pesquisa, com seus procedimentos e abordagens. 
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

A alfabetização ao longo da história possuía 
uma definição baseada nos aspectos relacio-
nados apenas ao ato de ler e escrever, de for-
ma mecânica, envolvendo os alunos em ati-
vidades repetidas para que decodificaram os 
sons das letras e sinais gráficos, dessa forma, 
para aprender a ler e escrever era necessário 
envolver os alunos em atividades repetidas de 
modo que juntassem as letras para formar os 
fonemas e assim as palavras, não havendo con-
texto e nem interpretação das escritas infantis.

 
Foi com as pesquisas da psicogênese da 

escrita, de Ferreiro (2001, p. 45) que o cená-
rio envolvendo a alfabetização obteve uma 
transformação significativa em sua concep-
ção de ensino e aprendizagem, isso porque 
se descobriu que “as crianças pensavam de 
forma ativa sobre a escrita e construíam hi-
póteses sobre ela, refletindo sobre o seu uso 
enquanto sistema de representação nos mais 
variados contextos ao qual participavam”.

  
Compreendeu-se que a alfabetização é um 

processo complexo que envolve procedi-
mentos cognitivos e de interrelações entre 
as crianças e a leitura e a escrita, dessa for-
ma refletem sobre eles e assimilam o conhe-
cimento evoluindo nas hipóteses de escrita. 

 
Sobre as características do processo de alfa-

betização e letramento Soares (2003) escreve:

O processo de alfabetização e letramento 
inclui muitos fatores e, quanto mais ciente 
estiver o professor de como se dá o processo 
de aquisição de conhecimento, de como uma 
criança se situa em termos de desenvolvi-
mento emocional, de como vem evoluindo o 
seu processo de interação social, da natureza 
da realidade linguística envolvida no momen-
to em que está acontecendo a alfabetização 
e o letramento, mais condições terá esse pro-
fessor de encaminhar de forma agradável e 
produtivo processo de aprendizagem, sem os 
sofrimentos habituais (SOARES, 2003, p. 65).

 
O processo de alfabetização e letramento 

para ocorrer dependerá, por sua vez, da com-
preensão que o professor tem de como os 
seus alunos constroem o conhecimento, as-
sim é necessário que estas crianças tenham 
um desenvolvimento emocional saudável 
para participar das interações com o meio e 
com as demais pessoas, estabelecendo rela-
ções entre conhecimentos prévios já adqui-
ridos e os novos objetos de conhecimentos 
com os quais venha a ter contato nessa in-
teração. Contudo, é necessário também que 
o professor tenha ciência dos conhecimen-
tos prévios de seus alunos a respeito da sua 
realidade linguística, para que possa a partir 
daí encaminhar atividades agradáveis e lú-
dicas, envolvendo os alunos nas propostas 
de alfabetização para que possam aprender.

 
Segundo Faraco (2006) a alfabetização 

e o letramento são de grande importân-
cia para a escola, porque é a partir deles 
que se pode construir uma comunidade de:
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Escritores e leitores que buscam desenvol-
ver estratégias recorrendo a textos, buscando 
resposta para as situações que precisam resol-
ver, pesquisando e tratando as informações 
que conduz a uma melhor compreensão da vi-
são de mundo é dos objetos de conhecimen-
to, buscando-se argumentos para defender 
uma posição, ao qual estão comprometidos, 
ou para discutir uma posição que se conside-
re injusta, desejando conhecer outros modos 
de vida, descobrir mundo, lugares e contex-
tos diversos de modo a utilizar a linguagem 
e usufruir dela para criar novos sentidos do 
mundo que a cerca (FARACO, 2006, p. 36).

               
Compreendeu-se que a alfabetização e o 

letramento são caracterizados como uma 
condição de ser e estar no mundo, demanda 
saberes, informações e habilidades essenciais 
para a compreensão do mundo a sua volta.

 
A partir da alfabetização e do letramen-

to é possível atuar em diversos contextos 
letrados de modo a compreender os espa-
ços e fazer uma leitura sobre o mesmo com 
a intenção de construir conhecimentos.

 
Segundo Soares (2003) a alfabetiza-

ção e o letramento são considerados 
como termos diferentes, mas que se com-
plementam durante as estratégias de:

Ensino e aprendizagem da leitura e da es-
crita. A alfabetização é entendida como 
o estudo dos fonemas e códigos de es-
crita, saber ler e escrever, já o letramen-
to é conhecido como a habilidade de 
compreender tudo o que indivíduo ler e es-
crever, exige uma interpretação da realida-
de e seus contextos (SOARES, 2003, p. 67).

           

Considerando a alfabetização e o letramen-
to como termos importantes para o trabalho 
com a escrita e a leitura na escola, as ativida-
des a serem mediadas junto aos alunos irão 
potencializar suas aprendizagens e torná-las 
significativas, porque a medida que se tornam 
leitores e escritores capazes de interpretar 
o que está escrito vão potencializando suas 
aprendizagens, tornando-se competentes.       

 
Por meio da alfabetização e do letra-

mento os alunos buscam informações para 
solucionar os problemas, para se comu-
nicar e até mesmo buscar respostas que 
são necessárias para suas aprendizagens.

            
Portanto, compreendeu-se que a alfa-

betizar letrando é necessário para que a 
escola se transforme em uma comunida-
de de leitores e escritores competentes, 
produzindo seus próprios textos, inter-
pretando os mais variados contextos e de-
monstrando suas ideias de modo a compar-
tilhar conhecimento por meio da interação.
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A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA 
ESCRITA

A aprendizagem da leitura e da escrita é fun-
damental para o desenvolvimento e prossegui-
mento dos estudos no ciclo de alfabetização 
e letramento que se inicia no primeiro ano e 
vai até o terceiro ano do Ensino Fundamental.

Para Bizzotto (2010) o primeiro e mais im-
portante aspecto a ser considerado no pro-
cesso de aquisição da leitura e da escrita é:

Aquele relacionado ao seu caráter concei-
tual, isso significa que a criança irá construir, 
ela mesma, como sujeito ativo e pensante 
seu conhecimento sobre a leitura e a escri-
ta. A construção desse conhecimento não 
é fácil, nem tão pouco simples. Trata-se de 
uma aprendizagem complexa, individual e 
subjetiva, mas não solitária, porque exige, ao 
mesmo tempo, troca de informações, estí-
mulos e motivação (BIZZOTO, 2010, p. 81).

 
Compreendeu-se que aprender a ler e a es-

crever requer um processo com caráter concei-
tual, dessa forma as crianças do primeiro ano 
precisam estabelecer relações entre o que sa-
bem e o que estão dispostas a aprender na esco-
la, para a construção do seu conhecimento.  

 
Embora a própria criança tenha seu modo 

próprio de pensar sobre os objetos de co-
nhecimento, a construção desse conheci-
mento da leitura e da escrita, não é uma 
tarefa fácil, mas sim complexa, embora seja 
individual, não é solitária, pois exige a tro-
ca de informações, de estímulos e de mo-
tivação no seu processo de aquisição.

 
Ainda sobre o processo de aprendizagem 

da leitura e da escrita, Bizzotto (2010) escre-
ve como a criança aprende esses dois objetos 
de aprendizagem nas salas de aulas, estabe-
lecem relações o tempo todo, como segue:

Entre a fala e a escrita, a criança necessita de 
intensa, variada e rica interação com a leitura 
e a escrita, enquanto vai construindo seu pró-
prio conhecimento sobre o que ler e escrever, 
baseando-se nos modelos que o meio social 
lhe oferece. Em outras palavras, a criança pre-
cisa criar e recriar o sistema gráfico, com nor-
mas próprias de utilização e com sinais que re-
presentem a sua escrita, antes de apropriar-se 
do sistema convencional (BIZZOTTO, p. 83).

 
Percebeu-se que a criança em situação de 

aprendizagem da leitura e da escrita, pre-
cisa estabelecer relações, nas interações 
entre seus pares, entre o ele e o professor, 
entre ele os objetos de conhecimentos, en-
quanto isso vai construindo o seu conhe-
cimento na alfabetização e no letramento.

 
A apropriação do conceito de leitura 

e da escrita estimula a criança a formu-
lar hipótese e a enfrentar contradições 
e diferenças entre sua construção pes-
soal e a escrita alfabética que encontra 
em seu ambiente escolar e comunitário.

 
Lerner (2005) faz a comparação entre a 

fala adulta e a fala infantil, relatando que:

Do mesmo modo que a criança começa 
balbuciando, experimentando sons, criando 
formas de expressão, como: dá o selo, no lu-
gar de dá o travesseiro, procurando ajustar 
sua fala à fala do adulto, isto é construindo 
sua comunicação verbal, ao aprender a es-
crever, ela começa rabiscando, criando le-
tras, experimentando formas, desenhos 
ou sinais, para ajustar sua escrita à escrita 
do adulto, até aprender a produzir a comu-
nicação gráfica de acordo com os mode-
los já existentes (FARACO, 2006, p. 41).
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Compreendeu-se que as hipóteses formula-
das pelas crianças sobre a leitura e a escrita, são 
erros que irão ajudar as crianças a avançarem 
no processo de aquisição da escrita, ou seja, 
no processo de alfabetização e letramento.

 
Para tanto, nesse momento o professor deve 

estar atento aos erros das crianças, para atu-
ar com atividades se colocando entre o co-
nhecimento e o aprendiz, sendo o mediador 
do processo de alfabetização e letramento.

 
Segundo Faraco (2006) para que a ex-

ploração e experimentação aconteçam 
de forma positiva é necessário passar:

Pelos erros próprios do processo de cons-
trução do conhecimento. Esses erros cons-
trutivos, que são as formas de ler e escrever 
criadas pela própria criança, quando confron-
tados com as experiências convencionais, 
darão origem aos conflitos cognitivos que 
funcionam como motor da aprendizagem, 
isso se a criança for tratada pelo professor 
como capaz de pensar e fazer as atividades 
de leitura e escrita (FARACO, 2006, p. 83).

 
Como é possível observar, os erros fazem 

parte do processo de construção de conheci-
mento das crianças, pois são erros construti-
vos, no sentido de que para aprender as crian-
ças confrontam as informações recebidas pelo 
meio externo, com os conhecimentos que já 
possui, estabelecendo relações entre os dois 
conhecimentos para construir conhecimentos.

 
Dessa forma, compreendeu-se que o erro da 

criança que confronta informações, é o motor 
da aprendizagem, desde que o professor seja ca-
paz de envolver as crianças em atividades que as 
extingue e sobre as curiosidades, movendo-as 
a pensar e a estabelecer relações entre os mais 
variados tipos de objetos de conhecimentos.

 
Portanto, quando a criança é desafia-

da e livre a experimentar, ela mesma irá 
reformular suas ideias e procurar respos-
tas mais seguras e cada vez mais próxi-
mas do conceito alfabético da escrita.

AS CONTRIBUIÇÕES DA 
LEITURA PARA O PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
DOS ALUNOS DE SEIS ANOS 

Sabe-se que a leitura tem sua contribui-
ção para o processo de alfabetização e le-
tramento, nesse sentido, são de grande im-
portância no desenvolvimento infantil, seu 
acesso deve ocorrer diariamente por meio 
da leitura do professor, essa leitura do pro-
fessor deve fazer parte da rotina diária das 
salas de aula dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, como atividade permanente 
que ocorre todos os dias nos mesmo horário.

 
Este momento da leitura diária do profes-

sor, que por sua vez também deve dispo-
nibilizar para as crianças diversos tipos de 
materiais impressos, tem a função de pos-
sibilitar às crianças o contato direto com 
práticas de leitura, elas podem ter o pro-
fessor como referência de leitor e apren-
der com o comportamento do professor o 
modo pelo qual se deve fazer uma leitura.

 
De acordo com Weisz (2000) para colocar as 

crianças no papel de leitoras se faz necessário:

Comunicar práticas de leitura, pois permi-
tem colocar as crianças no papel de leito-
ras, que podem relacionar a linguagem com 
os textos, os gêneros e os portadores sobre 
os quais eles se apresentam: livros, bilhe-
tes, cartas, jornais. Já as poesias, as parlen-
das, os trava-línguas e os jogos de palavras, 
possibilitam as crianças atentarem não só 
aos conteúdos, mas também à forma, aos 
aspectos sonoros da linguagem, como rit-
mo e rimas, além das questões culturais e 
afetivas envolvidas (WEISZ, 2000, p. 43).
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Compreendeu-se que para possibilitar as 
crianças práticas de leitura, o professor pos-
sui papel importante nessa perspectiva, ou 
seja, compreende-se que quando o profes-
sor realiza a leitura em suas aulas, ele estará 
propiciando às crianças oportunidades para 
que conheçam as características próprias do 
papel de ser leitor, identificando à escrita.

 
Nesse sentido, o professor se coloca como 

mediador da leitura e também como um 
espelho para as crianças, mostrando o pa-
pel de leitor frente aos textos, livros e os 
mais diversos materiais impressos, envol-
vendo as crianças e contribuindo com suas 
dificuldades de aprendizagem, pois está 
aproximando a criança da leitura, cons-
truindo repertório e encorajando-as a ler.

 
Segundo Weisz (2000, p. 43) existem diver-

sas estratégias das quais o professor poderá 
lançar mão para enriquecer as atividades de lei-
tura, pois além de ler, ele poderá também criar 
momentos para que as crianças estabeleçam 
“uma relação entre a linguagem oral e escrita; 
compreendam o sentido do texto lido; bus-
quem indicadores no texto escrito e possam 
também criar hipótese sobre o texto a ser lido”.

 
Para Abramovich (2001) as práticas de lei-

turas de história são importantes para a for-
mação de qualquer criança, como segue:

Escutar diversas histórias é o começo da 
aprendizagem para se tornar leitor, e se tor-
nar um leitor é conseguir um caminho absolu-
tamente infinito de descobrir e compreender 
o mundo. O preliminar toque do sujeito com 
um texto é realizado de forma oral, por meio 
da fala da mãe, do pai ou dos avós, verbali-
zando contos de fada, partes da Bíblia, histó-
rias inventadas tendo as crianças ou os pais 
como personagens, livros atuais e curtinhos, 
poemas sonoros e outros mais, contados ao 
longo do dia, ao entardecer de chuva ou es-

tando todos soltos na grama, num feriado 
ou domingo ou num momento de aconche-
go, de noite, antes de dormir, a criança se 
preparando para um sono delicioso e corre-
tivo, para um sonho perfeito, rodeado pela 
voz amada (ABRAMOVICH, 2001, p. 19).

 
Como é possível observar, ler histórias para 

as crianças, seja na escola, em casa ou mesmo 
em um parque é uma situação de aprendiza-
gem prazerosa, pois as crianças se envolvem 
nas situações vividas pelos personagens nas 
histórias, suscitando o imaginário, tendo a 
sua curiosidade respondida em relação a tan-
tas indagações que a leitura de histórias lhes 
proporciona sobre o mundo que a circunda.

 
Para Abramovich (2001) por meio da es-

cuta de história as crianças podem de-
senvolver várias habilidades que irão 
contribuir para o seu desenvolvimen-
to e sanar as suas dificuldades, tais como:

Exibir o universo dos conflitos, dos proble-
mas, das respostas que a maioria das vezes vi-
vemos e atravessamos, através dos problemas 
que vão se defrontando pelos protagonistas 
de cada narrativa irão buscar estratégias para 
a sua resolução, se identificar com os proble-
mas vividos pelos personagens e buscar com-
preender o seu próprio problema como, expli-
car mais as suas próprias dificuldades ou achar 
um trajeto para a solução delas. Ouvindo 
histórias as crianças podem sentir sensações 
relevantes, como ficar triste, sentir raiva, irri-
tar-se, o bem estar, o medo, a alegria, o pavor, 
a insegurança, a tranquilidade, dentre outras, 
pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos 
do imaginário (ABRAMOVICH, 2001, p. 19).
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Percebeu-se que as práticas de leitura tra-
zem muitas contribuições significativas para 
as crianças egressas na alfabetização que 
apresentam dificuldade de aprendizagem, isso 
porque permitem um ambiente rico em letra-
mento e possibilita o desenvolvimento de di-
versas habilidades e conhecimento do mundo.

 
Dessa forma, participando de situa-

ções de aprendizagem que envolva a lei-
tura de histórias, a criança desenvol-
ve seu imaginário, sua criatividade e sua 
capacidade de generalização sobre as expe-
riências vivenciadas nos diversos espaços 
de interação social ao qual estão inseridas.

 
Portanto, ouvir histórias é muito impor-

tante e contribui para o desenvolvimento 
infantil, principalmente para as crianças em 
fase de alfabetização, pois a prática de lei-
tura nessa fase da escola é fundamental e 
contribui com o processo de alfabetização.

 
Para Jolibert (2004) quanto mais cedo às 

histórias orais e escritas entrarem na vida 
da criança, maiores as chances de ela gostar 
de ler, nesse sentido primeiro elas escutam:

Histórias lidas pelos adultos, depois conhe-
cem o livro como um objeto tátil, que ela toca, 
vê, e tenta compreender as imagens que enxer-
ga. As crianças colocadas em condições favo-
ráveis de leitura adoram ler. Leitura é um desa-
fio para os menores, vencer o código escrito é 
uma tarefa gigantesca (JOLIBERT, 2004, p. 23).

  
Entendeu-se que as histórias e as práti-

cas de leitura são importantes para o de-
senvolvimento das crianças, pois antes da 
alfabetização a criança lê do seu jeito, fo-
lheando e olhando figuras, ainda que não 
decodifique palavras e frases escritas.

 
Portanto, quanto mais acesso aos materiais 

impressos os alunos tiverem para explorá-los 
melhor, pois é preciso que saibam para que ser-
ve a escrita, que se ler as letras e não as imagens 
como acreditavam, pois tinham uma hipótese.

 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Como metodologia, se definiu a pes-
quisa de base bibliográfica com a aborda-
gem descritiva, partindo da revisão da li-
teratura que foi realizada em bibliotecas 
com a leitura de livros e artigos científicos.

Segundo Gil (2002, p. 34) a pesquisa biblio-
gráfica é então realizada com o intuito de:

Levantar um conhecimento disponível sobre 
teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar 
um objeto sendo investigado. Nesse sentido, 
essa pesquisa bibliográfica visa então, analisar 
as principais teorias de um tema e pode ser re-
alizada em diferentes finalidades na tentativa 
da resolução de um problema (GIL, 2002, p. 34).

Seguindo esse pressuposto, compreen-
deu-se que a metodologia da pesquisa é um 
conjunto detalhado e sequencial de méto-
dos e técnicas científicas a que foram uti-
lizadas ao longo da elaboração deste traba-
lho, cuja intenção foi conseguir alcançar o 
objetivo da pesquisa proposto inicialmente, 
atendendo os critérios estabelecidos para 
a busca de informações mais confiáveis.

 
O trabalho de pesquisa bibliográfica foi 

desenvolvido seguindo as seguintes etapas: 
coletas de materiais na biblioteca da faculda-
de em livros e artigos científicos que foram 
selecionados, porque trouxeram a temática 
principal, dessa forma caracterizaram a al-
fabetização e o letramento como processos 
complexos que se complementam, apresen-
taram a aprendizagem da leitura e da escri-
ta como fundamental na alfabetização e no 
letramento e descreveram as contribuições 
da leitura para o processo de alfabetização 
e letramento dos alunos de seis anos, sen-
do utilizada a técnica de observação para 
a análise e o fichamento das bibliografias.
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Segundo Severino (2007, p. 102) a obser-
vação tanto pode ser realizada como “pro-
cesso mental para apreender as coisas e 
acontecimentos, comportamentos e atri-
butos pessoais e concretas interrelações 
quanto como técnica organizada, sendo um 
meio de medir por descrição, classificação 
e ordenação”. Dessa forma, transcenden-
do a simples constatação dos dados e per-
mitindo a apreensão direta dos fenômenos.

Esta pesquisa teve como aportes os traba-
lhos de Soares (2003) que apresenta reflexões 
sobre a alfabetização e letramento, Jolibert 
(2004) que apresenta aspectos relevantes 
para formação de crianças leitoras e Lerner 
(2005) que traz para as discussões a aprendi-
zagem da língua escrita na escola, entre outros.

Nesta pesquisa foram analisados alguns 
livros que discutem e apresentam refle-
xões, sugestões que podem contribuir para 
uma maior compreensão sobre o processo 
de alfabetização e letramento, bem como a 
contribuição do papel do professor alfabe-
tizador para a aprendizagem da leitura e da 
escrita no primeiro ano do Ensino Funda-
mental. Nesse sentido, refletiu-se sobre as 
possibilidades metodológicas do trabalho 
docente frente à complexidade dos concei-
tos e conteúdos que devem ser refletidos 
pelas crianças durante as intervenções nas 
salas de aula de alfabetização e letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a elaboração do presente trabalho, 
percebeu-se que a leitura tem como obje-
tivo contribuir com o processo de alfabeti-
zação e letramento dos alunos de seis anos 
desde o primeiro ano, desse modo no con-
texto do Ensino Fundamental é possível usu-
fruir de diversos recursos impressos que são 
essenciais para o ensino e a aprendizagem 
da leitura e da escrita nas salas de aulas.

 
A caracterização de alfabetização e letramen-

to foi relevante para a compreensão das suas 
características específicas, principalmente no 
contexto da leitura e da escrita que são os ob-
jetos de conhecimento presentes em âmbito 
escolar, isso porque cada criança apresenta co-
nhecimentos prévios que devem ser considera-
das pelo professor alfabetizador no momento 
do seu planejamento, sendo necessária a inte-
ração entre a turma durante o desenvolvimen-
to das atividades nas salas de alfabetização. 
Compreender o processo de aprendizagem da 
leitura e da escrita foi de grande importância, 
visto que por meio dele é possível entender 
como os alunos aprendem, desde que sejam 
baseada na reflexão da linguagem oral e es-
crita fundamental para o processo de alfabe-
tização e letramento dos alunos de seis anos.

 
Nesse sentido, as contribuições da leitura 

para o processo de alfabetização e letramento, 
no primeiro ano do Ensino Fundamental é de 
grande importância para reflexão dos alunos 
de seis anos, sobre os objetos de conhecimen-
tos denominados leitura e escrita nas salas de 
alfabetização e letramento. Dessa forma, fica-
ram claros os objetivos e as ações da leitura e 
seus materiais impressos para o processo de 
alfabetização e letramento que são relevantes 
para o desenvolvimento dos alunos e o prosse-
guimento dos estudos no Ensino Fundamental.

Portanto, faz-se necessário mencionar ainda 
que, as atividades envolvendo a leitura, pas-
sa a ter significado para as crianças, quando 
o professor alfabetizador realiza um trabalho 
pautado no diálogo e na interação com os 
alunos nos mais variados níveis conceituais, 
proporcionando um trabalho coletivo, dan-
do oportunidades aos alunos de participarem 
ativamente do processo de ensino apren-
dizagem de modo a trocar experiência e se 
tornarem leitores e escritores competentes.
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA EDUCAÇÃO REGULAR

RESUMO: Este artigo explora a aprendizagem e desenvolvimento do aluno autista a partir da 
proposta da Educação Inclusiva, instaurada na Educação Nacional Brasileira. É nossa intenção 
contribuir, significativamente para o enfrentamento dos desafios que a escola encontra na 
escolarização e socialização destes alunos, possibilitando aos profissionais um novo olhar 
vislumbrando possibilidades no ensinar e aprender. Para isso, foi desenvolvido um estudo 
bibliográfico com objetivo de demonstrar uma  proposta da educação inclusiva, focada na 
construção de conhecimentos a fim de explorar quais são os recursos necessários para 
promover a inclusão de forma eficiente.Os resultados evidenciaram que a inclusão vai muito 
além de efetivar a matrícula da criança em classe comum. É preciso enfrentar desafios, pois 
cada criança tem suas especificidades, e nem sempre as estratégias e resultados são iguais. 
O professor carece de formação para  desenvolver estratégias alinhadas as potencialidades 
do aluno, ampliando as suas habilidades e auxiliando na superação das limitações. Concluiu-
se que os recursos para a inclusão do aluno autista envolvem a disponibilidade de materiais 
didáticos, bem como formação adequada da equipe gestora, professores, além da participação 
da família e profissionais da saúde. 

Palavras-chave: Autismo, Aprendizagem; Inclusão, Educação



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1611

INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo é uma contribuição para formação do profissional que traba-

lha com crianças autistas. Ao pensar em inclusão, é preciso considerar a necessida-
de de desenvolver um amplo trabalho que explore as potencialidades do educan-
do e não somente garantir a sua matrícula em uma instituição de ensino regular.

O autismo é caracterizado por um distúrbio antes, durante ou após o nascimento, 
que culmina em dificuldades de comunicação, socialização, coordenação, além da pos-
sibilidade de associação com dificuldades como dislexia, o que exige não só o conhe-
cimento das limitações do aluno, como também esforços da comunidade escolar para 
o desenvolvimento de estratégias que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.

Entendemos que a presença dos estudantes com necessidades especiais tem gerado a 
necessidade de aprimoramento das práticas educativas e pedagógicas, uso de recursos e 
principalmente da instrumentalização de professores para que possam compreender as es-
pecificidades que estes alunos apresentam nos processos de socialização e aprendizagem.

Acreditamos, ainda, que o Autismo é uma condição pouco conhecida entre os profissionais 
da escola e que na implementação de processos inclusivos muitos obstáculos são percebidos, 
sobretudo a insuficiência de um atendimento educacional apropriado às suas necessidades.

Além de buscarmos estratégias diferenciadas, adaptações de materiais peda-
gógicos, vale  destacar o papel da tecnologia no âmbito da educação de autis-
tas ressaltando os possíveis benefícios do seu uso no apoio e aprendizagem.
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 TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA
  
 
O termo Autismo tem origem grega quer 

dizer “autós” ou “de si mesmo”, foi empre-
gado dentro da psiquiatria, para denominar 
comportamentos humanos que centrali-
zam-se em si mesmo, ou seja, voltados para 
o próprio indivíduo. (ORRU, 2012, p.17). 

O Autismo é considerado um distúrbio do 
desenvolvimento que se caracteriza por alte-
rações presentes desde idade muito precoce, 
tipicamente antes dos três anos de idade, com 
impacto múltiplo e variável em áreas nobres.

Segundo Drauzio Varella “O Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) engloba diferen-
tes condições marcadas por perturbações 
do desenvolvimento neurológico com três 
características fundamentais, que podem 
manifestar-se em conjunto ou isoladamen-
te. São elas: dificuldade de comunicação por 
deficiência no domínio da linguagem e no 
uso da imaginação para lidar com jogos sim-
bólicos, dificuldade de socialização e padrão 
de comportamento restritivo e repetitivo.”

 

Nos últimos anos é perceptível o número de 
famílias com filhos autistas que têm procurado 
as escolas. Muitos não conseguem lidar com a 
deficiência, outros as ignoram, mas na verdade 
esses familiares veêm na escola o único recurso 
que pode auxiliá-los no convívio e na orienta-
ção da vida comunitária com outras crianças. 

Tamanha é a responsabilidade dos pro-
fissionais de educação que devem es-
tar constantemente se formando e abra-
çando o desafio de contribuir para um 
processo de Educação Social, Sassaki (1999).

Segundo o que aponta as pesquisas bibliográ-
ficas, o papel da família, da escola, dos profis-
sionais da saúde que cuidam dessas crianças é 
imprescindível, pois como cita Drauzio Varella:

 

“Ainda não se conhece a cura definiti-
va para o transtorno do espectro do au-
tismo. Da mesma forma não existe um 
padrão de tratamento que possa ser apli-
cado em todos os portadores do distúrbio. 
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Cada paciente exige um tipo de acompa-
nhamento específico e individualizado que 
exige a participação dos pais, dos familiares 
e de uma equipe profissional multidisciplinar 
visando à reabilitação global do paciente. O 
uso de medicamentos só é indicado quan-
do surgem complicações e comorbidades.

 

Observamos que as escolas e os profes-
sores, equipe gestora, pouco sabem ou co-
nhecem a respeito do autismo, motivo que 
levam muitos profissionais ao desespe-
ro, sem saber como lidar com essa criança.

O desafio é enorme, tanto para a comunida-
de escolar, quanto para as famílias e demais 
profissionais que fazem parte desse ciclo. Es-
tudar, dialogar, avaliar, reavaliar, retomar, repe-
tir, são alguns verbos que fazem parte dos en-
volvidos com esses indivíduos que tanto tem a 
contribuir com a formação de cada um de nós. 

Para Sassaki (1999) conviver com a diver-
sidade gera resultados eficazes que mostram 
que a inclusão proporciona benefícios como: 
comportamento na escola, no lar e na comu-
nidade em geral; resultados educacionais, 
cidadania, respeito; valorização das caracte-
rísticas individuais; aceitação das contribui-
ções dos envolvidos nas no processo ensi-
no-aprendizagem, dentro e fora das escolas.

De qualquer forma, renomados teóricos 
como Mantoan (1999) dizem que para que 
a Educação Inclusiva aconteça é preciso re-
estruturar a Educação brasileira, no âmbi-
to da formação profissional, disponibilidade 
dos mais diversos recursos e, principalmen-
te, um novo olhar para a humanidade e 
processo educativo, que envolve a parce-
ria entre famílias, gestores e professores.

Sendo assim, considerando o objeto do 
presente estudo, o capítulo a seguir desti-
na-se a apresentar o autismo e as caracte-
rísticas destes indivíduos no ambiente es-
colar, para que posteriormente recursos 
e estratégias sejam apresentados em prol 
da efetivação do processo de inclusão.
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A FAMÍLIA DO AUTISTA E COMO 
LIDAR COM ESSA SÍNDROME
 
Quando uma criança recebe o  diagnóstico 

de autismo, junto com ele vem o  sofrimen-
to para a família inteira. Por isso, as pessoas 
envolvidas – pais, irmãos, parentes – preci-
sam conhecer as características da síndrome 
e aprender técnicas e estratégias que facili-
tam  a comunicação da criança e o relacio-
namento entre todos que com ela convivem.

Crianças com autismo precisam de tratamen-
to e suas famílias de apoio, informação e trei-
namento. A AMA (Associação dos Amigos dos 
Autistas) é uma entidade sem fins lucrativos 
que presta importantes serviços nesse sentido. 

Muitas famílias convivem com seus fi-
lhos, levam ao pediatra, psicólogos, tera-
peutas, mas somente depois de alguns anos 
que os profissionais da saúde diagnosticam.

Segundo a  psicóloga Sandra Cristina Viei-
ra , os pais podem detectar o distúrbio ao 
observar a isolamento da criança e a dificul-
dade de interpretar sinais sociais e expres-
sões, como o sorriso, que demonstra alegria 
ou o choro, reação comum para tristeza. 

“Situações estas que podem ser aprendidas 
com os pais e ou com terapia cognitiva. Autis-
ta não olha nos olhos do outro. Além disso, ela 
não mostra medo em situações de perigo real 
e pode se apegar a determinados objetos”. 

 

É fundamental descobrir meios ou técnicas, 
não importam quais, que possibilitem estabe-
lecer algum tipo de comunicação com o autis-
ta; não existe receita pronta. Alguns apresen-
tam melhoras com algumas estratégias, o que 
para outros, podem não demonstrar avanços.

Autistas têm dificuldade de lidar 
com mudanças, por menores que se-
jam; por isso é importante manter o seu 
mundo organizado e dentro da rotina.

Apesar de a tendência atual ser a  inclusão 
de alunos com deficiência em escolas regu-
lares, as limitações que o transtorno provoca 
devem ser respeitadas. Há casos em que o 
melhor é procurar uma instituição que ofere-
ça atendimento mais individualizado. Autistas 
de bom rendimento podem apresentar de-
sempenho em determinadas áreas do conhe-
cimento com características de genialidade.

.
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A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA 
      
Impossível falarmos em inclusão do aluno 

autista sem comentarmos brevemente sobre 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990  ci-
tada por Cordeiro (2013),  que considera este 
público como deficiente para efeitos legais, 
no entanto, é comum na literatura encontrar-
mos diversas discussões que tratam o autis-
mo como uma desordem ou até mesmo como 
uma condição individual que não deve ser 
classificada como deficiência ‘’uma vez que 
nada falta, apenas trata-se de pessoas com ca-
racterísticas próprias’’ (PRAÇA, 2011, p. 87). 

    

Rodrigues (2009) complementa afir-
mando que o diagnóstico é extremamen-
te complexo e delicado que envolve não 
só a análise da criança no campo psicológi-
co, neurológico e social, bem como a com-
preensão da dinâmica familiar, através de 
entrevistas para compreender questões 
genéticas, afetivas, sociais, entre outros.

Cabe ressaltar que não se fala em cura para 
o autista, no entanto, há diversos tratamentos 
que auxiliam na melhora da qualidade de vida 
e ampliação de suas capacidades mentais atra-
vés da compreensão de suas características e 
estímulos direcionados às suas necessidades. 

Pensando no indivíduo autista em fase de 
escolarização, há peculiaridades no que tange 
o processo de ensino aprendizagem, e por isso, 
é importante que o professor tenha conheci-
mento da deficiência para elaborar um planeja-
mento que contemple as suas potencialidades.

Ao entregar atividades, é preciso que o pro-
fessor entenda que a criança pode ser mais 
lenta para dar respostas, e este ritmo deve ser 
respeitado, não pressionando-a e dando condi-
ções para que atinjam os objetivos propostos. 

Recursos de apoio como tecnologias, jo-
gos e outras estratégias devem ser elabo-
rados para que a criança tenha autonomia 
moral e intelectual, pois uma vez que com-
preendido o conceito de inclusão, entende-
-se que o autista deve ser as mesmas con-
dições de desenvolvimento, com autonomia 
e respeito no espaço onde está inserido.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1616

Almeida (2013) cita que a avaliação deve 
ser individualizada, criteriosa e completa para 
cada criança, as informações e orientações 
devem ser compartilhadas pelas instituições  
no momento da construção do Projeto Políti-
co Pedagógico, para assim buscar estratégias 
de melhor aprendizagem por parte da criança. 

Sendo assim é importante o professor re-
gistrar as dificuldades e as possibilidades de 
cada criança.

No entanto, como cita Rodrigues (2009) 
mais do que falar das estratégias de ensino 
direcionadas ao Autista, é preciso que toda a 
comunidade escolar seja capaz de realizar um 
trabalho em conjunto, envolvendo uma equi-
pe gestora que trabalhe de forma democráti-
ca e compreenda verdadeiramente o processo 
de inclusão, professores aptos e respaldados 
por seus coordenadores e diretores, bem 
como famílias que estejam alinhadas às pro-
postas da escola, para que juntos consigam 
atender todas as necessidades da criança. 

Além disso, através da parceria entre fa-
mília e escola, é possível que a criança seja 
direcionada à profissionais da saúde para 
potencializar o desenvolvimento, tais como 
fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. 

Como diz Aranha (2001), embora pare-
ça simples, muitos pais se sentem perdidos 
e não sabem como procurar atendimento 
para as necessidades dos seus filhos e a es-
cola tem papel fundamental neste incentivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos que a proposta da Educação 
Inclusiva  representa um longo e árduo ca-
minho para que os deficientes realmente 
sejam contemplados na sociedade e pos-
sam usufruir em condição de igualdade.  

Dessa forma, é importante ressaltar que 
ainda que muitas evoluções tenham acon-
tecido neste campo, visto que a princí-
pio os deficientes não eram inseridos na 
sociedade, hoje busca-se promover a in-
clusão destes em diversos ambientes, 
como por exemplo, no espaço escolar.

Há muito que ser conquistado, pois há 
uma distância entre a teoria, que é base-
ada em diversas garantias e necessida-
de de estratégias diferenciadas, da prá-
tica, onde os professores encontram-se 
despreparados e desamparados frente à 
equipe pedagógica e políticas educacionais.

Sabe-se que a educação, sobretudo, a pú-
blica, possui muitos déficits no que tange 
à respaldo profissional que inclui apoio da 
equipe pedagógica, estímulo a formação 
continuada e disponibilidade de recursos. 
Dessa forma, ao se deparar com uma crian-
ça deficiente, o professor sente ainda mais 
dificuldade para trabalhar, pois as condições 
precárias de trabalho não permitem que 
este aluno receba um olhar diferenciado. 

Por fim, é importante ressaltar que o 
sucesso da aprendizagem não está ape-
nas nas mãos dos professores. Estes pro-
fissionais precisam de parceria, amparo e 
mais  recursos para que possam desem-
penhar os seus trabalhos com excelência.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTEXTO EDUCACIONAL

RESUMO: O presente artigo discorre a respeito da Educação Ambiental enquanto conteúdo 
escolar que favorece a compreensão dos educandos sobre os impactos da ação impensada 
humana sobre o meio-ambiente, primando pela aquisição de valores que possibilitem mudanças 
de atitudes por parte destes indivíduos em formação em relação a conservação deste meio. 
Para isso, o artigo baseou-se em conceituações que correlacionam a Educação Ambiental com 
a análise da degradação do meio-ambiente ocasionada pela ação do homem, refletindo sobre 
a sua importância como conteúdo curricular, assim como analisa se existem reais práticas 
pedagógicas a serem observada na atualidade no cotidiano escolar. Conclui, pontuando que 
a Educação Ambiente tem grande valia para a conscientização humana sobre a convivência 
harmônica entre o homem e o meio-ambiente, mas que muito precisa ser modificado no 
ambiente escolar para atender a real necessidade de articulações para favorecer esta 
conscientização. Traz como objetivo o fornecimento de argumentos que propiciem reflexões 
críticas sobre a efetiva inserção da Educação Ambiente no contexto escolar. Trata-se de uma 
pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chaves: Educação Ambiental; Meio Ambiente; Escola.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo reflete a respeito da Educação Ambiental, analisando se esta possui im-
portância para a visualização dos indivíduos sobre os impactos gerados no meio-ambiente por 
condutas de degradação a este meio ocorridas pelas ações impensadas do homem que o habita.

O meio-ambiente vem sofrendo com as ações humanas há muitas gerações, mas 
nas últimas décadas tem se levantado que este desrespeito com o meio-ambien-
te gera consequências para a qualidade de vida dos seres humanos, uma vez que es-
tes necessitam de vários subsídios fornecidos pelo meio natural que o cerca. O homem 
foi e ainda é um ser dependente dos recursos que a natureza oferta, mas com o descui-
do a este meio-ambiente que o cerca, a tendência é que os seres humanos estejam aca-
bando com suas próprias vidas ao agredirem os meios naturais de que necessitam.

Essas ações desenfreadas têm muitos resquícios da sociedade atual, do consumo desenfreado 
e da ação individualista e egoísta do homem que pensa em atingir os seus objetivos acima de tudo 
e de todos. Por isso, que a Educação Ambiental é fundamental para que o indivíduo passe a reco-
nhecer que é autor das degradações ambientais por atitudes de descaso com o meio-ambiente.

Isso ocorre, pois quando o educando encontra-se em idade escolar, ela está em formação, 
vivenciando diversas experiências, dentro e fora da ambiente escolar, que serão capazes de 
fazer com que adquira valores que serão alvo das suas condutas futuras e, aí, surge a esperan-
ça de bons tempos em que homens e meio-ambiente conseguirão conviver harmonicamente.

Refletindo dessa forma, é possível evidenciar que a Educação Ambiental deve ter um bom 
espaço no cotidiano escolar, que, enquanto tema transversal, pode ser explanada em diversas 
vertentes das várias áreas de conhecimento, trazendo maior profundidade para o assunto.

Assim, o artigo traz como objetivo compilar argumentos para que se favoreça uma refle-
xão crítica sobre o papel da Educação Ambiental dentro das escolar, propiciando análises 
sobre a necessidade de abordar mais profundamente a temática para que ocorra uma maior 
compreensão dos educandos sobre as consequências das ações humanas no meio ambien-
te e como isso impacta em sua própria qualidade de vida, com vistas a incentivar mudan-
ças de hábitos que favoreçam a conservação deste meio em que encontram-se inseridos.

Para compor o teor deste artigo, foi utilizada uma pesquisa de metodologia de re-
visão de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos científicos que disser-
tam parcial ou integralmente sobre a temática, trazendo uma abordagem qualitativa.
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

O tema educação ambiental surge da ne-
cessidade de refletir sobre a complexida-
de existente entre articulação da natureza, 
da técnica e da cultura definidas por Jacobi 
(2003). Com isso, surgem as discussões em 
torno das práticas que existem a respeito das 
múltiplas possibilidades de repensar a reali-
dade de uma forma mais complexa, definin-
do-a diante de um olhar racional em um es-
paço em que esses três termos se entrelaçam. 

Dessa forma, refletir diante da complexida-
de ambiental permite que se abra uma opor-
tunização para a compreensão da criação de 
novos atores sociais, mediante a mobiliza-
ção para aquisição de conhecimentos sobre 
a natureza em um processo educativo que 
se compromete com a sustentabilidade e a 
participação do indivíduo, apoiadas em um 
raciocínio lógico que privilegia o diálogo e a 
dependência de diversas áreas de conheci-
mento, assim como propicia o questionamen-
to de valores e premissas que embasam as 
práticas sociais que prevalecem com implica-
ção direta nas mudanças de atuação do indiví-
duo diante da modificação de um pensamen-
to e a transformação de um conhecimento 
que é verificado nas práticas educacionais.

Dessa forma, Medeiros et al (2011) 
evidenciam que a questão da educa-
ção ambiental vem se expandindo na 
contemporaneidade, enfatizando que:

A cada dia que passa a questão ambiental 
tem sido considerada como um fato que preci-
sa ser trabalhada com toda sociedade e princi-
palmente nas escolas, pois as crianças bem in-
formadas sobre os problemas ambientais vão 
ser adultas mais preocupadas com o meio am-
biente, além do que elas vão ser transmissoras 
dos conhecimentos que obtiveram na escola 
sobre as questões ambientais em sua casa, fa-
mília e vizinhos (MEDEIROS et al, 2011, p. 2).

Para Jacobi (2003), a complexidade do pro-
cesso que envolve o transformar das ações 
do indivíduo para melhoria de um planeta, 
não são apenas ameaçadas constantemente, 
mas, também, estão correlacionadas aos ris-
cos e danos socioambientais que essa ação 
do indivíduo causa e que tem cada vez mais 
se revelado como um problema da ação hu-
mana. Nessa vertente, o autor complementa 
afirmando que conceber a sociedade atual 
como uma sociedade de risco traz a amplia-
ção da reflexão e da compreensão sobre um 
cenário que tem sido marcado por uma nova 
conscientização do que os riscos ambien-
tais podem causar na vida do ser humano.
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Ainda na ótica de Jacobi (2003), a socieda-
de, considerada de risco, se encontra nesse 
patamar devido a modernidade e essa mo-
dernidade deve ser refletida diante dos fa-
tores que emergem com a globalização, a 
individualização, a revolução de gênero, o 
subemprego e a difusão dos riscos globais, 
caracterizando os riscos atuais como conse-
quência das ações humanas sobre a natureza 
onde tais riscos, ainda, são desconhecidos e 
não podem ser avaliados com tanta precisão, 
uma vez que partem de um estudo atual, mas 
que já podem ser identificados como riscos 
ecológicos, químicos, nucleares e genéticos.

Nessa vertente, Mesquita et al (2015) apon-
tam que:

A sociedade tem se mostrado com maior in-
teresse a questões ambientais. Os impactos 
negativos causados pelo mau gerenciamento 
de resíduos, uso incorreto dos recursos na-
turais, emissão de gases poluentes, conta-
minação do lençol freático, entre outros fa-
tores que prejudicam o meio ambiente, vem 
servindo de alerta a população há décadas. 
Por estes fatores, a adesão ao desenvolvi-
mento sustentável se torna cada vez mais 
importante (MESQUITA et al, 2015, p. 1137).

Conforme Medeiros et al (2011), o ambien-
te escolar é considerado um dos locais que 
favorecem a inicialização da reflexão sobre a 
consciência dos educandos, enquanto futuros 
cidadãos, em respeito ao meio ambiente, sen-
do a educação ambiental inserida em todos 
os conteúdos enquanto tema interdisciplinar 
que se relaciona com o contato do ser huma-
no com a natureza. Ter a educação ambiental 
inserida na formação dos educandos, se confi-
gura como uma maneira de sensibilização dos 
mesmos para que existam ações em prol de 
um convívio mais adequado e saudável com 
o meio-ambiente. Dessa forma, o tema edu-
cação ambiental deve ser desenvolvido com 
constância dentro do ambiente escolar, uma 
vez que a escola se constitui como local onde 
passam educandos que esperam por uma 
formação cidadã, na qual as idades menores 
tendo contato com estes conteúdos, existe a 
maior facilitação para aprendizagem e trans-
formações de ações com o meio-ambiente.

Por isso Jacobi (2003) afirma a existência 
da necessidade de se trazer meios para que 
a escola consiga trabalhar com os conteúdos 
da educação ambiental evidenciando o que:

Existe, portanto, a necessidade de incre-
mentar os meios de informação e o acesso 
a eles, bem como o papel indutivo do poder 
público nos conteúdos educacionais, como 
caminhos possíveis para alterar o quadro 
atual de degradação socioambiental. Trata-
-se de promover o crescimento da consci-
ência ambiental, expandindo a possibilidade 
de a população participar em um nível mais 
alto no processo decisório, como uma forma 
de fortalecer sua corresponsabilidade na fis-
calização e no controle dos agentes de de-
gradação ambiental (JACOBI, 2003, p. 192).
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Com esta visão de questão social funda-
mental para a formação do indivíduo, as insti-
tuições de ensino se encontram conscientiza-
das que necessitam desenvolver um trabalho 
que traga a problematização ambiental, ofer-
tando práticas pedagógicas que tragam inicia-
tivas de um desenvolvimento de reflexão dos 
educandos a respeito desta questão. Assim, 
o tema que envolve o meio ambiente já se 
encontra inserido como tema transversal nos 
currículos escolares, trazendo embasamen-
to para as práticas pedagógicas cotidianas.

EDUCAÇÃO E MEIO-AMBIENTE

De acordo com Jacobi (2003), a relação exis-
tente entre o meio ambiente e educação para 
formação cidadã dos educandos tem assumi-
do um papel muito desafiador em virtude das 
demandas de emergência de novos conheci-
mentos e saberes para apreensão de proces-
sos sociais que tragam uma reflexão e cons-
cientização sobre os riscos ambientais que 
aumentam a cada dia que passa. As políticas 
ambientais e os programas educativos que 
trazem embasamento para um trabalho de 
conscientização sobre a crise que o ambiente 
está sofrendo, necessitam da intensificação de 
debates que tragam novos enfoques e que se 
integram à realidade de contradição e geração 
de desigualdades que perpassam a simples 
aplicação de saberes científicos e tecnológi-
cos que se encontram disponíveis. Em com-
plemento Medeiros et al (2011) apontam que:

Na educação, pode - se encontrar apoio para 
melhoria da relação homem-natureza-homem, 
pois é conscientizando o indivíduo que o con-
vívio entre as pessoas e o meio ambiente pode 
melhorar. Pois, é desde pequeno que se aprende 
a preservar; os adultos que apresentam maior 
dificuldade para absorver novos hábitos mais 
saudáveis, porque estão acostumados com os 
costumes antigos (MEDEIROS et al, , p. 16).

Segundo Jacobi (2003), a educação está en-
trelaçada em uma teia de aprendizagens, onde 
tem como papel determinado e estratégico a 
atuação nesse processo de conscientização dos 
indivíduos. Dessa forma, o autor coloca que a 
educação ambiental, dentro do contexto edu-
cacional assim como fora dele, deve continuar 
a ser uma concepção racionalista de educação, 
mas não por estar envolta de uma preferência 
a tendências de rebeldia de um pensamento 
educacional atual e, sim, pela época contem-
porânea e a herança que um contexto histó-
rico e ecológico pedem socorro a alternativas 
que sejam radicais, mais justas e pacíficas.

Conforme Medeiros et al (2011), é possível 
verificar que a educação ambiental surge em 
resposta às necessidades que não estão sen-
do verificadas no desenvolvimento de uma 
educação formal, ou seja, a educação deve 
inserir valores, capacidades, conhecimentos, 
responsabilidades e elementos que propiciem 
a progressão das relações éticas e interpesso-
ais, assim como as relações com outros seres 
vivos e a vida no planeta. Porém, a poliniza-
ção do descuidar que o indivíduo tem com o 
meio ambiente é uma das questões sociais 
que tem trazido preocupações para huma-
nidade, o que leva a reflexão que esse é um 
dos aspectos de suma importância a ser de-
senvolvido dentro do ambiente educacional, 
uma vez que tem relação com o futuro da 
própria humanidade que vive neste plane-
ta e que sem ele não existe sobrevivência.
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A educação ambiental, de acordo com Me-
deiros et al (2011), é compreendida como 
um processo em que o educando inicia uma 
trajetória para obtenção e construção de 
conhecimentos em relação ao ambiente em 
que ele encontra inserido. Este ambiente é 
verificado não somente em um ambiente 
social, mas, também um ambiente com uma 
natureza que traz subsídios para sua sobre-
vivência. Com essa educação, este educando 
passa a trazer uma nova visibilidade sobre o 
meio ambiente, como um agente ativo ca-
paz de fazer transformações que possibili-
tem a conservação deste ambiente natural.

Em complemento, Jacobi (2003) afirma que 
a educação ambiental, como outras áreas 
de conhecimento, deve assumir o desenvol-
vimento de uma ação que infira no proces-
so de desenvolvimento intelectual dos edu-
candos, respaldado pelo constante acesso a 
serviços de comunicação em que os mesmos 
possam ter compreensão sobre as causas do 
efeito de degradação ambiental, buscando 
soluções para a resolução das consequências 
dessas ações. Portanto, essa educação traz 
um aprendizado social que se baseia na re-
lação dialógica e na interação constante do 
processo de recriação e reinterpretação de 
informações que os educandos recebem ou 
buscam, em que há uma nova conceitualiza-
ção e significação que favorecem a origem da 
aquisição de um aprendizado em sala de aula 
associado as experiências particulares dos 
educandos. Neste contexto, a escola deve 
se modificar e se transformar em um espaço 
em que o educando terá capacidade de aná-
lise sobre o meio-ambiente, na visão de um 
contexto em que seja entrelaçado as práticas 
sociais com o respeito a este ambiente natu-
ral, verificando essa natureza como um com-
ponente que está dentro da sua realidade.

Ainda na ótica de Jacobi (2003), o desa-
fio maior para educação ambiental é a sim-
plificação de que essa educação será capaz 
de superar uma relação sem harmonia ou 
com pouca harmonia entre os indivíduos e 
o meio ambiente somente com práticas pe-
dagógicas localizadas e pontuais que po-
dem estar muito distantes da própria reali-
dade experiência e vivência dos educandos.

Assim Jacobi (2003) enfatiza afirmando que:
O desafio é, pois, o de formular uma edu-

cação ambiental que seja crítica e inovadora, 
em dois níveis: formal e não formal. Assim a 
educação ambiental deve ser acima de tudo 
um ato político voltado para a transforma-
ção social. O seu enfoque deve buscar uma 
perspectiva holística de ação, que relaciona 
o homem, a natureza e o universo, tendo em 
conta que os recursos naturais se esgotam e 
que o principal responsável pela sua degra-
dação é o homem (JACOBI, 2003, p. 196).

Muitos são os temas que podem ser desen-
volvidos na educação ambiental e como uma 
forma de visualizar como a educação ambien-
tal pode ser trabalhada dentro do ambiente 
educacional, Mesquita et al (2015) trazem 
como exemplo as consequências geradas 
pela gerenciamento de resíduos, onde com 
essa temática o educador será capaz de tra-
zer subsídios para reflexão dos educandos. 
Integrando essa temática com a reciclagem, 
que seria uma tentativa de resolução do pro-
blema, demonstrando para esses educandos 
que as ações realizadas por eles podem trazer 
melhorias ambientais e que, por outro lado, 
essa natureza vai corresponder a essas me-
lhorias, produzindo novos frutos que pode-
rão ser utilizados por esses seres humanos. 
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E com isso, fica visível que a prática pedagó-
gica de conteúdos voltados à educação am-
biental de forma interdisciplinar, podendo ser 
utilizado por qualquer área de conhecimen-
to, deve ser planejada, analisada, estudada e 
monitorada com o intuito de que os objetivos 
alcançados tragam reflexos em uma ação prá-
tica do indivíduo com esse meio-ambiente.

Com essa visão Medeiros et al 
(2011) complementam colocando que:

A EA busca assegurar que o futuro do pla-
neta esteja equilibrado no que se refere a 
natureza. A sua Política Nacional tem como 
um de seus princípios o pluralismo de ideias 
e concepções pedagógicas na perspectiva da 
interdisciplinaridade. Esta lei determina que 
a EA não seja trabalhada na forma de disci-
plina específica, mas que permeie o currícu-
lo das disciplinas. Deve ter na perspectiva 
da transversalidade a estratégia metodoló-
gica, o que tem se revelado um desafio que 
as escolas vêm enfrentando com muitas di-
ficuldades, seja pelo programa estritamente 
fechado em seus conteúdos e carga horária, 
seja pelo pouco interesse, por parte dos pro-
fessores, em atividades diferentes do binô-
mio quadro-giz (MEDEIROS et al, 2011, p. 4).

Diante dessa problemática visivelmente 
encontrada e disseminada por meios comu-
nicativos atuais, é possível verificar a impor-
tância da educação ambiental dentro do con-
texto educacional que, como Jacobi (2003) 
evidencia, se torna uma função transforma-
dora em que é demonstrado ao educando, 
enquanto o indivíduo cidadão, que ele tem 
responsabilidade de cuidar desse ambiente 
que o abriga, passando a ser o objetivo fun-
damental da educação ambiental, em prol da 
promoção de uma nova ação que possibilite 
essa natureza voltar a crescer dentro de uma 
perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

Sendo assim, Jacobi (2003) acrescenta que 
a educação ambiental é importante para que 
ocorra a modificação do quadro que comu-
mente é encontrado de degradação ambien-
tal e essa degradação acaba influenciando 
na sociedade atual e nas condutas dos indi-
víduos com a ideia de que com a conscien-
tização desses cidadãos esse quadro seja 
revertido. Porém, ainda não é suficiente 
apenas a educação ambiental, sendo neces-
sárias políticas públicas que favoreçam essa 
ação humana a favor do meio-ambiente. 

Neste contexto, é possível verificar que a 
educação ambiental surge como um instru-
mento capaz de mediar o comportamento em 
que os interesses dos grupos sociais para que 
ocorra a constituição de transformações al-
mejados, enquanto o passo inicial para refle-
xão desse indivíduo sobre a sua atuação so-
bre o meio. Com isso, a postura do educador 
passa a ter uma funcionalidade de mediação 
de construção de um conhecimento que abor-
da referências ambientais que possibilitem 
que esse indivíduo utilize esses instrumen-
tos para uma prática social com consciência 
de que o meio-ambiente necessita do auxí-
lio do ser humano para continuar existindo.

Segundo Gardolinski e Santos (2018),  a 
educação ambiental nas escolas tem uma fun-
ção importante em que destacam o seguinte:

A educação ambiental nas escolas pode ser 
determinante para a amenização dos pro-
blemas que, há anos, vêm sendo causados 
ao meio ambiente pela ação do homem. As 
crianças representam as futuras gerações em 
formação e, como estão em fase de desen-
volvimento cognitivo, supõe-se que nelas a 
consciência ambiental possa ser internaliza-
da e traduzida de forma mais bem-sucedida 
do que nos adultos, já que ainda não pos-
suem hábitos e comportamentos constituí-
dos (GARDOLINSKI; SANTOS, 2018, p. 2).
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Ao se referir a educação ambiental, Jacobi 
(2003) afirma que os conteúdos inerentes a 
ela abrem um leque de possibilidades de tra-
balhos que envolvem uma educação para a 
cidadania, apresentando como configuração, 
aspectos que determinem a consolidação do 
indivíduo enquanto sujeito cidadão ativo so-
cial. Porém, existe um desafio em fortalecer a 
cidadania populacional como um todo, como 
um grupo, porque atualmente são encontra-
dos os grupos específicos e minoritários que 
defendem a causa a respeito ao meio-am-
biente e sua conservação, mas esses grupos 
têm um poder muito pequeno. Para que exis-
ta a conscientização global, onde seja possí-
vel que esses indivíduos se verifiquem como 
corresponsáveis na defesa desse meio-am-
biente e busquem por melhorias na qualidade 
de vida. Por isso que a educação ambiental, 
nessa vertente conscientizadora e reflexiva, 
permite atingir um número maior de indiví-
duos que ainda se encontram em formação, 
para que unidos começam a ter uma ação 
social como um grupo muito maior que cui-
de desse ambiente e passe para os seus her-
deiros a importância do cuidar desse meio.

Assim, Medeiros et al (2011) corroboram 
afirmando que a educação ambiental den-
tro do contexto educacional traz contribui-
ções para a constituição de cidadãos que 
tenham conhecimentos e aptidão para ana-
lisarem sobre as formas de atuação sobre 
a realidade socioambiental de uma forma 
que se comprometam com a vida, sua e do 
outro, diante de uma perspectiva de qua-
lidade de vida e bem-estar de todos que 
se encontram inseridos nessa sociedade. 

Mas, para isso acontecer é fundamental 
que tenham propriedade, além de informa-
ções e conceitos, em que a escola assume 
um papel de disponibilizar práticas pedagó-
gicas que possibilitem atitudes e aquisições 
de valores em uma vertente de ações práticas 
em maior quantidade do que teorias, possibi-
litando ao educando que tenham aprendiza-
gens sobre amar e respeitar a natureza diante 
de práticas ativas de conservação ambiental.

Mesquita et al (2015) acrescentam que: 
Ruscheinky (2002) faz uma reflexão da im-

portância da educação ambiental no reorde-
namento do meio ambiente, na valorização 
da cidadania e na consolidação da democra-
cia abrangendo as dimensões: social, política 
e econômica. Segundo ele, a educação am-
biental é extremamente importante no sé-
culo XXI, pois se necessita de uma reforma 
no sistema educativo atual, tornando-o capaz 
de acompanhar as velozes mudanças da so-
ciedade e apoiando a adoção de uma visão 
mais sistêmica que norteará as práticas pe-
dagógicas (MESQUITA et al, 2015, p.1133).

Conforme Jacobi (2003), educação ambien-
tal é um componente de formação cidadão 
muito abrangente que se encontra ligada a uma 
nova maneira de inter-relação do ser humano 
com o meio-ambiente, devendo ser visualizada 
como um somatório de práticas e consequên-
cias que levem a uma consciência do educan-
do como agente de um processo de reflexão 
sobre os cuidados com os meios naturais, 
evidenciados pelo impacto que a degradação 
natural leva para vida do próprio ser humano.
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PRÁTICAS REAIS DE AÇÃO

A educação ambiental, de acordo com Me-
deiros et al (2011), hoje, se torna um ins-
trumento indispensável na luta contra a de-
gradação ambiental em que todos os seres 
vivos estão vivendo e sobrevivendo neste 
meio. Sendo assim, tantos educadores quan-
to educandos se tornam um dos principais 
indivíduos ativos nas modificações das ações 
a favor deste meio ambiente, mediante a 
efetivação de práticas de conservação da 
natureza, uma vez que a escola se constitui 
como um dos locais onde existe o maior diá-
logo sobre essa temática em virtude da fun-
ção educadora e conscientizadora da escola. 

Para que ocorra ações de conservação do 
meio ambiente, a escola tem como função 
formar consciência a reflexão dos educan-
dos a respeito de que eles estão inseridos 
em um ambiente natural e que eles devem 
respeito a esse ambiente, pois ele não é uma 
propriedade individual, não podendo fazer o 
que bem entender, devendo ser reconhecido 
enquanto espaço para todos, em que todos 
os indivíduos têm responsabilidade nos cui-
dados dos recursos, pois se um dia faltar vão 
prejudicar a eles próprios, assim como aos 
outros indivíduos que estejam na sociedade.

Nesta ótica, Medeiros et al (2011) eviden-
ciam que:

O trabalho com o meio ambiente nas 
escolas traz a ela a necessidade de es-
tar preparada para trabalhar esse tema e 
junto aos professores adquirir conheci-
mentos e informações para que possa de-
senvolver um bom trabalho com os alunos. 

Os professores têm o papel de ser o me-
diador das questões ambientais, mas isso 
não significa que ele deve saber tudo sobre 
o meio ambiente para desenvolver um tra-
balho de qualidade com seus alunos, mas 
que ele esteja preparado e disposto a ir à 
busca de conhecimentos e informações e 
transmitir aos alunos a noção de que o pro-
cesso de construção de conhecimentos é 
constante (MEDEIROS et al, 2011, p. 3).

Mas, Jacobi (2003) ressalta que existe um 
desafio no fortalecimento de uma educação 
ambiental que viabilize uma prática pedagó-
gica que traga articulação de forma incisiva a 
fundamentalidade do enfrentamento da de-
gradação ambiental e a sua inter-relação com 
os problemas sociais. A vertente que Jacobi 
(2003) evidencia é que muitos não correla-
cionam os problemas sociais a degradação 
ambiental o que dificulta a conscientização 
de grande parte dos indivíduos. Dessa for-
ma, evidenciar os problemas ambientais me-
diante a visualização de um meio ambiente 
enquanto uma área de conhecimento e de 
significação que são constituídos socialmen-
te, com existência de uma coligação com a 
diversidade cultural e ideológica associados a 
conflitos de interesse é um ponto importante 
para o desenvolvimento de um trabalho ade-
quado e eficaz sobre a educação ambiental. 



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1629

Os educandos devem ter contato com essas 
realidades, os impactos das mesmas e as con-
sequências na vida do ser humano enquan-
to seres sobreviventes e seres sociais e, para 
isso, as práticas pedagógicas devem ser varia-
das e amplas, além de serem interdependen-
tes, as quais possibilitam que os educandos 
consigam enxergar essa associação existente 
entre os problemas sociais e a degradação 
ambiental para que, com essa significação, 
os educandos sejam capazes de buscar solu-
ções aos problemas de conservação natural.

Dessa forma, Medeiros et al (2011) com-
plementam afirmando que é de responsabi-
lidade dos educadores o processo de ensino-
-aprendizagem a respeito da conscientização 
em que os estes percebem que não é difícil, 
mas que é fundamental e essencial à preser-
vação do meio-ambiente, uma vez que essa 
faz parte do mundo em que eles estão inse-
ridos, refletindo sobre o impacto dessa con-
servação na vida do indivíduo em relação à 
qualidade de vida dos mesmos, enfatizando 
que ao cuidar deste meio ambiente, a qua-
lidade de vida dos mesmos será aumentada 
por meio de práticas de convivência com este 
meio natural enquanto cidadãos ativos que 
procuram um mundo melhor para se viver. 

Com o desenvolvimento do tema, diante 
dessa perspectiva de trabalhado no contexto 
educacional, mediante a interdisciplinarida-
de e a exploração de todas as áreas de co-
nhecimento, será possível iniciar uma ação 
para amenizar a degradação ambiental, visto 
que as crianças tendem a se preocupar mais 
com o que é exposto dentro da escola na sala 
de aula e elas não têm medo de colocar as 
suas mãos em ações que beneficiam em que 
possam encontrar os resultados daquilo que 
aprenderam dentro da escola e assim ela vai 
passando uma prática para a mãe, para os 
vizinhos e vai consertando práticas erradas. 

Por isso, é fundamental a educação ambien-
tal dentro da escola desde as séries iniciais, 
pois trazendo essa concepção para as crianças 
que ainda não tem uma visão errada formada 
por suas ações sociais, são capazes de inter-
ferir no pensamento daqueles que possuem 
atitudes que prejudicam o meio ambiente.

Neste contexto Jacobi (2003) acres-
centa, falando a respeito do desenvol-
vimento sustentável colocando o que:

O desenvolvimento sustentável somente 
pode ser entendido como um processo no 
qual, de um lado, as restrições mais relevan-
tes estão relacionadas com a exploração dos 
recursos, a orientação do desenvolvimento 
tecnológico e o marco institucional. De ou-
tro, o crescimento deve enfatizar os aspectos 
qualitativos, notadamente os relacionados 
com a equidade, o uso de recursos – em par-
ticular da energia – e a geração de resíduos e 
contaminantes. Além disso, a ênfase no de-
senvolvimento deve fixar-se na superação 
dos déficits sociais, nas necessidades básicas 
e na alteração de padrões de consumo, prin-
cipalmente nos países desenvolvidos, para 
poder manter e aumentar os recursos-base, 
sobretudo os agrícolas, energéticos, bióticos, 
minerais, ar e água (JACOBI, 2003, p. 195).

Ainda na ótica do desenvolvimento sus-
tentável, enquanto ação que favorece a 
conservação ambiental, a ser discutida den-
tro ambiente educacional, enquanto um 
dos recursos que favorecem esta conserva-
ção, Bourguignon & Morrison (2002 apud 
MESQUITA et al, 2015), evidenciam que a 
sustentabilidade surge como uma nova vi-
são de instrumento para auxiliar na resolu-
ção do problema ambiental. Esta vem como 
uma iniciativa simples em que todo e qual-
quer indivíduo possa fazer a sua parte em 
mudança de atitudes diárias cotidianas.
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Em complemento, Jacobi (2003) evidencia 
que:

Assim, a ideia de sustentabilidade implica a 
prevalência da premissa de que é preciso de-
finir limites às possibilidades de crescimento 
e delinear um conjunto de iniciativas que le-
vem em conta a existência de interlocutores 
e participantes sociais relevantes e ativos por 
meio de práticas educativas e de um processo 
de diálogo informado, o que reforça um sen-
timento de corresponsabilidade e de consti-
tuição de valores éticos. Isto também implica 
que uma política de desenvolvimento para 
uma sociedade sustentável não pode ignorar 
nem as dimensões culturais, nem as relações 
de poder existentes e muito menos o reco-
nhecimento das limitações ecológicas, sob 
pena de apenas manter um padrão predatório 
de desenvolvimento (JACOBI, 2003, p. 195).

Diante do exposto, é possível afirmar que 
o educador necessita procurar em conjunto 
com os educandos informações pertinen-
tes e atualizadas que os levem ao alcance 
de objetivos de desenvolvimento de postu-
ras críticas sobre o cenário contemporâneo 
da situação ambiental, favorecendo a cons-
trução de uma conscientização que perpas-
sa os pequenos grupos e se estendam para 
conscientização global, em uma onda de dis-
seminação de valores que são voltados para 
o respeito a natureza e a melhoria de quali-
dade de vida dos próprios seres humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A responsabilidade de cuidar do meio-am-
biente é de todos os indivíduos que nele 
se encontram inseridos. O maior problema 
está em ampliar suas visões a respeito de 
que suas ações acabam pouco a pouco com 
este meio se não pautarem-se em uma har-
moniosa relação entre o homem e o meio.

Para ter esta consideração é necessário 
ensinar aos indivíduos que não devem con-
tinuar tendo práticas aprendidas há tem-
pos em que não há respeito com o meio 
natural que o cerca e refletir em conjunto 
que este meio que deu grandes elementos 
para a sobrevivência da humanidade está 
se deteriorando e um dia pode vir a faltar.

Neste perspectiva a Educação Ambien-
tal traz subsídios para esta reflexão, em que 
os educandos desde as menores idades co-
meçam a ter contato com a realidade do 
contexto do meio-ambiente em que se en-
contram com comparativos de anos para a 
atualidade em que o homem foi acabando 
com as mais belas fontes de recursos na-
turais necessária para a sobrevivência dele 
mesmo, com a exploração impensada e des-
respeitosa de extração destes recursos sem 
que se pensasse nas consequências futuras.

Se desde pequenos os indivíduos passarem 
a ter o contato com a Educação Ambiental, 
irão construir um conhecimento que será re-
fletido nas ações cotidianas, propiciando me-
lhorias na qualidade de vida para si e para o 
próximo. Porém, para que isso ocorra, é ne-
cessário que se dê maior valia a estes conteú-
dos e inseri-lo com maior afinco no dia-a-dia 
da escola mediante a interdisciplinaridade.

Somente com a devida valorização da te-
mática, serão possível de visualizar conse-
quências a médio e longo prazo com modi-
ficações no estilo de vida do homem em que 
ele demonstre respeito pelo meio natural 
e aprenda a conviver com ele em um rela-
ção de mútuo cuidado, o homem cuida da 
natureza e o meio cuida do homem, propi-
ciando uma vida mais saudável para os dois.
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FORMAÇÃO DOCENTE E AS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO DO 
PROFESSOR

RESUMO: Neste artigo faz-se uma revisão do conceito de formação de professores e seus 
diferentes componentes, é conceituado a partir da perspectiva histórico-cultural, onde se 
considera a unidade cognitiva e afetiva como uma unidade. Enfatiza-se a importância de uma 
formação docente capaz de assumir os desafios que emergem dos processos sociais, da cultura 
e de suas dinâmicas, que implicam uma transformação social. Treinamento que leva em conta 
não apenas os aspectos externos, mas também a pessoa como sujeito integrante no futuro, 
com os seus pares e um processo de pesquisa que não termina no trabalho de sala de aula, 
mas transcende as barreiras imediatas para abordar a condição humana como potencialidade, 
no papel determinante do transmissor da cultura e transformador da sociedade: ser professor 
nessa historicidade.

 
Palavras-chave: Formação; Professores; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO
 

A educação tem mostrado sua importância 
no desenvolvimento histórico da sociedade, 
transmitindo a cultura que a precedeu em 
cada época ou sistema social em particular. 
Nele o professor tem sido um dos principais 
atores nos processos de desenvolvimento e 
transformação. No qual nem sempre rece-
beu atenção especial. Os estudos cobrem-no 
de diferentes paradigmas, mas o professor 
como sujeito ativo de aprendizagem tem sido 
pouco frequentado. Tanto a partir da pers-
pectiva de formação inicial e permanente.

 

Este artigo aborda o treinamento contínuo, 
que contou com a participação de vários auto-
res, que destacam a necessidade de mudar a 
abordagem com a qual ele é realizado e inclui 
treinamento. Nesse sentido, destaca-se o pa-
pel protagonista e transformador da realidade 
social que o professor tem como educador.

 

Nessa perspectiva, o presente artigo abor-
da um dos processos humanos essenciais 
do desenvolvimento histórico social, a for-
mação permanente do professor como su-
jeito ativo de aprendizagem com significado 
para a transformação e o desenvolvimen-
to pessoal e social. A proposta apresenta-
da faz parte de um projeto de pesquisa que 
inclui a formação de professores visando à 
aprendizagem significativa e desenvolve-
dora, para a qual, a perspectiva da aborda-
gem histórico-cultural permite realizar um 
novo olhar para a formação de professores.

 

Algumas das contribuições essen-
ciais dessa abordagem são assumidas por 
sua visão transformadora, que possibili-
ta refletir sobre o professor como sujei-
to ativo e transformador no processo de 
aprendizagem, ou seja, como aprendiz.

 

Para tanto, o aprofundamento teórico é 
requerido através do uso da análise histó-
rica lógica como método geral e os resulta-
dos dos autores são utilizados, a partir de 
um estudo exploratório, através de uma 
pesquisa sobre formação de professores.

 

Os resultados incluem a abordagem dos 
componentes e conteúdos da formação per-
manente, que assume o professor como su-
jeito ativo de aprendizagem, autotransfor-
madora e transformadora da realidade social.

 

Concluímos sobre o papel da educação e 
do professor na sociedade: a importância 
de responder à necessidade da demanda 
social de conceber o professor e sua forma-
ção a partir de uma nova perspectiva, como 
aprendiz autotransformador e transforma-
dor social a partir da potencialidade de seu 
desenvolvimento; uma nova concepção 
de formação permanente de professores.
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A EDUCAÇÃO COMO FATOR 
DETERMINANTE NOS PROCESSOS 
DE APRENDIZAGEM
 
A educação tem sido um fator determi-

nante nos processos de desenvolvimento 
da sociedade e da humanidade ao longo da 
história. Através dela, processos de cultu-
rais e de transformação ocorreram, sua con-
cretização nos diferentes campos de ação 
dos sujeitos tem servido como mediador 
de suas reais possibilidades e perspectivas.

 
O papel da educação na sociedade e a di-

nâmica de inter-relações que acontecem não 
estão limitados à educação, mas têm implica-
ções na concepção do que deve ser percep-
ção e solução de problemas da sociedade que 
transcender o presente imediato. Essas rela-
ções incluem a pessoa em particular e suas 
contribuições para a sociedade edificando, 
levando a novas práticas, novas visões de 
mundo, maneiras específicas para enfrentar 
os desafios que estão a impor-lhe alterações 
emergentes do contexto, história e cultura 
da interação com seus congêneres, dada seu 
potencial como sujeito particular e social, “A 
formação docente [...] deixa muitas questões 
abertas sobre que processos e práticas seriam 
mais efetivos no contexto da Educação Brasi-
leira, além de que muitas políticas deveriam 
ser formuladas tendo em vista essa forma-
ção” (ANDRÉ e ROMANOWSKI, 2002, p. 31).

 

A este respeito, a educação existe como um 
processo, desde as práticas pedagógicas que 
fazem o florescer da identidade, nesse senti-
do reflete sobre a cultura nos mais diversos 
fundamentos éticos e políticos que são apren-
didos e desenvolvidos e contribuem para re-
solver os problemas educacionais e sociais. 

 
O processo educacional molda a cultura, 

sintetiza as demandas sociais e trabalhistas, 
as mudanças do desenvolvimento tecnológi-
co, a sociedade a que responde e o tipo de 
educação que desenha como política. Nes-
se processo, o papel do professor não se 
reduz a reproduzir a cultura e seus compo-
nentes, mas envolve processos de assimi-
lação, construção, reconstrução e aprimo-
ramento da atividade, fruto das interações 
das pessoas, da sociedade e da história.

SOCIEDADE AVANÇOS TÉCNICOS E 
A FORMAÇÃO DOCENTE
 
A sociedade e seu desenvolvimento, incluin-

do os avanços científicos tecnológicos até 
hoje, colocam desafios à pedagogia e destaca 
que a nova era é marcada por conhecimento, 
globalização e mudanças radicais. Isso requer 
mudanças na formação de professores, a fim 
de implementar a educação exigida pelo mun-
do contemporâneo e pela cultura humana, 
também é considerado o papel do professor 
na sociedade como um agente transformador.
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Um estudo pedagógico de documentos ofi-
ciais de acadêmicos sobre os órgãos políticos 
de formação da ligação e sociedade interna-
cionais e embora referido ensino superior, 
analisa o papel da formação para o desenvol-
vimento socioeconômico de uma visão redu-
zida da sociedade, emoldurado por empresas 
poderosas e interesses do mundo desenvolvi-
do, em detrimento dos países menos desen-
volvidos e uma visão mais ampla que reco-
nheça o valor da educação para a construção 
e o progresso da sociedade, com base no de-
senvolvimento humano e na inclusão social.

[...] estar em formação implica um investi-
mento pessoal, um trabalho livre e criativo 
sobre os percursos e os projetos, com vista à 
construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional (...). A formação 
não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim atra-
vés de um trabalho de refletividade crítica so-
bre as crįticas e da construção permanente de 
uma identidade pessoal. Por isso é tão impor-
tante investir a pessoa e dar um estatuto ao 
saber da experiência” (NÓVOA, 1995, P. 25).

O professor como sujeito da educação é um 
jogador importante para a sociedade, trans-
missor de cultura que precedeu e facilitador 
da aprendizagem através do processo educa-
tivo, planejado, organizado e desenvolvimen-
to antecipado dos sujeitos. Ou seja, o proces-
so de formação de professores é necessário.

 
Tal formação requer docentes comprometi-

dos com o processo pedagógico, envolvidos 
em trabalhos educativos, orientados quanto 
ao desenvolvimento humano que transcende 
a aprendizagem de conteúdos e procedimen-
tais na ordem técnica de desempenho futuro.

 

A tarefa pedagógica tornou-se um foco 
de atenção dos pesquisadores, para apare-
cer como um dos aspectos mais importan-
tes da sociedade, para assumir os desafios 
que emergem das conjunturas em que o 
desenvolvimento social é construído, an-
tecipando as transformações. Os estudos 
abrangem formação docente inicial e perma-
nente, com base no seu papel de educadores.

 
É evidente que a formação de professores 

não deve ser acidental e espontânea, nem se li-
mita àqueles que começam como educadores, 
é fundamental para todos os atores educacio-
nais que participam dos processos de desen-
volvimento da cultura, do tipo de ser humano 
e da sociedade inclusiva que querem perpetu-
ar. Além disso, a importância da formação de 
professores para a educação e a sociedade é 
confirmada, referindo que se o professor não 
muda, nenhuma mudança relevante nos pro-
cessos educacionais pode ser feita para que 
aqueles estejam de acordo com a necessida-
de que é gerada a partir de demandas sociais.

 
A formação do professor deve ser permanen-

te e contínua, como reconhecido pelos auto-
res, para que este seja um verdadeiro agente 
transformador da sociedade. Requer novas vi-
sões de seus aspectos conceituais mais gerais 
no contexto atual, no qual o conhecimento tec-
nológico pragmático, instrumentalista, ignora 
o desenvolvimento humano do professor em 
um processo de significação pessoal e social.

[...]se admitirmos que o movimento de profis-
sionalização é, em grande parte, uma tentativa 
de renovar os fundamentos epistemológicos 
do ofício de professor, então devemos exami-
nar seriamente a natureza desses fundamen-
tos e extrair daí elementos que nos permitam 
entrar num processo reflexivo e crítico sobre 
nossas próprias práticas como formadores 
e como pesquisadores (TARDIF, 1999, P. 4).
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O papel fundamental dos professores na 
educação e no desenvolvimento socioeconô-
mico e cultural leva às questões de como deve 
ser a formação de professores? Como incor-
porá-lo nos processos de formação cultural? 
Quais devem ser os conteúdos? Quais são os 
procedimentos para o professor se tornar um 
sujeito ativo de aprendizado e desenvolvi-
mento? As respostas que devem surgir devem 
fornecer pistas sobre como a educação do pro-
fessor deve lidar com o tipo de sociedade de-
sejada e sua determinação nos seres humanos.

 
Um primeiro olhar nos força a refletir so-

bre o conceito de formação. A análise te-
órica desta categoria nota-se que tenha 
sido tratado de uma perspectiva externa 
no processo de formação para determina-
dos fins que produz um resultado, sem o 
papel ativo e formação dos principais sujei-
tos distinguidos de sua perspectiva interna. 

 
Diante dessa análise, fica evidente que 

é necessária uma visão mais integral, le-
vando em conta tanto os aspectos inter-
nos e externos do sujeito, quanto à rela-
ção estabelecida com o ambiente, a cultura 
e com os outros, como parte da história de 
seu desenvolvimento e sua projeção social.

CONCEITUAÇÃO DA FORMAÇÃO 
DOCENTE
 
É também necessário abordar o conceito 

de formação de professores que tem uma 
particularidade especial, em termos do papel 
que desempenha na sociedade e na cultura 
algumas abordagens podem ser identificadas: 
Behaviorista: a formação é concebida como 
treinamento e repetição, Tradicional, consi-
dera o professor como uma pessoa que do-
mina técnica e arte. Ele pode executar sem 
qualquer treinamento prévio, Personalista 
ou Humanista que enfatiza a qualidade do 

professor como pessoa, implica autoconcei-
to, diálogo e comunicação entre os sujeitos 
ou Inquiridor, reflexivo ou Crítico, a forma-
ção é realizada a partir de uma perspecti-
va de pesquisa e reflexão sobre sua prática. 
Formar o professor com habilidades reflexi-
vas, sistema de resolução de problemas para 
examinar conflitos e tomar decisões apro-
priadas é tarefa basilar para uma boa escola.

A docência, portanto, é uma atividade com-
plexa porque a realidade na qual o professor 
atua é dinâmica, conflituosa, imprevisível e 
apresenta problemas singulares que, por-
tanto exigem soluções particulares. Exige 
mobilização de saberes para o cumprimento 
do objetivo de educar que é: o desenvolvi-
mento das diferentes capacidades – cogniti-
vas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de in-
serção social e de relação interpessoal – dos 
educandos, que se efetiva pela construção 
de conhecimentos (PEREIRA, 2011, p. 69).

 
Aprecia-se que os dois primeiros exem-

plos são reducionistas e instrumentais, que 
não reconhecem a formação de professo-
res como um processo complexo. Enquan-
to o processo humanista proporciona uma 
visão de formação que considera o interno 
do sujeito e as interações sociais. O para-
digma crítico fornece a perspectiva do su-
jeito como um transformador de realidades.

 
Da mesma forma, existem vários signi-

ficados do conceito de formação de pro-
fessores que concebem a formação como 
um processo no qual o ensino e a aprendi-
zagem são articulados, uma íntima união 
entre teoria e prática, ao reescrever e rees-
truturar o cotidiano do sujeito e suas inte-
rações, feedback e transformação pessoal.

 
Da mesma forma, a formação de professo-

res deve contribuir para que a sociedade “seja 
um espaço de criação, participação e coope-
ração”. A aprendizagem é construída sobre 
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uma dinâmica de interação, geração e trans-
formação da cultura. Por estar ciente do pa-
pel fundamental que os professores desem-
penham na sociedade, sua formação deve 
ser revista dentro da atividade de aprendi-
zagem e os ambientes sociais externos a ela.

 
Ambos são necessárias práticas pedagógi-

cas, como nos campos, situação social, histó-
rico e cultural em que as pessoas desenvol-
vem suas vidas com os outros e a natureza, 
aspectos reconhecidos a partir da posição vi-
gotskiana que concebe o papel ativo dos su-
jeitos de aprendizagem. Encontrar a sinergia 
entre esses elementos é uma tarefa urgente, 
porque os problemas emergentes não po-
dem ser estranhos à educação e à sociedade.

O PROFESSOR NO PROCESSO 
FORMATIVO
 
O professor como sujeito do processo de for-

mação determina e expressa no ato educativo 
suas particularidades como ser social. Através 
do relacionamento e intercâmbio com seus 
alunos promove o desenvolvimento destes, 
seu envolvimento em problemas sociais e par-
ticipação em sua transformação cultural. É so-
bre que a educação faz parte da cultura, tanto 
educador quanto educador estão envolvidos 
no processo de sua construção e reconstru-
ção, em sua perpetuidade e desenvolvimento.

 
Vygotsky aponta para uma concepção num 

processo de formação, educação e aprendi-
zagem mediada pela interação dos atores 
principais: aluno e professor, que trocam co-
nhecimentos, sentimentos, emoções, valores, 
atitudes e experiências que são exigências 
da vida social, cultural e de trabalho. Uma 
vez adquiridos, são recursos essenciais para 
assumir as demandas e desafios da socieda-
de, expressam desenvolvimento, crescimen-
to pessoal e inserção plena na sociedade.

 

Pode-se deduzir que, nessas condições, 
as trocas devem ser efetivas e, para atin-
gir os objetivos e os desenvolvedores pe-
dagógicos, é necessária uma formação sis-
temática e multilateral dos professores.

 

Ao mudar o papel do professor, sua práti-
ca deve ser dinâmica, participativa, coeren-
te com as demandas sociais dos alunos e a 
cultura da qual fazem parte; a troca dialógica 
permite internalizar a aprendizagem mútua.

[...] o processo de formação de professores 
em atividades de ensino, os professores movi-
dos pela necessidade de organização do ensi-
no agiram coletivamente ao objetivar essa ne-
cessidade em propostas de ensino que foram 
trabalhadas com seus alunos e, posteriormen-
te, reelaboradas pelo grupo de professores. 
Os dados provenientes dessas elaborações 
coletivas de propostas de ensino, socializa-
ções dessas produções e materiais de alunos 
que foram analisados à procura de evidências 
e como as mediações feitas em situação cole-
tiva foram apropriadas por eles em seus discur-
sos e planos de ação (MORETTI, 2009, p. 10).

A intervenção que o professores em seus alu-
nos é dialética, não apenas os processos educati-
vos são direcionados, mas na interação de ambos 
os atores o feedback de ensino-aprendizagem, 
o conhecimento recriar a história do sujeito é re-
construído em particular e sociedade em geral.

 
A formação de professores é fundamen-

tal para a transformação da sociedade que 
valoriza o desenvolvimento humano e os 
projetos de vida das pessoas em que os di-
ferentes processos pedagógicos se tornam 
uma busca permanente do ser e devem ser 
da cultura dos sujeitos de desenvolvimento.
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A necessidade de novas abordagens na forma-
ção de professores que lhes dão prioridade, con-
siderando-as sujeitos ativos de aprendizagem, 
seu próprio desenvolvimento pessoal e perma-
nente, bem como orientando os agentes educa-
cionais e guias de seus alunos. Isso implica abordar 
uma nova concepção de formação de profes-
sores e alguns componentes que a suponham.

EAD E O CONTEXTO EDUCACIONAL 
BRASILEIRO
 
O distanciamento notado entre profes-

sores e alunos, a comunicação por meio do 
uso da mídia, representam inovações que 
vieram no bojo da EaD constituindo um de-
safio apresentado às instituições de ensino. 
Isso porque exigem investimentos nas áreas 
da tecnologia e infraestrutura avançada para 
viabilizar a mediação enquanto altera a cul-
tura de professores e alunos que por meio 
de um modelo pedagógico presencial tem 
as bases fundamentais desconstruídas em 
parte, caracterizando por meio da ausência 
dos entes num mesmo tempo e espaço a la-
cuna da atualização deficitária (LÉVY, 1999).

 
É importante apresentar um referencial 

teórico didático na EaD, pois sua teoria se 
apresentando enquanto um método de prá-
tica guiada faz com que o sistema a distân-
cia implique na capacidade do aluno estudar 
por si mesmo, ao mesmo tempo que mos-
tra a ele que não está só, pois desta manei-
ra propor-se-ão meios de interação entre 
instrutores, organização de apoio e insti-
tuição criando um diálogo de mão dupla.

Art. 19. A oferta de cursos superiores na mo-
dalidade a distância admitirá regime de parce-
ria entre a instituição de ensino credenciada 
para educação a distância e outras pessoas 
jurídicas, preferencialmente em instalações 
da instituição de ensino, exclusivamente para 
fins de funcionamento de polo de educação a 
distância, na forma a ser estabelecida em re-
gulamento e respeitado o limite da capacida-
de de atendimento de estudantes. (DECRE-
TO Nº - 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017).

 

É necessário perceber que a educação a 
distância propõe um desenvolvimento pauta-
do na articulação das atividades pedagógicas 
as quais buscam desenvolver aspectos sig-
nificativos, psicomotores, cognitivos e afeti-
vos dos educandos. Para tanto, se utiliza de 
métodos de comunicação não adjacentes, 
que podem servir de impeditivos ao tempo 
e espaço que se encontram os protagonis-
tas do processo, esse motivo cria uma favo-
rável zona de interesse aos alunos adultos 
comprometidos com o mercado de trabalho. 

A maior desvantagem é que o aluno é isola-
do com o tutor e colegas muitas vezes virtu-
ais, o aluno tem dificuldade de acesso a recur-
sos educacionais. A pouca oportunidade de 
socializar com professores e colegas, e rara-
mente a participar em atividades culturais ou 
esportes, comunidade promovidos pela sua 
instituição são entraves a serem analisados.

 
Como foi demonstrada, a educação a 

distância oferece grandes possibilidades 
e também apresenta algumas desvanta-
gens. Por um lado, a educação é um ato 
de socialização e isto também se aplica à 
educação a distância, mas em muitos ca-
sos limitados a interações pedagógicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, os autores deste artigo consideram a importância de assumir a for-
mação permanente de professores como um processo, no qual o papel ativo do professor é reco-
nhecido a partir de seu potencial como sujeito de aprendizagem com caráter autotransformador 
e transformador da sociedade. sua história, desenvolvimento e cultura, dos quais é um portador.

Neste processo, o sujeito em sua interação com os outros, trocar conheci-
mentos, experiências e experiências emocionais, aprender e reconstrói a par-
tir da unidade cognitiva afetiva, dependendo da importância ou significado que 
adquire a educação como a própria um desenvolvedor e do contexto social.

Isso requer uma reconstrução do conceito de formação de professores, que incorpo-
ra os componentes enunciados com uma visão integradora, que os autores definem como:

Um processo de aprendizagem pedagógica a partir do potencial de assuntos sistemá-
ticos, de investigação e dialógicas de configuração e autotransformação de ensino, abran-
gendo componentes educacionais, o link cognição envolvidos - afeto, de frente para uma 
aprendizagem significativa e desenvolvedora responder às necessidades de desenvolvimen-
to pessoal de si e de seus alunos, onde cultura, comunicação e interação social são media-
dores essenciais; organiza-se a partir da intencionalidade e interdisciplinaridade em fun-
ção da mudança e transformação da sociedade. O professor é concebido como aprendiz.

A análise dos referentes gerais leva a mudar o olhar sobre o professor e sua prepa-
ração permanente para desempenhar um papel no qual convergem vários fatores ma-
cro, meso e micro social, com os quais ele adquire uma responsabilidade pessoal com 
seu próprio desenvolvimento, com o qual educa e forma, a partir e com a sociedade.

A ênfase tem sido colocada no papel ativo dos professores como sujeitos de aprendizagem no 
processo de sua formação permanente e como agentes que contribuem para o desenvolvimento 
da sociedade e da equidade. Mas, para educar com uma nova visão de formação de professores 
focada na autotransformação pessoal e na transformação social, é necessário ser educado. Ao 
abordar a formação de professores, eles se propuseram alguns elementos essenciais que envol-
vem o conceito levantado pelos autores, que é feito com base na análise do contexto, algumas 
contribuições científicas correspondentes que a formação dos professores exige mudanças con-
ceituais que conseguir implementadas e demonstrar na prática, do desenvolvedor pessoal e social.

A educação sintetiza a política, a cultura, a história e o desenvolvimento do ser hu-
mano e da sociedade; transmite e transforma, onde o professor é um ator principal.

A formação permanente de professores é uma necessidade. As demandas de desenvolvimen-
to e transformação social demandam uma mudança em sua concepção que requer uma aborda-
gem que priorize o professor como agente ativo de sua aprendizagem, a partir do potencial de 
seu desenvolvimento, com um caráter autotransformador e transformador da realidade social.

A concepção do professor como aprendiz no processo de sua formação inclui componente e 
conteúdos essenciais dos históricos e culturais que propiciam uma aprendizagem significativa 
e desenvolvedora.
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GESTÃO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: No decorrer desse artigo pretende-se refletir a respeito da Gestão de Projetos na 
Educação Infantil. Entende-se por gestão pedagógica o conjunto de esforços empreendidos 
pelos educadores, incluindo as famílias, para coordenar os diferentes elementos que, na 
unidade educacional, servem de mediadores das vivências e aprendizagens. Esse conceito 
está longe de se limitar somente à organização administrativa e burocrática. Antes, coloca 
as tarefas diárias dos gestores à serviço de um projeto político-pedagógico continuamente 
construído. Para atender as expectativas de aprendizagem definidas no projeto político-
pedagógico de cada unidade, a gestão pedagógica busca promover o melhor uso de recursos 
humanos e materiais, evitar improvisos, diminuir o tempo de espera das crianças entre as 
atividades diárias. 

Palavras-Chave: Gestão; Projetos; Educação Infantil
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INTRODUÇÃO

Administrar todos os processos da escola, captar novos alunos, coordenar e instruir os pro-
fissionais da sua equipe escolar parece uma tarefa bem difícil, ainda mais em um contexto de 
economia instável. Implementar os conceitos e desenvolver uma cultura de gestão escolar oti-
miza o tempo dos proprietários de escolas, coordenadores e toda a equipe escolar envolvida.

Para obter sucesso no mercado de educação infantil, é necessário mais do que 
apenas realizar as atividades de gerenciamento da escola de maneira sistemática. 

Porém, a gestão de projetos na educação infantil vai muito além. Para garantir o su-
cesso das operações da sua instituição e, ao mesmo tempo, oferecer um ensino de qua-
lidade para os alunos, esse artigo busca reflexões sobre a gestão educacional infantil.

A gestão escolar é uma maneira de otimizar processos diários, desburo-
cratizando algumas atividades. Dessa forma, é possível aumentar e melho-
rar a eficiência da instituição e, de fato, oferecer uma educação qualificada.

Um planejamento escolar eficiente deve levar em consideração o desen-
volvimento humano e algumas estratégias do mundo corporativo. Nes-
se sentido, alinhar a gestão escolar e a gestão pedagógica é fundamental.

Na gestão de projetos na educação infantil é preciso ter habilidades de gerencia-
mento em aspectos que vão do plano pedagógico às questões financeiras, ou seja, dar 
atenção à instituição como um todo, não apenas no foco de negócio, que é o ensino.

A gestão de projetos na educação infantil exige a compreensão em profundida-
de dos problemas postos pela pratica pedagógica. Ela visa romper com a separação en-
tre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Busca 
resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores, implica prin-
cipalmente o repensar da estrutura de poder da escola, tendo em vista sua socialização.

O funcionamento da Escola e a qualidade dos seus serviços, bem como de qual-
quer organização dependem do trabalho que cada pessoa realiza no seu inte-
rior. As atividades desenvolvidas são Inter complementares e, no conjunto, garan-
tem as condições de funcionamento da Escola. Por isso nunca é demais destacar a 
importância do trabalho de cada um, bem como do seu conjunto e do diretor em particular.
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PROJETOS DE ARTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação infantil é a fase onde se se 
inicia a construção do saber, do fazer, do 
inventar, do apreciar, base para a constru-
ção da vida. Por isso que se defende a in-
trodução da arte no âmbito educacional.

O ensino de artes apresenta uma grande in-
fluência na formação da criança, contribuindo 
para que suas emoções sejam expressas. O 
projeto com o ensino de artes deve ser bem 
planejado e as atividades propostas pelo pro-
fessor devem favorecer o desenvolvimento 
integrado das capacidades criativas das crian-
ças, devendo considerar a percepção, a imagi-
nação, proporcionando grandes descobertas.

A criança é um ser curioso e apto a explorar 
sempre. Neste sentido, no contexto escolar, 
ela precisa vivenciar situações que estimulem 
e despertem ainda mais a sua curiosidade, para 
que possa revelar as suas características, ex-
ternar as suas dificuldades, os seus sentimen-
tos e os seus talentos e expressões próprias. 

Segundo Gullar (2006): “O mundo que 
o artista cria parte das suas experiên-
cias, daquilo que ele consegue enxergar 
no mundo, na sua cultura. Sendo assim, 
a arte parte sempre de dentro do indiví-
duo, trazendo uma bagagem de sentimen-
tos, interesses, valores e conhecimentos”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) concebem a arte como objeto de 
conhecimento e como um conjunto de 
manifestações simbólicas de uma cultu-
ra, e fazem uma ligação entre a ciência e a 
arte, ao descrever que “para um cientis-
ta uma fórmula pode ser ‘bela’, para um ar-
tista plástico, as relações entre a luz e as 
formas “são problemas a serem resolvidos 
plasticamente” (PCN - Arte, 1997, p.27)”.

Em síntese, de acordo com o RCNEI, a 
aprendizagem com base em atividades ar-
tísticas, na educação infantil, deve garantir 
oportunidades para que as crianças de zero 
a três anos ampliem seus conhecimentos na 
manipulação de diversos objetos e materiais, 
de forma que explorem suas características e 
propriedades, integrando, neste processo ati-
vo, a comunicação e a expressão da criança.

Tratando da questão do desenvolvimen-
to da criança por meio da arte, na qual po-
demos observar que essa interfere e pode 
demonstrar como a criança passa por eta-
pas delimitadas e em cada um dos estágios 
do seu desenvolvimento há uma modifica-
ção, e a depender da sua capacidade emo-
cional ela percorre o seu desenvolvimento 
normalmente, ou, então, fixa-se em um es-
tágio não compatível com a sua faixa etária.

Quando exerce sua liberdade a criança par-
ticipa da sua obra estando ali no seu desenho, 
não só o traçado as cores, o formato, mas algo 
de grande importância para ela; não havendo 
relevância se por acaso ela cometer algum erro 
ou a desaprovação de alguém e, é esse despren-
dimento que o leva ao progresso emocional.

A arte é uma das atividades mais prazero-
sas deste mundo. O útil e o agradável aca-
bam refletindo em nossa organização mental, 
ou seja, na sociedade em que vivemos deve-
mos separar os nossos sentimentos e emo-
ções de nosso raciocínio e intelecção, há lo-
cais onde podemos nos expressar e a locais 
que devemos deixar de lado nossas emoções.

Por muito tempo, a escola percebeu a Arte 
na generalidade das linguagens, como mais um 
recurso de expressão e comunicação de senti-
mentos e do conhecimento pertinente às ou-
tras áreas. Por possibilitar a expressão, foi ar-
ticulada para trabalhar conflitos psicológicos.
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A afetividade segundo Piaget apud (Jeandot 
1997), é a energia que mobiliza a cognição, ao 
mesmo tempo a afetividade precisa de um es-
paço para estruturar-se, o sujeito para ele não 
é apenas “ativo porque faz muitas coisas, é ati-
vo porque está continuamente organizando e 
reorganizando seus esquemas assimiladores”.

A IMPORTÂNCIA DA ROTINA EM 
SALA DE AULA

Para esclarecer o que é a Rotina Escolar, alguns 
dos aspectos que fazem parte desta organiza-
ção, como: espaço, tempo, criança e escola, te-
rão seus conceitos desenvolvidos nesse artigo.

O tema tratado não deve ser encarado com 
um simples rol de atividades estáticas, e sim, 
mais um item do planejamento escolar, afinal, 
os aspectos de sua organização são tão am-
plos, que, se bem planejados, levando em con-
ta a ação da criança, subsidiam este grande 
contexto de aprendizagem: a Rotina Escolar.

A rotina escolar na Educação Infantil é algo 
merece atenção, pois é ela que norteia e dá 
segurança necessária para criança que está 
em processo de desenvolvimento de noções 
de regras sociais, espaço e tempo. Por isso 
não deve ser encarada como uma estrutura 
fixa, sem maleabilidade, com meras repeti-
ções de atividades, entediando e retirando 
o interesse da criança em aprender e conse-
quentemente se desenvolver, ou seja, criar 
uma rotina dentro da própria rotina escolar. 

De acordo com Madalena Freire (1983, p. 
43), “A rotina é entendida como a expres-
são do pulsar do coração (com diferentes 
batidas rítmicas) vivo do grupo. Rotina en-
tendida como cadência sequenciada de 
atividades diferenciadas, que se desenvol-
vem num ritmo próprio, em cada grupo”.

A Rotina por ser uma sequência de ativida-
des organizadas e intencionalmente planeja-
das proporciona às crianças sentimentos de 
estabilidade, segurança e confiança em si pró-
pria e nos profissionais da escola, colaborando 
assim, para o desenvolvimento de sua auto-
nomia, objetivo primeiro da Educação Infantil.

Ao vivenciar a Rotina diariamente a criança 
se liberta da preocupação com a atividade se-
guinte, tornando esta previsível, permitindo-
-lhe aproveitar cada atividade em sua totalida-
de, de forma segura e autônoma, como enfatiza 
Zabalza (1998, p.52): “O quotidiano passa, en-
tão, a ser algo previsível, o que tem importan-
tes efeitos sobre a segurança e autonomia”.

Entende-se por autonomia a capacidade 
de construir as suas próprias regras e meios 
de ação, que sejam flexíveis e possam ser 
negociados com outras pessoas que sejam 
eles adultos ou outras crianças. Essa cons-
trução não se esgota no período do zero 
aos seis anos de idade, devido às próprias 
características desta faixa etária, mas ne-
cessita ser iniciada na Educação Infantil.

A rotina preocupa em promover o desenvol-
vimento integral e a construção da autonomia 
infantil deve seguir uma abordagem pedagógi-
ca que proporcione situações em que a crian-
ça possa vivenciar as mais diversas experiên-
cias, fazer escolhas, toar decisões, socializar 
conquistas e descobertas, favorecendo a inte-
gração criança – criança e criança – professor.

Além de organizar o cotidiano escolar, a 
Rotina em suas entre linhas repassa valo-
res da abordagem pedagógica a qual está 
empregada, como cita Zabalza (1998, p. 
52): “É muito importante analisar o con-
teúdo das rotinas. No fundo, elas costu-
mam ser um fiel reflexo dos valores que 
regem a ação educativa nesse contexto”.
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Seja qual for a maneira de elaborar a Rotina, 
é válido lembrar que esta não deve ser vivida 
de modo rígido, inflexível e imposta pelo pro-
fessor, ao contrário, ela pode ser rica, alegre e 
prazerosa se vivida e construída com a criança.

O TEMPO

O tempo foi inventado para dar ritmo ao co-
tidiano, assim deve ser organizado de tal for-
ma que favoreça e facilite o desenvolvimento 
das metas propostas dentro da jornada diária.

O Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (1998) propõe que este 
tempo deva conter três modalidades de 
organização, afim de, suprir as inten-
ções educativas contidas no projeto pro-
posto pela unidade de ensino. São elas:

Atividades permanentes: são ativida-
des que respondem às necessidades bá-
sicas de cuidado, aprendizagem e de pra-
zer para as crianças, ou seja, atividades que 
ocorrem com frequência, como, brincadei-
ra; roda de histórias e de conversas; ofi-
cinas de artes; higiene; alimentação; etc.

Sequência de atividades: são atividades pla-
nejadas e orientadas que oferecem desafio em 
diferentes níveis, com o objetivo claro de pro-
mover uma aprendizagem específica e definida.

Projetos de trabalho: são conjuntos de ati-
vidades que partem de eixos de trabalho, sem 
uma duração determinada, que visam a ex-
ploração total do conteúdo, geralmente com 
uma produção final clara, objetiva e palpável.

Percebe-se que o tempo é fundamental 
para que se tenha uma rotina significativa.

O ESPAÇO

O espaço escolar, atualmente, vem sen-
do tratado como mais um componente do 
currículo, afinal, é o ambiente de forma-
ção da criança, fator de aprendizagem, no 
qual o professor deve intervir de forma co-
erente, organizando-o de acordo com os 
seus objetivos e metodologia educacio-
nal, afinal, este espaço planejado passa a 
ser mais um dos fatores de aprendizagem. 

O espaço deve ser amplo e diversificado, 
para que as crianças possam se mover com 
facilidade, proporcionando trabalhos indivi-
duais e grupais. Afinal, as crianças empres-
tam aos ambientes escolares significações 
que podem lhe causar medo ou curiosidade, 
irritabilidade ou calma, atividade ou apatia.

Um cenário com intenção de interações e 
desenvolvimento, promotor de aprendiza-
gens, que estimule os sentidos e movimentos 
corporais e que se preocupe com a identi-
dade pessoal de cada criança, deve articular 
adequadamente conteúdos, atividades, ho-
rários, espaços e objetos disponíveis. Sem 
valorizar apenas um ou alguns desses aspec-
tos, para que não haja desdobramentos im-
próprios no desenvolvimento educacional, 
sendo todos eles igualmente importantes.
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A DIFICULDADE NO DIÁLOGO 
DA GESTÃO ESCOLAR COM A 
COMUNIDADE DO ENTORNO

A gestão escolar é compreendida de diver-
sas formas para se trabalhar com a administra-
ção da educação enquanto instituição social.

A proposta de uma gestão empresarial e 
ao mesmo tempo educacional deve valori-
zar a cultura do sucesso no ensino aprendi-
zagem e na vida profissional, social e familiar 
de todos. Para implantar essa nova escola, é 
necessária uma gestão mais eficiente e mo-
derna, e que novos papeis sejam atribuídos 
aos gestores para que o país possa cum-
prir o preceito constitucional de garantir 
toda a educação com qualidade e equidade.

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Na-
cional (LDB) exige a redefinição de respon-
sabilidade dos vários sistemas de ensino e 
novas incumbências da escola: como tarefas, 
funções ou atribuições para promover o for-
talecimento gradativo de sua autonomia. Para 
isso é necessário optar pela gestão democrá-
tica, possibilitando à escola maior grau de au-
tonomia e garantindo o pluralismo de ideia e 
concepções pedagógicas, com o objetivo de 
melhorar o nível de educação escolar ofereci-
da. Para isso, essa organização, exige dos ges-
tores um planejamento adequado e atitudes 
dinâmicas e empreendedoras para orientar o 
seu pessoal administrativo, técnico e docente.

O humanismo organizacional, a gestão 
de qualidade e a liderança situacional po-
dem provocar as mudanças necessárias no 
interior da escola. No novo tipo de gestão, 
necessitam, prioritariamente, prevalecer 
à liderança, a participação, a criatividade, 
a iniciativa, a cooperação, e a motivação.

No entanto, o novo modelo de gestão empre-
sarial e escolar enfatiza a liderança, não mais re-
alizada como no passado, por gente talentosa, 
com características de personalidade que in-
duzem as pessoas ao trabalho e à participação. 

Hoje, o líder busca intencionalmente, in-
fluenciar os outros para utilizarem todo 
o seu potencial, realizarem bem as tare-
fas e atingirem os objetivos e metas, ma-
tizando o desenvolvimento organizacio-
nal e pessoal. As características do líder 
são expressas pelos conhecidos “sete cês”: 
credibilidade, convicção, caráter, cuida-
do, coragem, compostura e competência.

Adotar critérios diferentes e eficazes de 
avaliação do processo educativo; lembrar-
-se de que o que sabemos hoje poderá estar 
obsoleto amanhã, e se pararmos de apren-
der, estaremos condenados à estagnação 
é necessário e urgente, fundamentalmente 
pensando na comunidade em seu entorno.
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Percebe-se que para sanar as dificuldades 
que a gestão encontra é fundamental o desen-
volvimento de uma consciência crítica coleti-
va dos gestores educacionais em diferentes 
níveis, no sentido de trabalharem juntos e de 
forma organizada para o encaminhamento de 
novas e significativas mudanças nas escolas e 
nos processos educativos que lhes competem.

O Papel do gestor frente à mudança, à trans-
formação e à inovação é saber acompanhar 
as mudanças da sociedade e ampliar a capa-
cidade de realização da organização escolar, 
levando-a atingir o seu potencial pleno e a se 
tornar uma instituição de gestão democrática.

Sabemos que a gestão escolar é eficaz quan-
do os dirigentes buscam uma visão global e 
abrangente do seu trabalho, em que venha 
a favorecer o desenvolvimento da escola e 
qualidade de suas ações. Escolas efetivas são 
capazes de promover aprendizagem signifi-
cativa na formação dos seus alunos e conse-
guem estabelecer metas para a melhoria ob-
jetiva da aprendizagem, do desempenho de 
seus alunos e das condições para promovê-la. 

Melhoram e aumentam a capacidade de mo-
bilização de pessoas em torno da educação, 
sejam professores, pais, alunos e/ou comuni-
dade. Buscam comprometimento com o desen-
volvimento de programas de alcance a médio 
e longo prazo. Melhoram a mobilização e uti-
lização de recursos para a educação e desen-
volvem sinergia coletiva e espírito de equipe.

O ato de planejar faz parte da história do 
ser humano, pois o desejo de transformar 
sonhos em realidade objetiva é uma preo-
cupação marcante de toda pessoa. Em nos-
so dia-a-dia, sempre estamos enfrentando 
situações que necessitam de planejamento, 
mas nem sempre as nossas atividades diá-
rias são delineadas em etapas concretas da 
ação, uma vez que já pertencem ao contex-
to de nossa rotina. Entretanto, para a reali-
zação de atividades que não estão inseridas 
em nosso cotidiano, usamos os processos ra-
cionais para alcançar o que desejamos. Para 
oferecer um ensino adequado às necessida-
des de seus alunos, a escola precisa saber 
o que quer, envolvendo a equipe pedagógi-
ca e a comunidade na definição das metas, 
por esse motivo, dentro de uma instituição 
de ensino há os documentos que organi-
zam o processo de ensino e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de educação infantil predominantemente na atualidade não mais restringe ao 
cuidar como forma de satisfazer as necessidades imediatas das crianças. A criança é reconhe-
cida como um sujeito competente e capaz de construir seu conhecimento e nas relações trans-
mite e aprende novas culturas. Cabe a escola desenvolver projetos dentro da rotina de sala 
de aula, cada qual com seu tempo e o espaço que geralmente são administrados pela Gestão.

A Gestão faz parte dos projetos, pois é a equipe gestora que desenvol-
verá junto ao grupo projetos pertinentes a comunidade em seu entorno.

O estabelecimento de relações interpessoais a escola é o primeiro agen-
te socializador fora do ambiente familiar é a base de interações e aprendizagens.

 
Conclui-se que é fundamental para o desenvolvimento das crianças uma ges-

tão de projetos que permeiem uma consolidação entre comunidade e gestão escolar.
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INCLUSÃO ESCOLAR NO VIÉS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO: As políticas públicas brasileiras para a educação sempre foram motivo de debates 
e discussões acaloradas nas conferências, simpósios e estudos científicos. O objetivo deste 
trabalho foi apresentar a trajetória da inclusão escolar no Brasil em razão das políticas públicas 
educacionais inclusivas, especialmente, após os anos 80, cuja relevância se dá por ter sido 
um dos momentos históricos que marcaram a educação brasileira. Movimentos em prol da 
educação e qualidade e da inclusão escolar emergiram nessa época e tornando os debates e 
estudos sobre respeito as diversidades mais latentes. O presente estudo foi embasado por 
meio de revisão de literatura em livros, artigos e nas leis e diretrizes promulgadas sobre o 
assunto. Tomou-se como fundamentação a priori, a Declaração de Salamanca, cuja emissão 
foi após a conferência internacional na Espanha em 1994. Desta pesquisa, se conclui após 
analisar os achados bibliográficos que as políticas de inclusão escolar são importantes para a 
sociedade, contudo, sua efetivação ainda requer reflexão de todos os personagens envolvidos, 
como os pais, professores, alunos, comunidade em geral e principalmente os órgãos públicos. 
Ainda se vislumbra que não basta dar acesso à escola as minorias, mas fornecer recursos para 
sua permanência e propiciar debates constantes sobre inclusão escolar, priorizando práticas 
sociais de respeito as diferenças.   

Palavras-chave: Inclusão Social;  Políticas Públicas;  Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO
 
A inclusão escolar avançou nas últimas décadas no que se relaciona com um ensino que prioriza o 

respeito as diversidades, as habilidades e competências individuais de cada indivíduo. Para que hou-
vesse a efetivação da inclusão escolar, havia a necessidade de criar políticas públicas educacionais.

 
Segundo Souza (2003), a definição de políticas públicas é: 
Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou 

analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo 
ou curso dessas ações e ou entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar 
de outro (variável dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de política pú-
blica é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, 
que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real (SOUZA, 2003, p. 13).

 
O termo políticas públicas não se restringe a uma definição única, já que diversos es-

tudiosos afirmam que elas não estão apenas atreladas ao Estado, mas também as insti-
tuições privadas, por meio de programas e projetos de inclusão social (SOUZA, 2003). 

 
A exclusão social está latente nas discussões sobre educação e envolve o exercício de di-

reitos humanos e civis. A exclusão geralmente ocorre por condição social, física ou men-
tal, opção sexual, etnia, raça, cor ou religião. Quando há situações que o exercício de direi-
tos é violado, há a necessidade criar ações que possam incluir esse indivíduo na sociedade 
novamente e tornar como fundamental a consciência da sociedade em relação a inclusão. 

 
Neste contexto torna-se justificável o debate sobre políticas públicas educacionais inclu-

sivas, já que a escola é um ambiente formador de construção de conhecimentos e atitudes. 
Nesta perspectiva a pergunta que remete a esse problema é saber se: as políticas públicas 
inclusivas foram eficientes para a diminuição da inclusão no ambiente escolar brasileiro? 

 
O Objetivo geral de estudo é apresentar a trajetória da inclusão escolar por meio das políticas públi-

cas no Brasil. Os objetivos específicos são: analisar a importância da Declaração de Salamanca para a 
inclusão escolar e refletir sobre a efetivação das políticas públicas no atual cenário da inclusão escolar. 

 
Para embasar a pesquisa, o presente trabalho apresentará as principais leis, diretrizes e 

programas de inclusão escolar no Brasil por meio de revisão de literatura em livros, arti-
gos científicos e sites governamentais. A pesquisa quanto aos objetivos delinear de for-
ma descritiva qualitativa, proporcionando uma reflexão sobre os resultados encontrados. 

Trivinõs (2011, p. 110), debatendo a respeito dos estudos descritivos, afirma:                                  
A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de natureza descritiva O foco es-

sencial destes estudos reside no desejo de conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas 
gentes, seus problemas, suas escolas, seus professores, sua educação, sua preparação para o traba-
lho, seus valores, os problemas do analfabetismo, a desnutrição, as reformas curriculares, os méto-
dos de ensino, o mercado ocupacional, os problemas do adolescente etc. (TRIVINÕS ,2011, p.112)

 
A educação é um dos pilares da Inclusão Social e para assegurar que todos tenham aces-

so a ela é importante que se planejem ações que permitam que os indivíduos excluí-
dos sejam integrados outra vez ao convívio social e gozar dos seus direitos adquiridos.
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DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO NA 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA 
 
A década de 80 foi fundamental para a 

transformações que viriam a ocorrer na edu-
cação. Os movimentos em prol da inclusão 
escolar ganha força a partir da emissão da 
Declaração de Salamanca após a Conferên-
cia Mundial na Espanha em 1994 sobre as 
necessidades educativas especiais. O evento 
ocorrido na cidade espanhola de Salamanca 
teve a participação de 92 países e em torno 
de 25 organizações mundiais. O objetivo da 
reunião foi debater com os governos, orga-
nizações não governamentais e entidades 
privadas a necessidade de realizar projetos 
e ações inclusivas que tornasse a educação 
como um todo, mais humanizada e inclusiva.    

 
Os debates na conferência fizeram menção 

a colaboração das principais organizações 
mundiais, como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (UNICEF), Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD), com in-
tuito de efetivar as propostas do documento 
que se originou desta conferência que  abor-
da princípios, práticas e políticas que tendem 
a proporcionar uma educação de equidade.

 
Segundo Sassaki (2004, p. 2). 
Uma escola comum só se torna inclusiva 

depois que se reestrutura para atender à di-
versidade do novo alunado em termos de ne-
cessidades especiais (não só as decorrentes 
de deficiência física, mental, visual, auditiva 
ou múltipla, como também aquelas resultan-
tes de outras condições atípicas), em termos 
de estilos e habilidades de aprendizagem dos 
alunos e em todos os outros requisitos do 
princípio da inclusão, conforme estabelecido 

no documento, A Declaração de Salaman-
ca e o Plano de Ação para Educação de Ne-
cessidades Especiais (SASSAKI, 2004, P. 2).

 
Entre os princípios norteadores da De-

claração, estão: a promoção, integração e 
participação de todos os indivíduos na so-
ciedade por meio de espaços escolares 
adaptados, com recursos adequados além 
de currículos flexíveis. Para isso os gover-
nos devem priorizar ações em todas as re-
giões de seu território, em atenção espe-
cial, a alfabetização de adultos e mulheres. 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 
No que condiz com as diretrizes, a decla-

ração cita como indispensável a adoção de 
leis para sustentar o princípio de equidade 
promovendo ações que neutralize os fatores 
excludentes. Tais ações, como capacitação do 
decente, ingresso da criança de 3 a 6 anos 
com necessidades educacionais especiais 
na escola regular e projetos de continuida-
de escolar no que tange a ensino técnico e 
superior e integração da comunidade local 
dentro dos ambientes escolares, promovem 
a inclusão dos indivíduos tal como conscien-
tizar a sociedade dessa importância.  As co-
operações internacionais e o intercâmbio de 
informações são elencados como diretrizes 
indispensáveis à promoção da inclusão esco-
lar. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 
A adesão do Brasil à Declaração de Sala-

manca também promoveu a formação de 
compromisso, junto à Organização das Na-
ções Unidas (ONU), Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (UNESCO) e ao Banco Mundial (BM), para 
a melhorar não só os aspectos qualitativos, 
mas os quantitativos, ou seja, os indicadores 
de educação, priorizando o número de indiví-
duos que devem ter acesso a escola regular. 
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Leis e diretrizes educacionais inclusi-
vas: o impacto da declaração de salamanca

Inevitavelmente, as políticas públicas edu-
cacionais para a inclusão ressurgiram após 
a Declaração de Salamanca de 1994. Os 
fatores excludentes, favorecidos pelo mo-
delo social e econômico adotado pela so-
ciedade, a ausência e a falta de efetivação 
de políticas sociais, as práticas pedagógicas 
das instituições de ensino e a forma de or-
ganização educacional, reforçam o cenário 
em favor da exclusão (CARVALHO, 2005).  

 
Paulo Freire (2006) discorre sobre discrimi-

nação e o não respeito as diferenças e afirma:
O respeito à autonomia e à dignidade de 

cada um é um imperativo ético e não um favor 
que podemos ou não conceder uns aos outros. 
(...) é nesse sentido também que a dialogicida-
de verdadeira, em que os sujeitos dialógicos 
aprendem e crescem na diferença, sobretudo, 
no respeito a ela, é a forma de estar sendo 
coerentemente exigida por seres que, inaca-
bados, assumindo-se como tais, se tornam ra-
dicalmente éticos. É preciso deixar claro que 
a transgressão da eticidade jamais pode ser 
vista como virtude, mas como ruptura com a 
decência. O que quero dizer é o seguinte: que 
alguém se torne machista, racista, classista, 
sei lá o quê, mas se assume como transgres-
sor da natureza humana. Não me venha com 
justificativas genéticas, sociológicas ou histó-
ricas ou filosóficas para explicar a superiori-
dade da branquitude sobre a negritude, dos 
homens sobre as mulheres, dos patrões so-
bre os empregados. Qualquer discriminação é 
imoral e lutar contra ela é um dever por mais 
que se reconheça a força dos condicionamen-
tos a enfrentar (FREIRE, 1996, pp.66-67).

 
A partir da Declaração de Salamanca e em 

razão dos fortes movimentos em prol da inclu-
são, surgidos na década de 80, o Brasil como 
forma de conceber a educação e a inclusão 
essenciais para a evolução de uma socieda-

de democrática, promulgou leis e diretrizes 
educacionais que pudessem transformar a 
educação e sociedade como um todo.  Em 
ordem cronológica, as principais Leis e Dire-
trizes para inclusão escolar no Brasil que sur-
giram após a Declaração de Salamanca são: 

1996–Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional – Lei nº 9.394/96: artigo 24 in-
ciso V, 37, 58 e 59. No art. 58 § 1º, garante 
que haverá, quando necessário, serviços de 
apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial, ou seja, afirma o dever 
do Estado de fornecer, quando necessário, 
serviços de apoio especializado na escola re-
gular, visando atender às necessidades espe-
ciais dos alunos. No art. 59 recomenda que 
os sistemas de ensino devam assegurar aos 
alunos com necessidades educacionais espe-
ciais currículo, métodos, recursos e organiza-
ção específicos para atender às suas neces-
sidades. Assegura a terminalidade específica 
àqueles que não atingiram o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental e 
a aceleração de estudos aos superdotados;

1999–Decreto nº 3.298 que regulamenta a 
Lei nº 7.853/89, Política Nacional para a In-
tegração da Pessoa Portadora de Deficiência;

2001–Diretrizes Nacionais para a Educa-
ção Especial na Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº 2/2001), artigo 2º No art. 2º sa-
lienta que os sistemas de ensino devem ma-
tricular todos os alunos, cabendo às escolas 
organizar-se para o atendimento aos educan-
dos com necessidades educacionais espe-
ciais, assegurando as condições necessárias 
para uma educação de qualidade para todos; 

2001–Plano Nacional de Educação – PNE, 
Lei nº 10.172/2001: preconiza como funda-
mental a construção de uma escola inclusiva;
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2001–Convenção da Guatemala (1999), pro-
mulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001: 
Reafirma o direito de todos e com equidade. 

2002–Resolução CNE/CP nº1/2002: Esta-
belece as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação 
Básica e transformação do currículo inclusivo;

 
2002–Lei nº 10.436/02 Estabele-

ce a Língua Brasileira de Sinais como 
meio legal de comunicação e expressão; 

2003–Portaria nº 2.678/02 Regula-
menta diretrizes para o ensino em braile; 

 
2004–Decreto nº 5.296/04, regulamen-

ta as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, im-
plementação do Programa Brasil Acessível; 

2006–Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos, difundido pela Se-
cretaria Especial dos Direitos Huma-
nos, pelo Ministério da Educação, pelo 
Ministério da Justiça e pela UNESCO;

2007–Plano de Desenvolvimento da Edu-
cação – PDE: Define as diretrizes para a 
acessibilidade arquitetônica dos prédios es-
colares, a implantação de salas de recursos 
multifuncionais e a formação docente para 
o atendimento educacional especializado; 

2007–Decreto nº 6.094/07. Diretrizes 
para garantia do acesso e permanência no 
ensino regular e o atendimento às neces-
sidades educacionais especiais dos alunos;

2008–Política Nacional de Educação Es-
pecial na Perspectiva da Educação Inclu-
siva, diretrizes que fundamentam uma po-
lítica pública voltada à inclusão escolar; 

2009–Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, aprova-
da pela ONU, estabelece que os Estados 
devam assegurar um sistema de educa-
ção inclusiva em todos os níveis de ensino; 

2008–Decreto nº 6.571, diretrizes para 
o estabelecimento do atendimento edu-
cacional especializado no sistema regular 
de ensino (escolas públicas ou privadas);

2009–Resolução No. 4 CNE/CEB, diretri-
zes operacionais para o atendimento edu-
cacional especializado na Educação Básica. 

2011–Plano Nacional de Educação (PNE) 
estabelece o atendimento na rede regu-
lar de ensino, portadores de Transtornos 
Globais e indivíduos com altas habilidades;
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2012–Lei nº 12.76, institui a Política Na-
cional de Proteção dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Espectro Autista; 

2015- Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015- 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 
As leis e diretrizes educacionais tendem 

a assegurar não só os direitos indiscutíveis 
do acesso, mas os fatores imprescindíveis 
para a permanência, ou seja, a escola deve 
ser estruturada, tanto no que tange aos re-
cursos físicos como na capacitação docente 
seja por meio de formação de professores 
especialistas ou de formação continuada. 

 De acordo com o artigo 27 da Lei nº 
13.146: 

É dever do Estado, da família, da comuni-
dade escolar e da sociedade assegurar edu-
cação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violên-
cia, negligência e discriminação.

 

Segundo Azevedo (2004) as exclusões e 
desigualdades sociais estão norteadas prin-
cipalmente pelas relações sociais e para que 
haja uma política pública educacional efetiva 
é necessário analisar e implementar ações 
que permita não só a inclusão escolar, mas a 
transformação da sociedade como um todo. 

 
De acordo com Mantoan (2006) as institui-

ções escolares são resistentes as mudanças e 
as políticas públicas de inclusão têm como fi-
nalidade neutralizar os fatores excludentes. A 
autora salienta que a evasão do ensino no Bra-
sil é grande e que a raiz do problema está nas 
falhas da própria escola e não nos alunos em si. 

 

O número de matrículas de crianças 
com necessidade educacionais especiais 
no ensino regular de 2005 a 2015 salta-
ram de 114.834 para 750.983, sendo 81% 
em salas comuns de ensino, o que segun-
do Teresa Mantoan (2016) ocorreu de-
vido as leis de inclusão implementadas.

 
Os conceitos de escola inclusiva e inclusão 

escolar se diferem, pela forma como a escola 
percebe o ensino aprendizagem, uma vez que 
dá acesso à escola não é o mesmo que ter um es-
paço totalmente inclusivo (MENEZES, 2019). 

 
Martins (2012, p.34 apud Menezes, 2019) 

ressalta que: 
Não basta, porém, apenas oferecer aos 

alunos o acesso à escola. Necessário se faz 
ministrar um ensino que seja de qualida-
de para todos, que atenda às reais neces-
sidades dos educandos. Em outras pala-
vras, deve existir abertura para um trabalho 
pedagógico efetivo com a diferença pre-
sente nos educandos, em geral  (MAR-
TINS, 2012, P.34 APUD MENEZES, 2019).

De acordo com Matos e Mendes (2015) os 
docentes não estão atualizados no que tange 
as estratégias de ensino para inclusão e esse 
fator influencia as práticas inclusivas dentro 
da escola em vão em contrapartida o que 
propõem as políticas públicas educacionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O ensino inclusivo no Brasil requer que as práticas e as políticas públicas estejam voltadas 

para todas as vertentes que proporcionam um ensino e aprendizado significativos de quali-
dade. Não há como incluir senão for dado aos indivíduos possibilidades múltiplas de acesso e 
permanência no ambiente escolar e não haverá sucesso se as potencialidades de cada um fo-
rem desprezadas como forma de homogeneizar a educação, como vem sendo feito há tempos.

 
É preciso pensar na educação inclusiva com finalidade de formar seres pensantes e au-

tônomos que possam trabalhar e garantir financeiramente seu sustento. Do ensino infantil 
ao superior é necessário amparar as famílias com projetos e ações concretas, que neces-
sariamente tenham eficácia, a fim de diminuir as desigualdades de direito e oportunidades.

 
Ao garantir que, os princípios políticos e as práticas propostas pela Declaração de Salaman-

ca sejam efetivamente seguidos, o Brasil terá um avanço no que diz respeito à educação de 
inclusão, mas é importante que cada pessoa da sociedade seja um transmissor de respeito às 
diversidades e reflitam sobre a política atual do país, que ainda é negligente com a educação.

 
Mas, é importante ressaltar que a legislação brasileira evoluiu a partir da década de 90 reali-

zando importantes mudanças em prol da educação das pessoas com deficiências. São promis-
sores os discursos presentes nas políticas educacionais inclusivas no Brasil. Houve avanços, 
como o elevado número de matrículas na rede de ensino regular de alunos com necessidades 
educacionais especiais, dados constatados pelo Censo escolar de 2016 que, aponta um aumen-
to significativo de matrículas de estudantes especiais em escolas de ensino regular no Brasil. 
De 2005 a 2015, o número de matrículas passou de 114.834 para 750.983. A pesquisa também 
fornece um dado importante para o avanço da inclusão no Brasil, dos quais 81% dos alunos es-
tão em salas comuns de ensino e apenas 19% em classes exclusivamente de educação especial.

 
Por outro lado, constatamos que, a maioria dos documentos legislativos referentes às 

políticas públicas de educação especial na perspectiva inclusiva apresenta como princí-
pios o direito do aluno com necessidades educacionais especiais à educação, ao aces-
so e permanência na escola, a formação e qualificação dos professores, currículo, mé-
todos, recursos, organizações e infraestrutura adequada para constituir uma educação 
satisfatória. E nesse sentido, sabemos que o Brasil tem muito ainda a alcançar, permane-
cemos em dados quantitativos, mas é urgente que se tenha uma educação de qualidade.

  
Por fim concluir-se, que necessário investir na permanência do aluno na esco-

la, de forma significativa, capacitando os professores com uma formação de qualidade. 
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PSICOMOTRICIDADE E AS QUESTÕES EDUCACIONAIS NO CAMPO DAS 
SENSAÇÕES E MOVIMENTOS

RESUMO: A psicomotricidade está presente nas atividades motoras das mais diversas, o que 
contribui para o conhecimento e domínio do próprio corpo. É um método indispensável para 
o desenvolvimento global e uniforme da criança como base fundamental da aprendizagem. 
A psicomotricidade implica toda ação executada pelo indivíduo é a interação entre a psique 
e os movimentos, buscando um desenvolvimento global, enfocando os aspectos afetivos, 
cognitivos e motores, levando o indivíduo à consciência de seu corpo através do movimento. 
O presente trabalho tem intenção de lançar luzes as inquietações que se formaram a partir 
dos olhares lançados as necessidades educacionais, desse modo busca de modo geral delinear 
pontos de relevância em torno da psicomotricidade.

 
Palavras-chave: Psicomotricidade; Formação; Professores; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A psicomotricidade é uma função complexa que integra e une elementos motores e psíquicos, de-
terminando a regulação do comportamento do indivíduo. Inclui a participação de vários processos 
psíquicos, garantindo assim que o desempenho adequado da resposta atue em diversas situações e 
estímulos. O estudo do comportamento motor nas atividades de educação física e esportes é muito 
importante, pois o lado motor é predominante nas atividades corporais. Reações motoras são res-
postas elaboradas para certos estímulos. Por isso, é natural que as atividades psicomotoras ocupem 
um lugar importante no processo educativo-instrutivo. Um dos principais objetivos específicos da 
Educação Física é a educação psicomotora. Assim levamos a estimulação de vários processos psí-
quicos específicos por idade os quais devem ser adquiridos através de um programa educacional 
que pode ser baseado em jogos de movimento ou outras estratégias lúdicas. Segundo VELASCO:

O desenvolvimento psicomotor se processa de acordo com a maturação do siste-
ma nervoso central, assim a ação do brincar não deve ser considerada vazia e abstra-
ta, pois é dessa forma que a criança capacita o organismo a responder aos estímulos 
oferecidos pelo ato de brincar, manipular a situação será uma maneira eficiente da criança or-
denar os pensamentos e elaborar atos motores adequados a requisição (VELASCO, 1996, p.27).

Um desenvolvimento físico equilibrado, o comportamento lúdico, a necessidade de compe-
tir e ter sucesso contribui para a formação em psicomotricidade no caso de jovens estudan-
tes. As particularidades morfológicas e funcionais desses sujeitos requerem o uso de meios e 
métodos específicos, que confirmam os caminhos individuais tomados pela educação motora.

Hoje em dia, todos sabem que o movimento desempenha um papel essencial não apenas no de-
senvolvimento físico da criança, mas também no mental, motor, artístico e sócio-afetivo, responden-
do, portanto, a essas necessidades fundamentais.  Consequentemente unifica todo o aprendizado 
e se torna o fator de aprendizagem e desenvolvimento inicial. Oferece conhecimento e habilidades.

A prática psicomotora pode tomar duas orientações, terapêutica e educativa. A idade de 
ouro da psicomotricidade está situada do nascimento aos 8 ou 9 anos de idade. Através do 
corpo, jogo e movimento, a criança aprende a controlar seu espaço, tempo e movimentos den-
tro de um processo altruísta. Além do aspecto motor que permite a aquisição de noções como 
orientação espaço-temporal, conhecimento da imagem corporal, noções de altura, que per-
mitem o desenvolvimento da linguagem, ortografia mestra (compreensão de letras, escri-
ta, leitura) aritmética (noção de tempo, quantidade, etc) e que parecem fixar conhecimentos 
e habilidades escolares: a psicomotricidade de grupo também propõe o trabalho relacional.

As crianças, através do brincar e da intervenção do professor psicomotor com a crian-
ça ou o quadro estabelecido durante a sessão, viverão uma série de experiências motoras.

Não apenas isso, mas eles viverão através de experiências relacionais, permitindo-
-lhes expressar suas emoções, controlá-las e estar conscientes de si mesmas e dos outros. 

A psicomotricidade envolve uma série de noções “sociais”, como “revezando-se”, “ele não está fa-
zendo assim”, “é muito fácil ou muito difícil para mim”, “tenho medo”, “os outros eles estão olhando 
para mim”, etc. Desenvolver o prazer sensório-motor, lidar com situações agressivas, estar presente 
para outra pessoa, sentir-se bem consigo mesmo são os objetivos técnicos da “psicomotricidade.
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AS DINÂMICAS CONCEITUAIS DA 
PSICOMOTRICIDADE

A psicomotricidade teve seus primórdios 
uma vez que foi usada para reeducar alguns as-
pectos motores, ela forneceu a base teórica de 
exame psicomotor com um número de méto-
dos e técnicas de tratamento de vários distúr-
bios do movimento permitindo, deste modo, 
uma abordagem terapêutica. Segundo ROSSI:

 A psicomotricidade permite ao homem sen-
tir-se bem com sua realidade corporal, possi-
bilitando-lhe a livre expressão de seus senti-
mentos, pensamentos, conceitos, ideologias. 
Mesmo que a psicomotricidade assuma gran-
de importância na resolução de problemas 
encontrados em sala de aula. Ela necessaria-
mente não é única solução para as dificuldades 
de aprendizagem, mas sim o meio de auxiliar 
a criança a superar os obstáculos e prevenir 
possíveis inadaptações. Assim, essa procu-
ra proporcionar ao aluno algumas condições 
mínimas a um bom desempenho escolar. Pre-
tende aumentar seu potencial motor dando-
-lhe recursos para que o aluno obtenha pro-
gresso no âmbito escolar (ROSSI, 2012, p.11)

Henry Wallon é considerado um pioneiro 
da psicomotricidade no campo científico em 
seus primeiros estudos publicados em 1925. 
Piaget também contribuiu para o desenvol-
vimento de habilidades psicomotoras. Sua 
teoria afirma que a inteligência é construí-
da a partir da atividade motora da criança e 
nos primeiros anos de seu desenvolvimen-
to. Desde então, a inteligência motora tam-
bém é considerada um elemento fundamen-
tal no campo das habilidades psicomotoras.

Os autores Wallon e Piaget entendem 
habilidades psicomotoras como uma ação 
educativa que valoriza a atividade física e 
o desenvolvimento de funções cognitivas. 
Além disso, observam que as habilidades 
psicomotoras tem a ver com o movimen-
to analisado a partir da perspectiva anatô-
mica e fisiológica dos movimentos, ou seja, 
neurológico com base no desempenho de 
atividades de três sistemas, o sistema pira-
midal que é responsável pela execução de 
movimentos voluntários, o sistema extra-
piramidal, cuja função é a de obter o motor 
automático e sistema cerebelar, que é respon-
sável por regular a harmonia do movimento.

Também a psicomotricidade dá um concei-
to baseado em uma visão global da pessoa. 
O termo “psicomotor” integra ações cogni-
tivas, emocionais, interações simbólicas e 
sensório-motor na capacidade de ser e de 
expressar-se em um contexto psicossocial. 

O psicomotor assim definido desempenha 
um papel fundamental no desenvolvimento 
harmonioso da personalidade. A partir desta 
concepção, diferentes formas de interven-
ção psicomotoras são desenvolvidas e en-
contram sua aplicação, seja qual for à idade, 
nas áreas preventiva, educacional e tera-
pêutica. Essas conceituações de habilidades 
psicomotoras permitem compreender que 
a intervenção e o estudo psicomotor fazem 
parte de um trabalho integral no ser huma-
no para dar origem a bases de aprendizagem 
posterior e facilitar a resolução de problemas.
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COMPORTAMENTOS 
PSICOMOTORES

Três componentes são considerados como 
comportamentos psicomotores: componente 
motor, componente cognitivo e componen-
te afetivo-relacional. O componente motor 
é composto por comportamentos motores 
básicos, comportamentos neuromotores e 
comportamentos perceptivos motores. Des-
se modo comportamento motor básico re-
fere-se aos comportamentos motores que 
são instintivos, automáticos. Entre eles es-
tão reconhecidos a coordenação dinâmica 
geral, coordenação visual motora, coordena-
ção postural e equilíbrio. Para LE BOUCH:

Durante o período escolar, seria possível, 
apoiando-nos nas atividades de expressão 
espontânea realizadas em grupo, despistar 
entraves como a inibição, a insegurança, as 
dificuldades de comunicação, os atrasos de 
linguagem. A exploração de situações lúdicas 
e do trabalho para a imagem do corpo num 
clima de segurança criado pela educadora de-
veria permitir às crianças, vítimas de carências 
afetivas ou, ao contrário, superprotegidas, a 
recuperação de uma parte de seu atraso no 
plano funcional [...] (LE BOUCH, 1987, P. 28).

Na dinâmica geral, a coordenação dinâmi-
ca é referida à coordenação grosseira que 
é a capacidade do corpo de integrar a ação 
de grandes massas musculares: andar, cor-
rer, pular, dançar, escalar, etc., coordena-
ção visual motora representa a capacida-
de de usar pequenos grupos musculares 
para realizar movimentos muito específi-
cos, tais como escrita, corte, costura e to-
das as atividades que requerem a participa-
ção dos músculos e movimentos mais finos.

Podemos também relacionar a coordenação 
postural e equilíbrio, pois referem-se tanto ao 
equilíbrio estático, à capacidade de imobili-
dade interna ativa, quanto ao equilíbrio dinâ-
mico que exige o oposto, isto é, uma orien-
tação controlada do corpo em situações de 
deslocamento. Bem como, comportamentos 
neuromotores básicos os quais estão ligados 
à maturação do sistema nervoso central e tô-
nus   muscular, relaxamento e lateralidade. O 
tônus   muscular é a qualidade do músculo. Ele 
serve como um pano de fundo contra o qual 
surgem contrações musculares e movimen-
tos. Portanto, é responsável por toda ação 
corporal e, além disso, é o fator que permi-
te o equilíbrio necessário para realizar dife-
rentes posições. Na concepção de BUENO:

É nesse período que se instalam as prin-
cipais dificuldades em todas as áreas de re-
lação com o meio ao qual está inserido e 
que, se não forem exploradas e trabalhadas 
a tempo, certamente trarão prejuízos como 
dificuldades na escrita, na leitura, na fala, 
na sociabilização, entre outros. [...] Obser-
vando o indivíduo de forma global, a psico-
motricidade faz-se necessária tanto para a 
prevenção e tratamento das dificuldades 
quanto para a exploração do potencial ati-
vo de cada um [...] (BUENO, 1998, p. 51).

O relaxamento é o estado de repouso do 
músculo, o oposto da contração muscular. 
As sincinesias são movimentos involuntá-
rios que acompanham os movimentos vo-
luntários. Estes são frequentes no estágio 
infantil, são reações parasitárias. Existem 
dois tipos, sincretismo reprodutivo, imita-
ção esboçada pelos sincretismos do mem-
bro contralateral e difusão tônica, que se 
manifestam por um aumento no tônus   do 
membro oposto àquele que inicia a ação. 
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Distal (mãos, pés) ou síncope proximal (pis-
car, movimentos da língua, abertura da boca) 
também podem ser observados. Na Latera-
lidade o atraso é a preferência pelo uso de 
um lado do corpo, a dominância de um he-
misfério corporal, seja direito ou esquerdo.

Comportamentos motores perceptivos es-
tão ligados à consciência e à memória. Eles 
se manifestam no tempo, ritmo e espaço. O 
tempo, abstrato, duracional, é concebido em 
princípio como ilimitado, contínuo e unidi-
mensional. Nela, a sucessão de instantes que 
integram a experiência humana da realidade é 
localizada e medida. O ritmo é a divisão per-
ceptível do tempo ou espaço em intervalos 
iguais. Você pode distinguir dois ritmos, o in-
terno que é orgânico, fisiológico e o exterior. 
E o espaço é a distância entre dois ou mais 
corpos. Podemos perceber em três dimen-
sões: longa, larga e alta. Sendo este o objeto 
de estudo a ser desenvolvido nesta investi-
gação, será aprofundado posteriormente.

 
DESENVOLVIMENTO DO 
MOVIMENTO

O movimento começa com a vida fetal. Uma 
mulher grávida começa a sentir os primeiros 
movimentos do feto em direção ao quarto 
mês. Quando o bebê nasce, esses movimen-
tos continuam como uma resposta ao meio 
ambiente. O bebê começa a conhecer sobre si 
mesmo e o mundo ao seu redor, começando 
e através do movimento que ele faz com seu 
corpo. É a presença da mãe que com seu olhar, 
sua palavra e sua ação acompanham e dão sen-
tido aos movimentos do bebê. ROSA NETO 
dialoga com SILVEIRA no sentido de que:

Estudos sobre a motricidade infantil, em ge-
ral, são realizados com objetivo de conhecer 
melhor as crianças e de poder estabelecer ins-
trumentos de confiança para avaliar, analisar e 
estudar o desenvolvimento de alunos em dife-

rentes etapas evolutivas. As maneiras de ava-
liar o desenvolvimento motor de uma criança 
podem ser diferentes, no entanto, nenhuma é 
completa nem engloba holisticamente todos 
os aspectos do desenvolvimento (ROSA NETO 
APUD SILVEIRA C. R. A., ET AL 2005. p 45).

O movimento, inicialmente reflexivo e in-
voluntário, começa a se organizar através da 
maturação e troca com o ambiente, funcio-
nando como fonte de conhecimento e co-
municação com os outros. O Neuromotor 
representa maturação céfalo caudal ou quase 
distal o qual permite o movimento evoluir a 
partir da utilização de todo o corpo para a in-
dependência de cada uma das suas partes. A 
realização de uma controlada, a intenção que 
é direcionado para alguém ou alguma coisa, 
o movimento às vezes é muito difícil de ser 
realizado em crianças com uma deficiência. 
A execução de um movimento não depen-
de apenas da biomecânica, mas há também 
uma participação da atividade mental. Certos 
movimentos precisam de uma representação 
mental para executá-lo. Na verdade, existem 
vários aspectos que intervêm no movimen-
to, como o mental, o tom, a postura, o mo-
vimento atitudinal, cognitivo e expressivo.

CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO

O esquema corporal, que é um todo no 
desenvolvimento do indivíduo, é a represen-
tação mental do próprio corpo. Ele é cons-
truído e evoluiu a partir das experiências e 
experiências compartilhadas com os outros 
no espaço e no tempo. Varia de acordo com 
as condições experimentadas e conscientes. 
O reconhecimento das diferentes partes do 
corpo surge com a ação deste no espaço. Por 
outro lado, a imagem corporal é inconscien-
te, está ligada ao discurso recebido nas rela-
ções com os outros. FERLAND destaca que:
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Todavia, é importante não oferecer esti-
mulações excessivas à criança, o que iria de 
certa forma sobrecarregar os seus circuitos 
sensoriais [...] Todavia, a estimulação deve 
ser suficiente para despertar o que a rodeia. 
Portanto, nada de dietas, mas também nada 
de excessos de estímulo. Para lhe permitir 
descobrir-se e contactar com o mundo que 
a rodeia, basta prodigar-lhe cuidados caloro-
sos, fazê-la participar em atividades agradá-
veis e oferecer-lhe um ambiente que susci-
te o seu interesse (FERLAND, 2006, p. 59).

Essa relação está estritamente ligada com 
o emocional, com o subjetivo, é particular 
para cada um e está ligado à história em si, 
e como o corpo foi nomeado. A imagem cor-
poral está em constante mudança de acor-
do com as experiências inter-humanas que 
são estabelecidas. Cada troca feita com ou-
tras pessoas enriquece a imagem do corpo. 
A construção da imagem corporal está liga-
da à qualidade emocional e afetiva com os 
outros, principalmente com os pais. Por ou-
tro lado, a construção do esquema corpo-
ral está mais relacionada à experiência con-
creta do corpo na interação com o espaço.

Algumas crianças apresentam desequilí-
brios no uso de seu corpo, devido à falta de 
conhecimento. A este respeito, poderia inter-
vir no seu desenvolvimento, primeiro fazen-
do os ajustes que a criança precisa para se 
relacionar com o seu próprio corpo. Ou seja, 
contribuir para a montagem do esquema cor-
poral, e depois acompanhá-lo para que ele 
possa dispor desse corpo, colocá-lo em uso e 
funcionando através de atividades e objetos. 

A organização do espaço está intimamen-
te ligada ao esquema corporal “como a cons-
ciência dos diferentes elementos do corpo 
e das relações que existem entre eles, seja 
em uma atitude estática ou em movimento. 
Em vez disso, a organização espacial é en-

tendida como a estruturação do mundo ex-
terno que se relaciona primeiro com o Eu e 
depois com outras pessoas e objetos, tanto 
em uma situação estática quanto em um mo-
vimento do mundo externo tomando como 
referência o próprio EU.  A construção do 
espaço é a representação baseada na matu-
ração e nas experiências nervosas. Isso fa-
cilita o movimento no espaço, as várias re-
lações que são estabelecidas com objetos.

Nos primeiros anos, o espaço é como o in-
divíduo pode apreendê-lo, com a matriz que 
seus esquemas de assimilação da realidade 
o imprimem: é onde é feito, onde a ação é 
exercida. O tempo é apenas uma sucessão 
que não é muito diferente dos eventos de 
rotina. Essa construção de noções têm o ca-
ráter ontogenético, isto é, que é refeito por 
cada indivíduo para sua história particular.

As crianças percebem e organizam o 
que o desenvolvimento de suas estrutu-
ras cognitivas permite, um exemplo disso 
é que elas não sabem quando será seu ani-
versário, pensam que seu pai é mais ve-
lho que seu tio porque ele é mais alto, Há 
cinco anos ele está interessado em saber 
como seu nome é chamado naquele dia.

A noção de espaço na criança, que, como 
no caso do esquema corporal, constitui uma 
representação, é construída por meio de 
ações motoras, ações posteriormente in-
ternalizadas que se tornam sistemas repre-
sentativos e se organizam em operações.

Em crianças pré-escolares, são apenas as 
ações motoras diretas que, satisfazendo as 
necessidades exploratórias, fornecem as 
primeiras representações espaciais que per-
tencem à organização do espaço topológico.
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Para a criança, o primeiro ponto de re-
ferência no mundo que o rodeia é o seu 
próprio corpo, aprendendo conceitos 
como para cima, baixo, grande, alto, fren-
te e verso em termos de si mesmo, per-
mitem-lhe a localização do seu espaço.

O local do cérebro destinado à gestão do 
espaço corporal é a área cortical. Especial-
mente importante é o córtex posterior, é o 
lugar de coordenação espacial de todas as 
partes do corpo, bem como a relação do cor-
po e suas partes com o meio ambiente. Os 
seres humanos precisam conhecer e reco-
nhecer o espaço para poder habitar, com-
partilhar músicas, danças, crenças, permitir 
objetos que contam a história e recuperam 
traços, situam os diversos agentes em deter-
minado local de ação. Portanto, se explora a 
forma como as crianças representam viven-
ciado espaço é observada tomando como 
ponto de referência objetos ou significados 
colocam que a psicologia cognitiva solicita 
que representa a maneira como os sujeitos 
fazem para ir de casa para a escola, a imagem 
da sorveteria, quiosque aparece, etc. FON-
SECA cita GONÇALVES no que tange que:

O corpo surge, portanto, mais uma vez, 
como o componente material do ser huma-
no, que, por isso mesmo, contém o sentido 
concreto de todo o comportamento sócio-
-histórico da humanidade. O corpo não é, 
assim, o caixote da alma, mas o endereço da 
inteligência. O ser humano habita o mun-
do exterior pelo seu corpo, que surge como 
um componente espacial e existencial, cor-
ticalmente organizado, no qual e a partir do 
qual o ser humano concentra e dirige todas 
as suas experiências e vivências (FONSE-
CA, 2008, apud, GONÇALVES, 2009, p. 14).

Desta forma, o espaço está sendo cons-
truído. Se a construção de espaço e orien-
tação na mesma passagem postura através 

da experiência de ir gradualmente acesso 
a representação por fazer violência para os 
meninos imponentes decifrar mapas sem ter 
liderado um espaço de transição na constru-
ção de estradas complexa sistemas de repre-
sentação do corpo. Durante a primeira fase 
de escolar, o espaço é para a criança o que 
ela pode tocar, passar e experimentar. Seu 
corpo funciona como um ponto de referên-
cia a partir do qual seu mundo é ordenado. 

Com o passar do tempo e gradualmente, 
noções como antes de mim, acima de mim, 
abaixo de mim, expandir-se-ão, diante de 
um grau maior de descentralização permite 
não apenas considerar a relação de objetos 
com respeito ao próprio corpo, mas tam-
bém relacionar os objetos uns aos outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É com referências técnicas sobre a realiza-
ção do nosso próprio corpo, suas habilidades 
físicas e, posteriormente, a possibilidade de 
controlar o corpo. A experiência positiva aju-
da a evoluir e fortalecer o esquema corporal. 

Podemos então associar unidade entre 
corpo e mente, nos quais o movimento seja 
uma das conexões entre os corpos interno 
e externo. O movimento ativamente exe-
cutado também introduz a atividade física 
e psíquica. O esquema corporal objetivo di-
fere da imagem subjetiva do próprio corpo 
com muita frequência. É necessário escolher 
exercícios de sincronização com uma dificul-
dade adequada necessária para o desempe-
nho, a fim de reclassificar a autopercepção 
no sentido de uma aceitação mais positiva. 

A criação deste último é baseada em experiências 
com ambientes internos e externos, incluindo estru-
turas interpessoais, o que possivelmente não tem 
que ser verdade em distúrbios psíquicos. A experi-
ência da unidade é considerada a mais importante. 
Ao perceber o próprio esquema corporal, o nível de 
desintegração diminui. Exercícios excessivamen-
te difíceis podem ativar mecanismos de defesa.
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Durante o desempenho dos exercícios 
corporais, o paciente é levado ao estado de 
consciência de seu próprio corpo, suas po-
sições, curso do movimento, desempenho 
da ação do movimento e parte do seu sig-
nificado. Posições de movimento e corpo 
têm significado simbólico. É por isso que é 
possível se expressar através do movimen-
to (usado a dança como exemplo). As con-
dições dos indivíduos de suas vidas, mui-
tas vezes forçadas a suprimir a exibição de 
suas emoções associadas à necessidade 
de expressar suas necessidades e desejos.

Os programas terapêuticos psicomotores 
estão focados no início de processos cogni-
tivos, educacionais e emocionais. Os exercí-
cios são fáceis de gerenciar, o desempenho 
não é enfatizado. O objetivo é trazer uma 
experiência positiva de si mesmo numa refle-
xão no sentido se a tensão está sendo libe-
rada. Partes saudáveis   da personalidade são 
apoiadas a fim de melhorar a autoconfiança 
e a crença no meio ambiente e na possibili-
dade de experimentar afinidade e felicidade. 
Experiência emocional positiva é enfatiza-
da. A qualidade do desempenho dos exercí-
cios é importante. O processo de atividades 
de movimento inicia com espontaneidade e 
criatividade. O objetivo está relacionado a 
necessidade de desenvolver a criatividade 
diretamente. O sujeito também é levado a 
uma abordagem criativa própria para resolver 
situações de jogo e tarefas de movimento.

Durante o desempenho dos exercícios cor-
porais, o paciente percebe os movimentos 
dos outros e o modo como estes são perce-
bidos por eles. A percepção dos próprios mo-
vimentos e movimentos dos outros permite 
não apenas o confronto, mas também a au-
torregulação intencional interna do próprio 
movimento. Para os indivíduos é facilmente 
compreensível a comunicação não verbal que 
a comunicação verbal. O movimento com 
comunicação não-verbal cria uma situação 
para o surgimento da comunicação verbal.

A infância e a adolescência são períodos 
essenciais para a aprendizagem, principal-

mente pelo rápido desenvolvimento neu-
rológico e maior plasticidade neural, ou 
seja, a experiência nesse período altera a 
arquitetura dos circuitos neurais devido à 
maior plasticidade, fortalecendo as sinapses. 

Nessas fases do desenvolvimento humano, 
além das implicações fisiológicas relaciona-
das aos aspectos da maturação neurológica, 
o organismo jovem é especialmente sensível 
à influência de fatores ambientais e compor-
tamentais de natureza tanto positiva quan-
to negativa. Acredita-se que a coordenação 
motora na infância exercerá influência nos 
últimos anos de vida, o que resulta em maio-
res habilidades na prática esportiva em indi-
víduos fisicamente ativos desde a infância.

Não há dúvida sobre a influência do meio 
ambiente no desenvolvimento e como 
ele ocorre; no entanto, o número de es-
colas com espaços adequados para prá-
ticas de atividade física é atualmente 
escasso, o que pode comprometer o desen-
volvimento das habilidades motoras dos es-
tudantes devido à infraestrutura precária.

O desenvolvimento humano é um processo 
de evolução e mudança, seja no aspecto físi-
co ou psicológico. Em cada estágio da vida, há 
características específicas e a aceleração ou 
atraso desses processos pode ocorrer, depen-
dendo do exame de cada caso individualmen-
te. A criança sente naturalmente a necessidade 
de explorar seu ambiente, adquirindo habili-
dades motoras, mentais e sociais. A infância 
moderna é marcada por mudanças drástica. 
O espaço e a liberdade de jogar diminuíram 
significativamente, resultados de processos 
urbanos que induzem a necessidade de se-
gurança e o crescente avanço tecnológico. A 
escola deve ser uma agente ativa neste caso, 
olhando não só para a preparação profissional 
do indivíduo, mas também com outros aspec-
tos como autonomia, criatividade e crítica.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1670

VILMA APARECIDA DE SOUZA MARRERO

Graduação em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José(2013); Pro-
fessora de Educação Infantil - Rede Municipal no CEI Jardim São Martinho.

REFERÊNCIAS

ASCENÇÃO, A. et al. Fisiologia da fadiga muscular: delimitação conceptual, 51 mo-
delos de estudo e mecanismos de fadiga de origem central e periférica. Revis-
ta Portuguesa de Ciências do Desporto. Portugal, v. 3, n. 1, p. 108- 123, 2003.

BUENO, Jocian Machado. Psicomotricidade: teoria e prática. São Paulo: Lovise, 1998.

CHIABAI, Isa Maria. A influência do meio rural no processo de cognição de crian-
ças da pré-escola: uma interpretação fundamentada na teoria do conhecimen-
to de Jean Piaget. Tese de Doutorado. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 1990

FERLAND, Francine. O desenvolvimento da criança no dia-a-
-dia. Do berço até à escola primária. Lisboa/Portugal: Climepsi, 2006.

GONÇALVES, Fátima. Psicomotricidade e educação físi-
ca: Quem quer brincar põe o dedo aqui. São Paulo: Cultural RBL, 2010.

GUTIERRES FILHO, P. A psicomotricidade em meio aquático. In: FERNANDES, J.; GUTIERRES 
FILHO, P. (Ed.). Psicomotricidade: abordagens emergentes. Barueri: Manole, 2012. p. 72-85.

LE BOLCH, Jean. Educação psicomotora: psicocinéti-
ca na idade escolar. Tradução: Jeni Wolff. Porto Alegre: Artmed, 1987.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1671

LIMA, G.; FERNANDES, J.; ARAÚJO, L. Psicomotricidade e psicanáli-
se: a linguagem faz corpo. In: FERNANDES, J.; GUTIERRES FILHO, P. (Ed.). Atu-
alidades da prática psicomotora. Rio de Janeiro: Wak, 2015. p. 105-121.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, CIF: Classificação Internacional de Funcio-
nalidade, Incapacidade e Saúde [Centro Colaborador da Organização Mundial da Saú-
de para a Família de Classificações Internacionais, org.; coordenação da tradução Cas-
sia Maria Buchalla]. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP; 2003. 

PIAGET, J. A Construção Do Real Na Criança. Rio De Janeiro, Zahar, 1970.
___________. Seis estudos de Piaget. Tradução: Maria Alice Magalhães D’Amo-

rim e Paulo Sérgio Lima Silva. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

ROSA NETO, F. Manual de Avaliação Motora. Por-
to Alegre: Artmed, 1996. Avaliação Motora. Porto Alegre: Artmed, 2002.

SANTOS, M. G.; DEZAN, V. H.; SARRAF, T. A. Bases metabólicas da fadiga muscular agu-
da. Revista Brasileira de Ciências e Movimento. Brasília, v.11, n.1, p. 07-12, janeiro 2002.

SAYÃO, Déborah Thomé. Infância, educação física e educação infantil. Florianópolis, 2000.

VELASCO, Cassilda Gonçalves. Brincar: O Despertar Psicomotor. Rio de Janeiro: Sprint, 1996.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1672

LITERATURA INFANTIL: UMA ESTRATÉGIA PARA VALORIZAR A 
DIVERSIDADE ETNOCULTURAL

RESUMO: O objetivo deste trabalho é utilizar a literatura infantil como recurso na apresentação 
das diferenças etnoculturais, favorecendo a formação da identidade e o desenvolvimento da 
autonomia das crianças ainda na pré-escola, tendo em vista que, por meio da leitura intencional, 
é possível mostrar para a criança de forma significativa as diferentes etnias que compõem a 
cena cultural em nossa sociedade nos dias atuais. A escola como palco de encontro dessa 
diversidade se coloca como protagonista na promoção pelo respeito ao próximo.

Palavras-chave:  Diversidade; Literatura Infantil; Identidade.
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INTRODUÇÃO 

No contexto de inclusão social a busca pela equidade é essencial para o de-
senvolvimento humano e evolução da sociedade, porém não é tarefa fácil. A es-
cola tem papel fundamental para a concretização deste princípio, devendo es-
timular as relações, valorizando a pluralidade etnocultural presente atualmente.

Nesse sentido, de acordo com Abramovich (1997), a Literatura Infantil é uma im-
portante aliada no processo de formação da identidade e valorização dessas di-
ferenças. Dessa forma, é possível desenvolver projetos voltados para a diversida-
de etnocultural, utilizando como recurso didático a literatura infantil, no intuito de 
favorecer a compreensão e aceitação das diferenças presentes em nossa sociedade.

A pluralidade cultural, o multiculturalismo e as multiétnicas sempre fizeram parte da nossa socie-
dade, porém no momento em que vivemos, frente à globalização, a apresentação das diferenças 
de povos, culturas, costumes e gostos tornam-se mais explícita. Dessa maneira, segundo Santos 
(2005) faz-se necessário discutir e ampliar o conhecimento sobre o tema diversidade cultural.

A escola recebe atualmente, crianças de diferentes regiões do Brasil e até mesmo de ou-
tras partes do mundo, gerando entre alunos uma riqueza de conhecimento por meio da tro-
ca de experiências, tendo em vista que essas crianças trazem consigo uma bagagem cul-
tural diferente umas das outras. Por outro lado, essa diversidade gera dificuldade de se 
conviver com as diferenças, causando, muitas vezes, atitudes preconceituosas e excludentes.

Diante dos fatos apresentados, esse trabalho pretende contribuir para averi-
guar se: é possível desenvolver estratégias por intermédio da literatura infan-
til que possam fazer com que as crianças valorizem a diversidade etnocultural?

O principal objetivo é apresentar a diversidade etnocultural por intermédio da Literatura Infan-
til, favorecendo a relação de igualdade entre crianças ainda na pré escola. Além do propósito de 
promover a formação da identidade da criança e aceitação de si, valorizando o fator etnocultural. 

O trabalho será realizado por meio de estudo bibliográfico, sendo os principais teóricos: Abra-
movich (1997), e Bettelheim (1980), ambos voltados para a Literatura Infantil e os Contos; Feltrin 
(2007), Mantoan (2005 e 2006) e Sapon-Shevin (1999), que explicitam discussões acerca da Inclu-
são Escolar; Moreira (2001) e Santos (2005) que tratam a relação entre a pedagogia e a diversidade.
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MULTICULTURALISMO

De acordo com Moreira (2001), o multicul-
turalismo é caracterizado de quatro maneiras: 
multiculturalismo conservador, baseado na 
atitude imperialista da Europa e Estados Uni-
dos, que pressupõem a inferioridade de ou-
tros grupos raciais, buscando construir uma 
cultura comum, desprezando os costumes e 
comportamentos dos grupos de minoria, pro-
curando garantir a hegemonia de sua cultu-
ra; multiculturalismo liberal, que defende a 
igualdade entre as diferentes etnias, conside-
rando que todos têm capacidade intelectual 
igual e, por isso, são capazes de competir e 
ascender em meio a uma sociedade capi-
talista; multiculturalismo liberal de esquer-
da, caracterizado por aceitar as diferenças 
entre as etnias, porém acredita que a busca 
pela igualdade, descaracteriza as especifici-
dades de cada grupo social. Dessa maneira, 
invertem-se os papéis e buscam ressaltar as 
diferentes culturas dos grupos de minorias e 
desprezar a cultura dos grupos dominantes; 
e por último, Moreira (2001) aponta o mul-
ticulturalismo crítico, que valoriza o papel 
da linguagem para a construção da identida-
de. Considera que as características de cada 
grupo é resultado de lutas sociais, relacio-
nadas com a transformação que ocorre nas 
relações sociais, culturais e institucionais. 

No Brasil, o multiculturalismo caracteri-
za-se pela mistura de culturas que é exten-
sa em aspectos físicos, costumes e religiões. 
Como resultado dessa miscigenação de po-
vos, credos e culturas que ocorreram des-
de a época da colonização, o país se coloca 
como nação onde uma de suas principais 
características é a diversidade. De acordo 
com o PCN (volume 10, p.19 e 20) “O Bra-
sil não é uma sociedade regida por direitos, 
mas por privilégios. Os privilégios se assen-
tam em preconceitos e discriminações de 
todo tipo: socioeconômico, étnico e cultural”. 

Para os brasileiros o convívio em meio a 
uma sociedade pluricultural deveria ocor-
rer de maneira natural, tendo em vista os 
fatos já apresentados. Nesse sentido, Mo-
reira (2001) afirma que mesmo com toda 
miscigenação, percebe-se que os diferen-
tes costumes foram colocados à margem de 
uma cultura europeia, ou pelo menos não 
ocuparam um papel de destaque na histó-
ria da cultura brasileira, predominando ape-
nas o estereótipo de uma cultura branca.  

De fato, não há quem hoje subestime os 
confrontos e os problemas decorrentes da 
presença maciça, principalmente nos países 
do chamado Primeiro Mundo (...) As formas 
de vida e as culturas desses últimos grupos 
são tidas como os únicos padrões aceitáveis, 
ao passo que as dos outros, as dos marginais, 
são vistas como uma ameaça à homogenei-
zação cultural perseguida, o que faz com 
que sejam desvalorizadas, desrespeitadas 
e reprimidas  (MOREIRA, 2001 P.83 E 84).

Contribuindo para a disseminação das di-
ferentes culturas, a globalização surge como 
agente ativo no processo de apresentação do 
que é multicultural. É fato que nos dias atuais 
pessoas de diferentes partes do mundo e que 
vivem de diversas maneiras interagem por meio 
das redes sociais, compartilham dos aconte-
cimentos que ocorrem em todo o planeta por 
meio das informações que são transmitidas via 
satélite. De acordo com Santos (2005 p.41), 
esse comportamento faz com que indivíduos, 
ao compartilharem suas experiências, relacio-
nam-se com diferentes culturas, promovendo 
atitudes que favorecem a diversidade cultural. 
Nesse sentido a autora aponta que “Em relação 
às diferenças culturais, a convivência com reali-
dades plurais exige uma educação intercultural, 
diálogo e a negociação dos conflitos, assumindo 
a diversidade para uma convivência pacífica”.
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Tendo em vista que o conceito de multicul-
turalismo crítico propõe o reconhecimento e 
respeito às diferenças, torna-se uma contra-
dição o discurso da sociedade que expressa o 
desejo e a busca pela igualdade. Dessa manei-
ra, procurou-se explicitar neste trabalho, que 
a igualdade ao qual é aclamada pela sociedade 
não diverge em nada do conceito da diversi-
dade, tendo em vista que a igualdade ao qual 
se refere é a igualdade em direitos e deve-
res. O multiculturalismo por sua vez propõe 
o reconhecimento das diferenças de hábitos, 
costumes e valores de cada indivíduo ou de 
um determinado grupo social. Corroboran-
do com essa ideia, Boaventura Santos (1995) 
apud Santos, (2005, p.26) ressalta: “Que te-
nhamos o direito de ser diferentes, quando a 
igualdade nos descaracteriza, e o direito de 
ser iguais, quando a diferença nos inferioriza”.

Nesse sentido, o multiculturalismo significa 
a convivência interpessoal entre culturas di-
versas, considerando e respeitando a diversi-
dade cultural presente na sociedade, manten-
do-a unida. Partindo desse ponto, foi possível 
favorecer a compreensão sobre o que de fato 
a educação inclusiva necessita para aten-
der seus alunos num princípio de equidade. 

O CONCEITO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

Hoje em dia, fala-se muito em como lidar 
com a diversidade presente em nossa so-
ciedade, sem discriminação e com um olhar 
aprofundado em relação ao indivíduo como 
alguém único dentro de suas especificidades. 
Para Mantoan (2006), nesse contexto, a escola 
é o melhor espaço no processo de acolhimen-
to e socialização, porém por falta de conhe-
cimento não é possível tratar desse assunto 
de forma natural e ampla, por isso muitas ve-
zes acabam por adotar posturas excludentes. 

É preciso entender que independente de 
suas limitações físicas, cognitivas e condições 
sociais, os indivíduos devem ser estimulados, 
incentivados e compreendidos, promovendo 
igualdade de condições a todos. Acerca des-
sa discussão, Stainback (1999) explicita que:

Em um sentido mais amplo, o ensino inclu-
sivo é a prática da inclusão de todos – inde-
pendentemente de seu talento, deficiência, 
origem socioeconômica ou origem cultu-
ral – em escolas e salas de aula provedoras, 
onde todas as necessidades dos alunos 
são satisfeitas (STAINBACK, 1999, P. 21). 

Segundo o autor, compreende-se que os 
alunos não são iguais e podem necessitar de 
intervenção no processo de construção do 
conhecimento, devendo adotar medidas para 
enfrentar conceitos conservadores que clas-
sificam seus alunos como capazes ou incapa-
zes, sem levar em conta suas peculiaridades e 
a diversidade presente em cada sala de aula. 

De acordo com Mantoan (2006), inclusão é 
saber interagir com o outro e ter a capacidade 
de reconhecê-lo em toda a sua especificida-
de, independente de suas limitações ou esco-
lhas de vida. É saber entender e compartilhar 
com pessoas diferentes de nós, respeitando 
suas particularidades. Compreender o ver-
dadeiro sentido da inclusão não é uma tare-
fa fácil e é preciso adotar posturas e ações 
efetivas que garantam o acesso e permanên-
cia dos alunos, sem excluir e buscar sempre 
valorizar as diferenças. É preciso admitir e 
aceitar que todos são diferentes e especiais. 
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Fazer valer o direito à educação para todos 
não se limita a cumprir o que está na lei e apli-
cá-la, sumariamente, às situações discrimina-
tórias. 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 (MANTOAN, 2006, P. 16).

Incluir, segundo Mantoan (2006), muitas ve-
zes é confundido com integrar, porém, há uma 
grande diferença entre as duas ações. Incluir 
é perceber que todos são diferentes, é aco-
lher todas as pessoas, sem exceção. É enten-
der que um grupo de minorias, tratado muitas 
vezes como diferente, tem os mesmos direi-
tos e iguais condições de alcançar a formação 
plena no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao reunir pessoas de diferentes origens 
socioeconômicas, culturais, religiosas e com 
características individuais diversas, a escola e 
seus professores têm de planejar atividades 
favorecedoras da socialização, pensando-a 
como “processo de adaptação de um indivíduo 
a um grupo social e, em particular, de uma crian-
ça à vida em grupo (MANTOAN, 2006, P. 61).

Integrar é quando o sistema educacional 
impõe que o aluno se adapte ao contexto 
escolar, ou seja, tenha condições de frequen-
tar a instituição da maneira que a encontra, 
não havendo nenhum tipo de adequação 
tanto na estrutura física quanto na metodo-
logia de ensino. Nesse sentido, a criança é 
inserida em um ambiente pronto e deve se-
guir um padrão pré-estabelecido, pois não 
há uma preocupação para que esta seja aco-
lhida e sinta-se parte integrante e participa-
tiva do novo meio social. (Mantoan, 2006)

Corroborando com a ideia exposta, Feltrin 
(2007) salienta a importância de se trabalhar as 
diferenças presentes na sala de aula, valorizan-
do-as, favorecendo assim com a construção 
da identidade de maneira natural e prazerosa. 

Entretanto, a diferença não deixa de ser 
um aspecto grandemente positivo. A dife-
rença alegra, sugere, incita as conquistas 
e à construção de algo diferente, possivel-
mente melhor ou melhorado. É importan-
te que crianças de diferentes faixas etárias 
e condições sociais convivem na socieda-
de numa forma de aprendizado e comple-
mentação mútua (FELTRIN, 2007, P. 64).

É importante que as crianças aprendam 
desde a infância a conviver e respeitar as di-
ferenças presentes na sociedade, refletindo 
sobre o que realmente é importante dentro 
desse contexto. Entender que o padrão físico, 
cognitivo ou social, muitas vezes, classifica-
do como o melhor ou pior, não é o superior. 
Que a compreensão e a aceitação entre as 
crianças são necessárias para que haja trans-
formação na sociedade. Nesse sentido, a lite-
ratura infantil surge como recurso para favo-
recer a inclusão social, além de ser uma aliada 
no processo de construção da identidade.

LITERATURA INFANTIL E A 
FORMAÇÃO DA IDENTIDADE

Diante dos estudos apresentados sobre a di-
versidade e a forte influência, principalmente 
na pré-escola, a leitura agrega valores na vida 
dos educandos, no sentido de transformar a 
maneira de compreender e se relacionar como 
indivíduos únicos, conforme atesta Abramo-
vich (1997). A autora faz uma reflexão sobre a 
importância de se partilhar experiências de lei-
tura e de falar da relação apaixonada, que de-
veria acontecer entre o leitor e determinados 
textos, porém isso nem sempre se faz presen-
te na realidade dos alunos de 4 e 5 anos. Tal-
vez, esta seria a maneira mais sensata, eficaz 
e significativa de trabalhar a leitura na infân-
cia, uma atividade vital que precisa ser, des-
de cedo, estimulada e plena de significados.
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Na pré-escola, essas experiências têm fun-
damental papel, pois por meio do estímulo 
à leitura é possível transformar a realidade, 
construir conceitos de valores e ética, desen-
volver a autonomia e o respeito à diversidade.  

Como é importante para a formação de 
qualquer criança ouvir muitas histórias (...) Es-
cutá-las é o início da aprendizagem para ser 
um leitor, e ser leitor é um caminho absolu-
tamente infinito de descoberta e de compre-
ensão do mundo (ABRAMOVICH,1997,P.16).

Dessa forma, salienta-se que a literatu-
ra infantil contribui de forma significativa 
no processo de ensino e aprendizagem, na 
formação da cidadania e na valorização do 
indivíduo como parte integrante de uma so-
ciedade multicultural (Abramovich, 1997).

Geralmente, a criança inicia o contato com 
histórias oralmente contadas pelos fami-
liares, antes mesmo de serem inseridas no 
convívio escolar. É um conto antes do sono 
ou uma história antes do almoço, com isso 
passa a conhecer diferentes personagens, 
familiarizando-se com os diferentes con-
textos, pois uma história vem sempre car-
regada de significados (Abramovich, 1997).

É através das histórias que a criança se de-
para com situações vivenciadas e, assim como 
as personagens dos contos, também procura 
meios para entender o mundo na qual se en-
contra inserida. Abramovich (1997) salienta 
que dessa forma, desenvolve esquemas men-
talmente, assimilando essas informações e tra-
çando um caminho para a resolução de pro-
blemas, buscando ideias como uma forma para 
solucioná-los, assim como as personagens fi-
zeram, tornando-se uma possibilidade de de-
frontar com novas experiências. Nesse sentido 
Piaget (1971) ressalta que faz parte do proces-
so de construção da autonomia à aquisição 
de esquemas, através de atividades lúdicas.

De modo geral, encontramos em todos 
símbolos lúdicos essa união sui generis de 
uma assimilação deformante princípio do 
próprio jogo, e de uma espécie de imitação 
representativa, fornecendo a primeira as 
significações ou esquemas “significados” e 
constituindo a segunda o “significante” es-
pecífico do símbolo (PIAGET, 1971, P. 34).

Para Abramovich (1997), na contação de 
histórias, é possível descobrir outros lu-
gares, outros tempos, transportar a crian-
ça a novos conhecimentos. Dependendo 
do contexto que a história é abordada, a 
criança poderá viajar entre castelos, tem-
pos medievais, jardins e cidades contem-
porâneas. A história permitirá a descoberta 
de novas culturas, povos diferentes, luga-
res que serão explorados no seu imaginário. 

Corroborando com essa ideia, Zilberman 
(2003) ressalta a importância de que a litera-
tura seja desenvolvida com alegria, trazendo 
o tema de forma transversal e natural, inde-
pendente do seu contexto histórico social. 

Tais atividades transcorrem simultanea-
mente, porque, devido à circunstância parti-
cular do gênero, o herói atua como indicador 
da condição do seu recebedor. Assim, a ave-
riguação leva em conta, de um lado, as rela-
ções entre o protagonista e o mundo (adulto), 
e, de outro, como este fato mimetiza os con-
frontos da criança com a realidade, a atuação 
do narrador que converte a narratório num 
papel desenhado pelo relato. Dessa forma, 
o discurso desse não pode ser negligencia-
do, cabendo o exame de sua concessão ou 
não de um lugar para o processo de decifra-
mento do leitor (ZILBERMAN, 2003, p.126).
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Seguindo o pensamento de Zilberman 
(2003), enfatiza-se que a criança terá prazer 
em ouvir as histórias e os contos, identifican-
do-se com a narração, tornando-se parte ati-
va da fábula, da mesma maneira com que terá 
condições de criar suas próprias histórias, uti-
lizando-se do lúdico e de experiências reais. 

De acordo com Abramovich (1997), podem-
-se contar para a criança os diferentes tipos de 
histórias, para isto é necessário que o narra-
dor tenha domínio sobre o tema, transmitindo 
a emoção verdadeira de cada conto. É funda-
mental que se valorize o momento em que está 
ocorrendo o conflito, para que cada criança 
vivencie a situação e tome sua posição diante 
dos fatos apresentados. Por meio das histó-
rias ouvidas, a criança desenvolve o desenhar, 
o musicar, o teatralizar, o imaginar, estimu-
la nela, pois, diferentes aspectos cognitivos. 

 Piaget (1971 p.345) ressalta que “É próprio 
da representação mental ultrapassar o imedia-
to, fazendo crescer as dimensões, no espaço e 
no tempo, do campo da adaptação e, portanto, 
evocar o que vai além do domínio perceptivo e 
motor”, concordando assim que a atividade lú-
dica favorece no desenvolvimento da criança. 

Em suma, a literatura infantil torna-se parte 
integrante e fundamental, quando o que se 
deseja é alcançar o pleno desenvolvimento 
da criança e o respeito à pluralidade, à acei-
tação de si mesmo, valorizando as diferenças.

CONTOS E DIVERSIDADE

Os contos, segundo Bettelheim (1980), 
representam crenças e costumes, variando 
de acordo com a cultura a qual o indivíduo 
está inserido. A literatura dos contos tem a 
intencionalidade de transmitir mensagens 
contextualizadas, que normalmente estão 
voltadas a questões morais, éticas, estéticas, 
afetivas e sociais, carregadas de significa-
dos, favorecendo a construção de conceitos.

É aqui que os contos de fadas têm um va-
lor inigualável, conquanto oferecem novas 
dimensões à imaginação da criança que ela 
não poderia descobrir verdadeiramente por 
si só. Ainda mais importante: a forma e es-
trutura dos contos de fadas sugerem imagens 
à criança com as quais ela pode estruturar 
seus devaneios e com eles dar melhor dire-
ção à sua vida (BETTELHEIM,1998, P. 16).

Bettelheim (1980) explica que a criança pos-
sui a necessidade de uma compreensão de seu 
significado de vida. À medida que cresce preci-
sa aprender passo a passo a entender a si pró-
prio e aos outros, relacionando-se de maneira 
significativa e satisfatória com o meio social. 
Por meio da literatura dos contos, aprende a 
lidar melhor com seus medos, organiza seus 
pensamentos e aprendizagens, desenvolve 
seu intelecto e obtém clareza em suas emoções. 

Os contos ajudam a criança na forma-
ção e integração de sua personalidade, fa-
vorecendo a internalização de ideias para 
compreender seus momentos de conflitos 
(Bettelheim,1980). No que diz respeito à di-
versidade cultural, é possível apresentar à 
criança o multiculturalismo de maneira lú-
dica e representativa, dando assim signifi-
cado à aprendizagem, para isso podemos 
fazer uso dos contos de fadas.  Para o au-
tor, as figuras contribuem no sentido de en-
tendimento da história, pois carregam em 
seu contexto representações que são fa-
cilmente interpretadas e contextualizadas. 

Quando contamos uma história para uma crian-
ça podemos perceber se está sendo interessante 
ou não. É possível observarmos se o conto con-
segue prender a sua atenção, se há entusiasmo e 
manifestações positivas ou negativas. O contador 
da história deve estar atento a esses fatores, pois 
eles serão relevantes no processo de socialização 
das crianças e consequentemente no processo 
de ensino e aprendizagem. (Bettelheim, 1980)
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Dessa maneira, o conto torna-se um im-
portante aliado para se trabalhar diversos 
temas, inclusive a diversidade etnocultural, 
favorecendo ainda a formação da identida-
de da criança, principalmente na pré-escola. 
Nesse sentido a escola, como formadora de 
indivíduos críticos e participativos, torna-se 
protagonista no sentido de apoiar e desen-
volver trabalhos voltados para apresentação 
das diferenças que compõem as sociedades.

 
A ESCOLA FRENTE À DIVERSIDADE

O trabalho docente diante da diversida-
de e do multiculturalismo, principalmente 
na pré-escola, ainda é um desafio, pois não 
existe a efetivação da práxis no que diz res-
peito às diferenças presentes na sala de aula.

Segundo Mantoan (2006), há um abismo 
dentro do sistema educacional que frag-
menta o desenvolvimento do trabalho do-
cente. É necessário que haja uma quebra 
de paradigmas na metodologia utilizada 
nas escolas de ensino regular, como tam-
bém na postura dos profissionais da área 
da educação, pois a visão pedagógica dian-
te as diferenças não oferece a equidade no 
atendimento aos educandos, possibilitan-
do a construção de uma escola inclusiva. 

O papel do professor como mediador no 
processo de formação dos conceitos éticos 
é primordial, devendo sempre levar em conta 
os padrões culturais e sociais do aluno. Essas 
diferenças devem ser valorizadas, favorecen-
do a socialização dentro da sala de aula.  É 
também importante que o professor desen-
volva métodos de ensino que contemplem 
as diferenças em geral, sejam física, cogniti-
va ou social, atendendo assim as especifici-
dades de cada educando (MANTOAN 2006).

Acerca desse contexto, Stainback (1999) 
salienta que, além de recursos didáticos 
adequados, é preciso empenho dos pro-
fessores no sentido da busca por uma edu-
cação de qualidade. O autor ressalta que 
“Para conseguir realizar o ensino inclusi-
vo, os professores em geral e especializa-
do, bem como os recursos, devem aliar-se 
em um esforço unificado e consistente”.

Para que essa transformação da diversidade 
aconteça de fato, no entanto, é preciso que 
o professor perceba a necessidade de valo-
rizar o recurso da Literatura Infantil na inter-
venção pedagógica, pois além de favorecer 
a construção de autonomia no educando, 
privilegia a mudança na visão sobre as desi-
gualdades sociais. Diante do exposto, a Lite-
ratura Infantil torna-se uma estratégia para o 
trabalho docente, podendo ser utilizada no 
sentido de aproximar as crianças da realidade 
multicultural presente em sala de aula, fazen-
do com que elas compreendam de maneira 
natural a singularidade de cada indivíduo, res-
peitando suas particularidades e limitações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desse trabalho, foi possível compreender a importância da aceita-
ção e valorização da diversidade dentro e fora da sala de aula, visando à autono-
mia do educando. Esse reconhecimento faz-se necessário para a formação de cida-
dãos críticos, que reconheçam a pluralidade etnocultural presente em nossa sociedade.

A figura do professor na construção desses conceitos é fundamental, deven-
do atuar como mediador, proporcionando um ambiente acolhedor e harmo-
nioso, favorecendo, assim, essa aprendizagem de maneira significativa. Suas 
práticas devem estar voltadas para a valorização das relações interpessoais, promo-
vendo o respeito ao próximo, contribuindo ainda para construção da autonomia.

Cabe à escola, proporcionar atividades significativas para a formação da identidade, traba-
lhando questões relacionadas à religião, diferentes culturas e etnias, valorizando a diversi-
dade cultural presente em nossa sociedade. Mas para isso é preciso que a escola reconheça 
essa diversidade e se adapte para acolher todas as crianças, sem distinção, buscando de fato 
a inclusão dentro do sistema educacional, e não apenas medidas de integração nas quais as 
crianças não são acolhidas e por isso não recebem uma estrutura que lhe agreguem valores. 

Ao final da pesquisa, reconheço que o multiculturalismo é fator presen-
te e marcante na nossa sociedade. Mas a escola, como responsável pela forma-
ção de indivíduos autônomos e críticos, precisa encontrar caminhos para o respei-
to a essas diferenças, por meio de em um trabalho coletivo e contínuo. Contribuindo, 
assim, para o pleno desenvolvimento do educando, este que possui características únicas. 
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A ARTE E A LUDICIDADE

RESUMO: A arte esteve presente na vida do ser humano desde os primórdios, em todos 
os lugares, desde a antiguidade, sempre foi usada como um recurso para o ensino, porém a 
sociedade tinha o brincar como forma de negação ao trabalho. A sociedade considerava a 
brincadeira como recreação, e a imagem social da infância não aceitava um comportamento 
infantil natural, que pudesse representar algum valor em si. A arte caracteriza-se por sua 
organização e pela utilização de regras; a brincadeira é uma atividade que deve ser levada a 
sério, que pode ser tanto coletiva quanto individual, na qual   para as crianças as existências 
das regras não limitam a ação lúdica, a criança pode modificá-la, quando desejar, incluir novos 
membros, retirar e modificar as próprias regras, ou seja, existe uma liberdade da criança 
agir sobre ela. A arte constitui em uma atividade em que as crianças, sozinhas ou em grupo, 
procuram entender o mundo e as ações humanas nas quais estão inseridas no seu dia a dia, 
pois é por meio da brincadeira que a criança constrói seu conhecimento e sua identidade, 
o movimento desenvolvido por meio destas brincadeiras é uma das primeiras formas de 
expressão da criança.

Palavras-chave: Jogos; Brinquedos; Arte; Educação; Crianças.
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INTRODUÇÃO

Com relação aos benefícios do brincar, podemos dizer que estão ligados ao desenvolvi-
mento infantil. Tanto o brincar pelo brincar, quanto o brincar dirigido, toda brincadeira só 
faz bem à criança, é essencial para seu desenvolvimento em todos os sentidos. Mas é ne-
cessário divulgar entre os pais, responsáveis, profissionais da educação, a importância que 
a brincadeira traz para o desenvolvimento das crianças. Quando as crianças são estimula-
das, seu desenvolvimento é imenso. Os Pais devem exercer um papel de grande importância 
na brincadeira dos seus filhos, pois podem estimular e desafiá-los para novas conquistas.

           
Ao estimular as crianças durante a brincadeira, os pais tornam-se mediadores do processo de 

construção do conhecimento, fazendo com que elas passem de um estágio de desenvolvimento 
para outro. Também, ao brincar com os pais, as crianças podem se beneficiar de uma sensação 
de maior segurança e liberdade para exploração, além de se sentirem mais próximas e mais bem 
compreendidas, o que pode contribuir para o melhor desenvolvimento de sua auto-estima.

O jogar está nos documentos oficiais da educação infantil, de acordo com o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), na Educação Infantil, as brincadei-
ras e os jogos devem ser bem planejados pelo educador, pois, se bem utilizadas no pro-
cesso de ensino aprendizagem, se tornam um grande aliado na introdução dos conteúdos. 
Assim, os jogos e as brincadeiras ganham cenários e espaço na rotina escolar das crian-
ças da educação infantil e penetram nas instituições infantis criadas a partir de então. 

        
O eixo movimento (que inclui os jogos e brincadeiras) abrange o sentido amplo do desen-

volvimento relacionado á cultura corporal motora. Ele também é uma forma de interação 
com o meio social. Embora, muitas vezes, por motivos disciplinares, os professores acabam 
adotando posições que cerceiam o movimento infantil, é preciso levar em conta a importân-
cia desses movimentos e o que eles podem refletir na vida das nossas crianças. Por isso, a 
proposta pedagógica deve contemplar a expressividade e mobilidades próprias às crianças.

Na educação infantil o jogo tem sido muito utilizado com a finalidade de for-
mação de hábitos e atitudes, memorização de conteúdos e mesmo para adap-
tar as crianças, pois envolve um conjunto de atividades relacionadas entre si.

         
Os conteúdos selecionados para o eixo de movimentos priorizam o desenvolvimento das 

capacidades expressivas e instrumentais do desenvolvimento, possibilitando a apropriação 
corporal das crianças de forma que possam agir cada vez mais com intensidade e liberdade.

           
Conforme Kishimoto (1994), O presente trabalho, atém-se para a compreensão da 

importância de se trabalhar ludicamente com brincadeiras e jogos na educação in-
fantil, tem por finalidade compreender a prática pedagógica do professor e a impor-
tância dos jogos de Educação Infantil, no desenvolvimento integral das crianças.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Foi por volta das décadas de 60 e 70, no sé-
culo XX que a psicologia do desenvolvimento 
e da psicanálise colaborou para que se obser-
vasse a infância como o período primordial do 
desenvolvimento do ser humano, destacando 
o papel da brincadeira na educação infantil.

Para Wajskop (2009), a brincadeira infantil 
pode se constituir em uma atividade em que 
as crianças sozinhas ou em grupo procurem 
compreender o mundo e as ações nas quais 
estão inseridas no seu dia a dia. É uma ati-
vidade predominantemente infantil, é a for-
ma pela qual se começa aprender. A brinca-
deira aparece sempre como uma situação 
organizada, exigindo para aquele que brinca 
decisões que precisam ser tomadas, mesmo 
numa situação imaginária, quando as crianças 
interagem com diferentes objetos atribuin-
do-lhes outros significados, existe a escolha 
constante por parte da criança. É uma carac-
terística importante que exerce influência no 
desenvolvimento do autocontrole da crian-
ça. Na perspectiva Histórico-Cultural elabo-
rada por Vygotsky (2013) e seus parceiros, a 
brincadeira evidencia um trabalho primordial 
no desenvolvimento dos processos psico-
lógicos da criança. Ao debater a importân-
cia das brincadeiras no desenvolvimento da 
criança, o autor dá relevância significativa 
à brincadeira de faz de conta. A brincadei-
ra de faz de conta tem grande privilégio em 
sua discussão sobre a importância papel do 
brinquedo no desenvolvimento da criança.

A brincadeira obtém um papel extreman-
te importante na formação da criança, no 
sentido que considera a meio social como 
maneira de aprendizagem do ser humano. 
Neste sentido, e no ato de brincar que a 
criança socializa seus pensamentos e produz 
situações imaginárias que introduz elemen-
tos do contexto cultural do qual faz parte.

A criança quando nasce já está inserida 
em um contexto social, e a brincadeira tor-
na-se um passo importantíssimo para que 
ela se aproprie do mundo, na internalização 
dos conceitos desse ambiente externo a ela. 
Neste sentido podemos entender que a brin-
cadeira é algo muito importante para que a 
criança se desenvolva e o autor confirma essa 
afirmação, ao falar que o ato de brincar é uma 
atividade que incentiva a aprendizagem, pelo 
fato, de criar uma zona de desenvolvimento 
proximal na criança. A ideia de zona de desen-
volvimento proximal demonstra também a re-
levância da mediação durante a brincadeira.

Wajskop (2009) afirma que, no ambiente 
das escolas de educação infantil esse assun-
to tem que ser bem analisado ao refletir na 
qualidade das brincadeiras a serem propos-
tas naquele ambiente. É importante levar em 
consideração que tudo em volta da criança 
poderá de estimular e enriquecer as brinca-
deiras, ou o contrário. Pensar na mediação 
é algo imprescindível no momento de orga-
nização e também do comprar dos brinque-
dos, organizarem a sala, brincar no parque, 
além da hora em que a professora vai con-
duzir uma brincadeira com os seus alunos.

Para Wajskop (2009), é imprescindível a ga-
rantia do espaço para o momento da brinca-
deira, dando direito de uma possibilidade de 
educação da criança em uma concepção cria-
dora, voluntária e consciente. É no momen-
to do brincar, que as crianças constroem a 
consciência do real, e também ao mesmo ins-
tante tem uma oportunidade de modificá-la. 

A brincadeira é um momento privilegiado 
da aprendizagem infantil na qual   o desen-
volvimento pode atingir níveis mais sérios, 
precisamente por meio da probabilidade de 
interação entre as duplas em uma circuns-
tância imaginária e pela negociação de regras 
de convivência e de conteúdos temáticos.
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De acordo com Wajskop (2009), a brin-
cadeira precisa abranger um espaço es-
sencial na educação infantil, sabendo que 
o professor é a peça mais importante para 
ajudar que isso aconteça, partilhando das 
brincadeiras das crianças, é por meio das 
ações do professor, que a criança conse-
guirá adicionar às culturas e maneiras de 
vida dos adultos de modo criativo e social.

                                   
Nesta perspectiva, a brincadeira encontra-

ria um papel educativo importante na escola-
ridade das crianças que vão se desenvolvendo 
e conhecendo o mundo nesta instituição que 
se constrói a partir exatamente dos intercâm-
bios sociais que nela vão surgindo: a partir 
das diferentes histórias de vida das crianças, 
dos pais e dos professores que compõem o 
corpo de usuários da instituição e que nela in-
teragem cotidianamente” (WAJSKOP, 2009, 
p.26). A criança não nasce sabendo brincar, 
ela precisa aprender, por meio das interações 
com outras crianças e com os adultos. Ela des-
cobre em contato com objetos e brinquedos 
certas formas de uso desses materiais. Ob-
servando outras crianças e as intervenções 
da professora ela aprende novas brincadeiras 
e suas regras. Depois que aprende, pode re-
produzir ou recriar novas brincadeiras. Assim 
elas vão garantindo a circulação e preservação 
da cultura lúdica (KISHIMOTO, 2009, p.1). 

É de extrema importância que as crian-
ças possam usufruir determinados espa-
ços na escola que permita o acontecimen-
to dos mais variados tipos de brincadeiras, 
pois compreendemos que é por intermédio 
dos jogos e das brincadeiras que a criança 
aumenta sua curiosidade, atenção, autono-
mia, e sua capacidade de solucionar proble-
mas. Tudo isso faz parte da aprendizagem 
da criança, e são primordiais para o desen-
volvimento da particularidade da criança.

Vygotsky (apud WAJSKOP, 2009), afirma 
que, é por intermédio da brincadeira que a 
criança pode vencer seus limites e conse-
gue viver experiências que vão mais adiante 
de sua idade e realidade, fazendo com que 
ela desenvolva sua consciência. Dessa ma-
neira, é na brincadeira que se deve sugerir à 
criança desafios e questões que a façam re-
fletir, propor soluções e resolver problemas.

Wajskop (2009) acredita que é por meio 
do brincar que as crianças conseguem au-
mentar sua imaginação, além de criar e 
respeitar regras de organização e convi-
vência, que deverão, futuramente, ser usa-
das para o entendimento da realidade.                   

A brincadeira proporciona também o de-
senvolvimento do autoconhecimento, au-
mentando a auto-estima, oportunizando o 
desenvolvimento físico-motor, também o 
raciocínio e a inteligência. É brincando que 
as crianças demonstram suas necessida-
des e desejos construídos em toda sua vida, 
brincar é de extrema relevância para o de-
senvolvimento cognitivo, motor, afetivo e 
social da criança, quanto maiores forem às 
oportunidades que a criança tiver de brin-
car mais natural será o seu desenvolvimento.

De acordo com Oliveira (2002), por inter-
médio das brincadeiras, ocorre o estímulo do 
desenvolvimento cognitivo da criança. É por 
meio do brincar, que a criança consegue uma 
experiência real, percebe-se assim um univer-
so mágico, imaginário, criativo, estimulante 
para as habilidades, à curiosidade e em espe-
cial para a independência da criança. Ao ela-
borar suas hipóteses a criança organiza suas 
próprias ideias sobre o mundo que a rodeia, 
reproduzindo com isso o seu desenvolvimen-
to psicológico e cognitivo em que se encontra. 
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É de pura responsabilidade do professor 
como educador, observar e acompanhar seu 
aluno, e estabelecer o contato direto com 
contos de fadas na educação infantil, cria 
uma ponte direta com os sentimentos e de-
sejos de cada uma das crianças, quem nunca 
sonhou em ser princesa ou principe? Ou seja 
viver o real ensinando a arte.O aluno precisa 
somente se identificar com os contos e com 
o conteúdo estabelecido,um dos segredos da 
prática pedagógica é falar a mesma “lingua-
gem dos seus alunos “ ,se aproximando ,se 
fazendo real ,trazendo a teoria para prática. 
Mas não existem problemas nessa questão, 
pelo contrário, essas situações devem ser vis-
tas de maneira normal. Gradativamente o pro-
fessor vai sugerindo que a arte seja realizada 
no dialeto padrão, isso quando o aluno é um 
falante de outra variedade. A arte é de acesso 
de todos, sem distinção ou exceção, e ao dei-
xar que a criança se identifique e se descubra.

Uma dificuldade que essa concepção de en-
sinamento apresenta ,é de como diferenciar 
as artes e seus significados,porém cabe á nós 
professoras usarmos nossa visão de observa-
ção e distinguir a prática das habilidades que 
cada aluno traz de bagagem. Ainda, de acordo 
com as pesquisadoras o indivíduo no proces-
so de aprendizagem passa por fases distintas, 
ampliando a sua reflexão sobre o seu sistema 
até chegar ao seu domínio, vivendo o lúdico.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NA VISÃO 
DOS TEÓRICOS

A teoria froebeliana, ao considerar o brincar 
como uma atividade espontânea da criança 
concebe suporte para o ensino e permite a 
variação do brincar, ora como atividade li-
vre, ora orientada. As concepções froebelia-
na de educação, homem e sociedade estão 
intimamente vinculadas ao brincar. Froebel 
(1852) introduz o brincar para educar e de-

senvolver a criança; sua teoria metafísica 
pressupõe que o brincar permite o estabe-
lecimento de relações entre os objetos cul-
turais e a natureza, unificado para o mundo 
espiritual. Assim, o brincar como atividade 
livre e espontânea, é responsável pelo de-
senvolvimento físico, moral, cognitivo, os 
dons ou brinquedos, objetos que subsidiam 
atividades infantis. Entende também que a 
criança necessita de orientação para o seu 
desenvolvimento, perspicácia do educador 
levando-a a compreender que a educação é 
um ato institucional que requer orientação.

 
A brincadeira é uma atividade espiritu-

al mais pura do homem neste estágio e, ao 
mesmo tempo, típico da vida humana. Ela dá 
alegria, liberdade, contentamento, descan-
so externo e interno, e paz com o mundo.

                               
A criança que brinca sempre, com determi-

nação auto ativa, perseverando, esquecendo 
sua fadiga física, pode certamente tornar-se 
um homem determinado, capaz de auto sacri-
fício para a promoção de seu bem e dos outros. 
O brincar, em qualquer tempo, não é trivial, 
é altamente sério e de profunda significação 
(KISHIMOTO, 1999, apud FROEBEL, p.23). 

Conforme Kishimoto (2009), a criança ao 
brincar e jogar se envolve com a brincadei-
ra, se entusiasma que coloca na ação seu 
sentimento e emoção. Pode-se dizer que a 
atividade lúdica funciona como um elo inte-
grado entre os aspectos motores, cognitivos, 
afetivos e sociais, portanto a partir do brin-
car desenvolve-se a facilidade para a apren-
dizagem, o desenvolvimento social, cultural e 
pessoal e contribui para uma vida saudável, 
física e mental. Também é possível enxergar 
nele um pouco de representação do real no 
momento em que a criança elege como um 
substituto do objeto utilizando nas ações 
reais do dia a dia tornando-se, em alguns 
momentos, um representante da realidade.
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O brinquedo coloca a criança na presen-
ça de reproduções tudo que existe no coti-
diano, a natureza e as construções huma-
nas. Pode-se dizer que um dos objetivos 
do brinquedo é dar a criança um subs-
tituto dos objetos reais na proposta de 
manipulá-los (KISHIMOTO, 2009, p.18).

Ao brincar a criança também adquire a ca-
pacidade da simbolização permitindo que ela 
possa vencer realidades angustiantes e domar 
medos instintivos. O brincar é um impulso na-
tural da criança, que aliado à aprendizagem 
tornar-se mais fácil à obtenção do aprender 
devido à espontaneidade das brincadeiras por 
meio de uma forma intensa e total. O mun-
do infantil é diferente do mundo adulto, nele 
podemos encontrar o faz-de-conta, o mun-
do da fantasia, sonhar e descobrir. Por meio 
das brincadeiras, que é uma ação comum da 
infância, a criança tem a oportunidade de se 
conhecer e de se constituir-se socialmente.

Para Kishimoto (2009), a brincadeira, 
o jogo, e o brinquedo, as atividades lúdi-
cas devem se fazer presentes como re-
cursos didáticos no processo educacional, 
na Educação Infantil, e as séries iniciais.

        
Compreender esse universo lúdico tor-

nar-se indispensável para o bom desenvol-
vimento do trabalho pedagógico efetiva-
do pelo professor que é o mediador destas 
ações. O jogo educativo é essencial, pois 
possibilita a criança uma aprendizagem por 
meio das vivências, por meio das quais po-
dem experimentar sensações e explorar as 
possibilidades de movimentos do seu cor-
po e do espaço adquirindo um saber glo-
balizado a partir de situações concretas.

A atividade lúdica é um instrumento que 
possibilita que as crianças aprendam a relacio-
nar-se com outras crianças, promove o desen-
volvimento da linguagem e da concentração 

consequentemente gera uma motivação a no-
vos conhecimentos. O eixo da infância é o brin-
car, sendo um dos meios para o crescimento, e 
por ser um meio dinâmico, o brinquedo opor-
tuniza o surgimento de comportamentos, pa-
drões e normas espontâneas. Caracteriza-se 
por ser natural, viabilizando para a criança há 
uma exploração do mundo exterior e interior.

Entretanto, Vygotsky (1998), toma como 
ponto de partida a existência de uma relação 
entre um determinado nível de desenvolvi-
mento e a capacidade potencial da aprendi-
zagem. Defende a ideia de que, para verificar 
o nível de desenvolvimento da criança, temos 
que determinar pelo menos, dois níveis de de-
senvolvimento. O primeiro deles é o nível de 
desenvolvimento efetivo, que se faz por meio  
dos testes que estabelecem a idade mental, 
isto é, aqueles que a criança é capaz de reali-
zar por si mesma, já o segundo deles se cons-
titui na área de desenvolvimento potencial, 
que se refere a tudo aquilo que a criança é 
capaz de fazer com a ajuda dos demais, seja 
por imitação, demonstração, entre outros.  O 
que a criança pode fazer hoje com a ajuda dos 
adultos ou dos iguais certamente fará amanhã 
sozinha. Assim, isso significa que se pode exa-
minar, não somente o que foi produzido por 
seu desenvolvimento, mas também o que se 
produzirá durante o processo de maturação.

A brincadeira, o jogo são atividades espe-
cíficas da infância, na quais a criança recria a 
realidade usando sistemas simbólicos. É uma 
atividade com contexto cultural e social. O 
autor relata sobre a zona de desenvolvimen-
to proximal como a distância entre o nível 
atual de desenvolvimento, determinado pela 
capacidade de resolver, independentemente, 
um problema, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado por meio da resolu-
ção de um problema, sob a orientação de um 
adulto, ou de um companheiro mais capaz.
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Para Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 
1998), jogo simbólico é como uma atividade 
típica da infância e essencial ao desenvolvi-
mento infantil, ocorrendo a partir da aquisi-
ção da representação simbólica, impulsio-
nada pela imitação. Desta maneira, o jogo 
pode ser considerado uma atividade mui-
to importante, pois por meio dele a criança 
cria uma zona de desenvolvimento proximal, 
com funções que ainda não amadureceram, 
mas que se encontra em processo de matu-
ração, ou seja, o que a criança irá alcançar 
em um futuro próximo. Aprendizado e desen-
volvimento estão inter-relacionados desde 
o primeiro dia de vida, é fácil concluir que o 
aprendizado da criança começa muito antes 
dela frequentar a escola. Todas as situações 
de aprendizado que são interpretadas pelas 
crianças na escola já têm uma história prévia, 
isto é, a criança já se deparou com algo re-
lacionado do qual pode trocar experiências

A essência do brinquedo é a criação de 
uma nova relação entre o campo do signi-
ficado e o campo da percepção visual, ou 
seja, entre situações no pensamento e si-
tuações reais”. Essas relações irão perme-
ar toda a atividade lúdica da criança, serão 
também importantes indicadores do desen-
volvimento da mesma, influenciando sua 
forma de encarar o mundo e suas ações fu-
turas, (VYGOTSKY, Lev S. LURIA, Alexandre 
R. LEONTIEV, Alexis N. Linguagem, Desen-
volvimento e Aprendizagem” (coletânea de 
textos). SÃO PAULO: ÍCONE, 1998, P. 137).

Ao discutir o papel do brinquedo Vygotsky 
(apud LEONTIEV e LURIA, 1998), refere-se 
especificamente à brincadeira de faz-de-
-conta, como brincar de casinha, brincar de 
escolinha, brincar com um cabo de vassoura 
como se fosse um cavalo. Faz referência a ou-
tros tipos de brinquedos, mas a brincadeira 
faz-de-conta é privilegiada, em sua discussão, 
sobre o papel do brinquedo no desenvolvi-

mento. A criança se torna menos dependente 
da sua percepção e da situação que a afeta 
de imediato, passando a dirigir seu compor-
tamento também por meio do significado 
dessa situação, Vygotsky (1998), relata que 
“No brinquedo, no entanto, os objetos per-
dem sua força determinadora. A criança vê 
um objeto, mas age de maneira diferente em 
relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma 
condição em que a criança começa a agir in-
dependentemente daquilo que vê.” No brin-
car, a criança consegue separar pensamento, 
ou seja, significado de uma palavra de obje-
tos, e a ação surge das ideias, não das coisas.

Vygotsky (apud LEONTIEV e LURIA, 1998), 
relata novamente que quando uma criança 
coloca várias cadeiras uma atrás da outra e diz 
que é um trem, percebe-se que ela já é capaz 
de simbolizar, esta capacidade representa um 
passo importante para o desenvolvimento do 
pensamento da criança. Brincando, a criança 
exercita suas potencialidades e se desenvol-
ve, pois há todo um desafio, contido nas si-
tuações lúdicas, que provoca o pensamento e 
leva as crianças a alcançarem níveis de desen-
volvimento que só às ações por motivações 
essenciais conseguem. Elas passam a agir e 
esforça-se sem sentir cansaço, não ficam es-
tressadas porque estão livres de cobranças, 
avançam, ousam, descobrem, realizam com 
alegria, sentindo-se mais capazes e, portanto, 
mais confiantes em si mesmas e predispostas 
a aprender. O brinquedo surge a partir de sua 
necessidade de agir em relação não apenas 
ao mundo mais amplo dos adultos. Entretan-
to, a ação passa a ser guiada pela maneira 
como a criança observa os outros agirem ou 
de como lhe disseram, e assim por diante. À 
medida que cresce, sustentada pelas imagens 
mentais que já se formou, a criança utiliza-se 
do jogo simbólico para criar significados para 
objetos e espaços. Assim, seguindo este estu-
do os processos de desenvolvimento infantil 
apontam que o brincar é um importante pro-
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cesso psicológico, fonte de desenvolvimento 
e aprendizagem. De acordo com Vygotsky 
(apud LEONTIEV e LURIA, 1998), um dos 
principais representantes dessa visão, o brin-
car é uma atividade humana criadora, na qual 
imaginação, fantasia e realidade interagem 
na produção de novas formas de construir 
relações sociais com outros sujeitos, crian-
ças e/ou adultos. Tal concepção se afasta 
da visão predominante da brincadeira como 
atividade restrita à assimilação de códigos e 
papéis sociais e culturais, cuja função princi-
pal seria facilitar o processo de socialização 
da criança e a sua integração à sociedade.

          
O jogo é importante para o desenvolvimen-

to, físico, intelectual e social, ele vem amplian-
do sua importância deixando de ser um sim-
ples divertimento e tornando-se ponte entre 
a infância e a vida adulta. Vygotsky (1984), 
afirmam que o jogo infantil transforma a crian-
ça, graças à imaginação, os objetivos produzi-
dos socialmente. Assim, seu uso é favorecido 
pelo contexto lúdico, oferecendo à criança 
a oportunidade de utilizar a criatividade, o 
domínio de si, à formação da personalidade.

A criança deve ser compreendida como 
um ser em pleno desenvolvimento, é impor-
tante que as escolas e os educadores, in-
centivam a prática do jogo, como forma de 
aperfeiçoar esse desenvolvimento infantil.

                                   
De uma forma geral o lúdico vem a influenciar 

no desenvolvimento da criança, é por meio do 
jogo que a criança aprende a agir, há um estímu-
lo da curiosidade, a criança adquire iniciativa e 
demonstra autoconfiança, proporciona o de-
senvolvimento da linguagem, do pensamento 
e da concentração (VYGOTSKY,1994, p. 81).

As fases do desenvolvimento da criança, 
determinadas por Piaget, se apresentam em 
uma sequência necessária e esses estágios 
não devem ser interrompidos, já que uma 
etapa prepara a outra. Isso acontece também 

com os jogos. Em cada etapa do desenvolvi-
mento infantil um tipo de jogo se apresenta 
mais adequado. A criança deve ser compreen-
dida como um ser em pleno desenvolvimen-
to, é importante que as escolas e os educado-
res, incentivam a prática do jogo, como forma 
de aperfeiçoar esse desenvolvimento infantil.

Para Wallon (1981), o fator mais impor-
tante para a formação da personalidade 
não é o meio físico, mas sim o social. Des-
taca o emocional, o afetivo e elege a afeti-
vidade como algo intimamente ligada a mo-
tricidade, como desencadeadora da ação e 
do desenvolvimento psicológico da criança.

          
Por intermédio de seu corpo e de sua pro-

jeção motora, a criança estabelece a primei-
ra comunicação (diálogo tônico) com o meio, 
apoio fundamental do desenvolvimento da 
linguagem. Ou seja, a motricidade é ligada às 
emoções, que levam a representação e que, 
simultaneamente, precedem a construção da 
ação, na medida em que significam um inves-
timento, em relação ao mundo exterior. Nesta 
concepção infantil é sinônimo de lúdico. Toda 
atividade da criança é lúdica, no sentido que 
se exerce por si mesma antes de poder inte-
grar-se em um projeto de ação mais extensi-
vo que a subordine e a transforme em meio. 

A personalidade humana é um processo de 
construção progressivo, na qual   se realiza a 
integração de duas funções principais: a afe-
tividade, vinculada à sensibilidade interna e 
orientada pelo social e a inteligência, vincula-
da às sensibilidades externas, orientada para 
o mundo físico, para a construção do objeto.

Ao classificar os jogos infantis, Wallon 
(1981), apresenta quatro categorias de 
jogos: Jogos funcionais: caracterizam-
-se por movimentos simples de explo-
ração do corpo, por meio dos sentidos.
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Jogos de ficção: atividades lúdicas ca-
racterizadas pela ênfase no faz de con-
ta, na presença da situação imaginária.

Jogos de aquisição: inicia desde que o 
bebê, “todo olhos, todo ouvidos”, como 
descreve Wallon (1981), se empenha 
para compreender, conhecer, imitar can-
ções, gestos, sons, imagens e histórias.

          
Jogos de fabricação: jogos na qual   a crian-

ça se entretém com atividades manuais de 
criar, combinar, juntar e transformar objetos. 
Conforme Antunes (2004), a aprendizagem 
é tão importante quanto o desenvolvimento 
social e o jogo constituem uma ferramen-
ta pedagógica ao mesmo tempo promotora 
do desenvolvimento cognitivo e o do social. 
O jogo pedagógico pode ser um instrumen-
to da alegria. Uma criança que joga, antes 
de tudo o faz porque se diverte, mas dessa 
diversão emerge a aprendizagem e a manei-
ra como o professor após o jogo, trabalhar 
suas regras pode ensinar-lhes esquemas de 
relações interpessoais e de convívio ético.

Trabalhar com jogos deixa a criança apren-
der de forma prática, interativa e alegre, ou 
seja, participando de atividades mais descon-
traídas o aluno se sente feliz e motivado e ao 
mesmo tempo adquire o seu conhecimento 
de forma prazerosa. As regras de um jogo 
são feitas para que a criança adquira valores 
que possam ser usados durante toda a sua 
vida, é por isso que ao fazer as atividades o 
educador deve pensar quais são os objeti-
vos daquele jogo para aquela faixa etária e 
para a realidade a que pertence aquele alu-
no. Na infância os jogos são essenciais para 
o desenvolvimento de construção, estimulan-
do todos os sentidos tais como: psicomotor, 
cognitivo, social e emocional, desenvolvendo 
a capacidade de pensar, refletir, abstrair, or-
ganizar, realizar e avaliar. Quando a criança 
joga, ela libera e realiza suas energias e tem o 
poder de transformar uma realidade propor-
cionando condições de liberação de fantasia.

A criança que brinca pode adentrar o mun-
do do trabalho pela via da representação e 
da experimentação; o espaço da instituição 
deve ser um espaço de interação e os ma-
teriais fornecidos para crianças podem ser 
uma das variáveis fundamentais que auxi-
liam a construir a apropriar-se do conhe-
cimento universal (WAJSKOP,2001, p.27).

De acordo com Wajskop (2001), a brin-
cadeira pode ser um espaço privilegiado de 
interação e confronto de diferentes crian-
ças com pontos de vistas diferentes. Nes-
ta vivência criam autonomia e cooperação 
compreendendo e agindo na realidade de 
forma ativa e construtiva. Ao definirem pa-
péis a serem representadas nas brincadeiras 
e no processo de duração e do espaço nos 
diferentes temas de jogos, as crianças têm 
possibilidades de levantar hipóteses, resol-
ver problemas e a partir daí construir siste-
mas de representação, de modo mais amplo, 
no qual não teriam acesso no seu cotidiano.

Cabe aos professores, em sua prática docen-
te, propiciar situações de aprendizagem que 
levem ao desenvolvimento de habilidades e de 
conteúdos que possam responder às necessi-
dades dos alunos ao meio social que habitam. 
O grande número de jogos que são produ-
zidos atualmente no mercado, e elaborados 
pelas educadoras, sugerem que há certa com-
preensão por parte dos adultos de que a brin-
cadeira em si  é importante para seus filhos ou 
seja ,as crianças em geral.O educador deve ser 
capaz de mediar sem ser intrusivo e de acom-
panhar sem ser omissivo ou indiferente,em 
todas essas organizações de brincadeiras.

Esta modalidade escolar passou a integrar 
a educação básica brasileira em 1996, quan-
do a Lei n° 9394/96 Lei de diretrizes e ba-
ses da educação – LDB, entra em vigor. Após 
dez anos, em fevereiro de 2006, a lei 11.274 
é implementada trazendo algumas alterações 
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a serem feitas na LDB, no que diz respeito 
à educação básica e aos seus níveis de en-
sino. Dessa forma a educação infantil seria 
composta pelas creches, responsáveis pelas 
crianças de até 3 anos e a pela pré-escola que 
atuaria com as crianças de 4 e 5 anos. Como 
o próprio nome da modalidade já diz clara-
mente, a educação infantil tem como centro 
do seu trabalho as crianças. Levando em con-
sideração que uma parte do seu dia a crian-
ça está na escola, para que esse seu direito 
seja garantido a escola é um dos ambientes 
a brincadeira também deve acontecer. O Re-
ferencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil traz em seu texto diversos fatores 
que devem ser contemplados por uma esco-
la de educação infantil e o brincar está entre 
eles. Assim: Considerando-se as especificida-
des afetivas, emocionais, sociais e cognitivas 
das crianças de zero a seis anos, a qualida-
de das experiências oferecidas que podem 
contribuir para o exercício da cidadania de-
vem estar embasadas nos seguintes prin-
cípios: o respeito à dignidade e aos direitos 
das crianças, consideradas nas suas diferen-
ças individuais, sociais, econômicas, culturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos devem ser utilizados com o objeti-
vo de ajudar o aluno no desenvolvimento do 
raciocínio lógico, para que ele tenha clareza 
nas funções sociais existentes no nosso dia 
a dia. Para uma utilização eficiente e comple-
ta do professor com jogos educativos é ne-
cessário realizar previamente uma avaliação, 
observando como conduzir cada aluno nesse 
processo de socialização, analisando tanto 
aspectos de qualidade como aspectos peda-
gógicos e fundamentalmente a situação pré-
-jogo e pós-jogo que se deseja atingir. Brincar 
é um ato reconhecido pelas crianças e assim, 
acaba sendo um ato espontâneo e natural que 
se cria, basicamente, em um sistema que inte-
gra a vida social das crianças. Considera-se o 

fato de que possa se passar de geração a gera-
ção, de acordo com as necessidades de cada 
grupo social e época. Pelas definições aci-
ma expostas, podemos compreender que há 
grande dificuldade em se encontrar uma har-
monia sobre o que significa o modo de brincar. 
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O USO DA PSICOMOTRICIDADE PARA DESENVOLVER A APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo aborda o uso da psicomotricidade para desenvolver a aprendizagem 
no anos iniciais da escolarização. Um desenvolvimento psicomotor defasado pode ser o 
motivo de dificuldades, tanto motor quanto intelectuais. A aprendizagem deve ser promovida 
por meio de atividades psicomotoras em ambiente agradável e motivador. Assim o professor 
deve enfatizar atividades que desenvolvam corpo e mente, nas quais os alunos se expressem 
vinculando o imaginário com o real. Verifica-se a necessidade de estimular a psicomotricidade 
adequadamente desde a mais tenra idade, tendo sempre claros, os objetivos a serem 
alcançados e os objetivos das atividades propostas; o relacionamento afetivo professor e aluno, 
o jogo prazeroso e a elevação da autoestima são também aspectos de extrema relevância. A 
importância da psicomotricidade para que a criança tenha noção do corpo, do espaço e de 
como o ato de se mover pode ser determinante na educação infantil.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO

Um desenvolvimento psicomotor inade-
quado poderá levar a criança a apresentar 
dificuldades desde a escrita até na inserção 
do próprio corpo no espaço ou ambiente. 
Ao desenvolver uma educação psicomoto-
ra dá-se o ponto de partida para o proces-
so de aprendizagem infantil. Acredita-se 
que se a criança tem dificuldade na apren-
dizagem é consequência de alguma defi-
ciência no desenvolvimento psicomotor.

 
A escola e o professor têm, principalmente 

nos anos iniciais, relevante papel, influencian-
do diretamente no desenvolvimento do aluno. 

 
O principal objetivo da educação psi-

comotora não é restrito ao conhecimen-
to da criança sobre a visão que tem do 
corpo, não sendo apenas conteúdo, mas 
sim a descoberta de todo sistema corpo-
ral, formação de uma unidade organizada 
e instrumento da relação com a realidade. 

 
O trabalho da educação psicomotora 

com as crianças deve prever a formação 
de base indispensável em próprio desen-
volvimento motor, afetivo e psicológico. 

O QUE É PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência que tem como 
objeto de estudo o homem através do seu cor-
po em movimento e em relação ao seu mundo 
interno e externo. Está relacionada ao proces-
so de maturação, onde o corpo é a origem das 
aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. 
A palavra “psicomotricidade” vem do termo 
grego psiché = alma e do verbo latino moto 
= mover frequentemente, agitar fortemente.

 
É sustentada por três conhecimentos bá-

sicos: o movimento, o intelecto e o afeto.
 
Psicomotricidade, portanto, é um termo 

empregado para uma concepção de mo-
vimento organizado e integrado, em fun-
ção das experiências vividas pelo sujeito 
cuja ação é resultante de sua individualida-
de, sua linguagem e sua socialização.” (As-
sociação Brasileira de Psicomotricidade):

  
A Psicomotricidade baseia-se em uma con-

cepção unificada da pessoa, que inclui as inte-
rações cognitivas, sensório-motoras e psíqui-
cas na compreensão das capacidades de ser 
e de expressar-se, a partir do movimento, em 
um contexto psicossocial. Ela se constitui por 
um conjunto de conhecimentos psicológicos, 
sociológicos, antropológicos e relacionais que 
permitem, utilizando o corpo como mediador, 
abordar o ato motor humano com o intento 
de favorecer a integração deste sujeito con-
sigo e com o mundo dos objetos e outros 
sujeitos (COSTA,2002 APUD ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE).
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Em razão de seu próprio objeto de estudo, 
isto é, o indivíduo humano e suas relações com 
o corpo, a Psicomotricidade é uma ciência en-
cruzilhada... que utiliza as aquisições de nu-
merosas ciências constituídas (biologia, psico-
logia, psicanálise, sociologia, linguística...) Em 
sua prática empenha-se em deslocar a pro-
blemática cartesiana e reformular as relações 
entre alma e corpo: O homem é seu corpo e 
NÃO - O homem e seu corpo ( COSTE, 1981). 

 
A psicomotricidade pode também ser defini-

da como o campo transdisciplinar que estuda e 
investiga as relações e as influências recíprocas 
e sistémicas entre o psiquismo e a motricidade.

PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 
 É ação pedagógica que tem como ob-

jetivo principal o desenvolvimento motor e 
mental do aluno, com a finalidade de levá-lo 
a dominar o próprio corpo e a adquirir uma 
inibição voluntária, propondo, como diretriz 
fundamental, um condicionante afetivo que 
determina um comportamento intencional. 
É pelo aspecto motor que a criança estabe-
lece os primeiros contatos com a linguagem 
socializada., assim, acredita-se que é sempre 
uma ação motriz, que regula o aparecimento 
e o desenvolvimento das formações mentais. 

 
A psicomotricidade refere-se a uma forma-

ção de base indispensável a toda a criança, 
seja ela normal ou com alguma deficiência, 
pois responde a uma dupla finalidade: asse-
gurar o desenvolvimento funcional, tendo em 
conta as possibilidades da criança, e ajudar a 
afetividade a expandir-se e a equilibra-se por 
meio do intercâmbio com o ambiente humano.

  

A criança consegue viver e reconhecer a 
realidade por meio das diferentes brincadei-
ras existentes, e quanto mais o aluno  brin-
ca, maior será o desenvolvimento sob os 
diferentes aspectos, físico, motor, psicomo-
tor, cognitivo e etc. Maluf (2003, p.19) diz:

[...] pois o brincar está diretamente ligado 
à criança, a recreação é parte integrante da 
rotina diária e ficar fora deste momento é 
impossível para os pequenos, porque “além 
de muitas importâncias o brincar desenvol-
ve os músculos, a mente, a sociabilidade, a 
coordenação motora e além de tudo deixa 
qualquer criança feliz (MALUF, 2003, p. 19).

A psicomotricidade é uma ciência que bus-
ca fazer a conexão dos aspectos emocionais, 
cognitivos e motores nas diversas etapas da 
vida do ser humano. A palavra ‘psicomotrici-
dade’ pode ser dividida da seguinte maneira:

psi: aspectos emocionais;
co: aspectos cognitivos;
motric: movimento humano;
idade: etapas de vida do ser humano.
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ALGUNS OBJETIVOS DA 
PSICOMOTRICIDADE
 
Na psicomotricidade trabalha-se algumas 

funções que são a base para o desenvolvi-
mento da criança: praxia fina, praxia global, 
lateralização e orientação espaço-temporal. 

 
Praxia fina: essa coordenação de mo-

vimentos é direcionada àquelas tarefas 
que estimulam o controle visual e o traba-
lho com grupos musculares menores, ide-
ais para atividades mais detalhistas como 
escrever, recortar, picotar, pinçar, etc.

 
Praxia global: a categoria atual requer o con-

trário do que é pedido na praxia fina, pois aqui 
a execução muscular é maior e exige um en-
volvimento do corpo de forma integral, como 
correr, pular, dançar, saltar, andar, entre outros.

 
Lateralização: esse conjunto de habilida-

des é dividida em lateralidade e dominância 
lateral. O primeiro pode ser definido como a 
consciência existente em dois lados do cor-
po e do ambiente que cerca a criança. O se-
gundo, por sua vez, é a preferência de um 
dos hemisférios do corpo para a realização 
de atividades com mais força, precisão, ex-
celência (diferença entre destros e canhotos).

 
Orientação espaço-temporal: a psicomo-

tricidade trabalha com a compreensão do 
mundo tal como ele é estruturado em es-
paço e tempo; além da compreensão do 
aqui e do agora; a concepção do que está 
antes e depois; a habilidade de organizar-
-se no espaço e no tempo para assumir 
o controle das tarefas da vida cotidiana.

 

Além das funções citadas acima, temos 
também a equilibração, a tonicidade e o es-
quema imagem corporal. Vale salientar que a 
criança aprende a agir com total autonomia 
e a interagir de maneira mais dinâmica com 
seus coleguinhas (NEUROSABER, 2018).

Objetivos da psicomotricidade:
Induzir a capacidade de percepção por meio 

do conhecimento dos movimentos e da res-
posta corporal;

Motivar as crianças na descoberta das ex-
pressões, além de impulsionar a ação criativa 
e da emoção;

Estabelecer a consciência e o respeito ao 
espaço de outras pessoas;

Estimular a coordenação motora de acordo 
com o objetivo desejado da criança; coorde-
nação motora fina e grossa;

Reforçar a valorização da autoestima e da 
identidade própria;

Desenvolver a capacidade sensorial em re-
lação ao ambiente externo;

Induzir a confiança em si mesma (a criança);
Trabalhar a comunicação para a interação 

social (NEUROSABER, 2018).
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL
 
O desenvolvimento infantil é um proces-

so de aprendizado, pelos quais as crianças 
passam, para adquirir e aprimorar diver-
sas capacidades de âmbito cognitivo, mo-
tor, emocional e social (MEUER, 1989).

 
Ao conquistar determinadas capacida-

des, a criança passa a apresentar certos 
comportamentos e ações (como, por exem-
plo, dizer a primeira palavra, dar os pri-
meiros passos, etc.) que são esperados a 
partir de determinada idade. O desenvol-
vimento infantil acaba por ser um conjun-
to de aprendizados que, pouco a pouco, vai 
tornando a criança cada vez mais indepen-
dente e autônoma (NEUROSABER, 2018).

 
Tipos de desenvolvimento infantil
 
Durante o processo de desenvolvi-

mento, a criança evolui em diferen-
tes aspectos de sua formação. A evolu-
ção não se dá somente no crescimento 
físico da criança, mas também na parte cog-
nitiva e social, dentre outras (MEUER, 1989).

 

Desenvolvimento afetivo
 
O desenvolvimento afetivo está relaciona-

do aos sentimentos e às emoções e é per-
ceptível por parte da criança desde a fase de 
bebê. Nesta fase ele  é capaz de compreender 
a recepção de carinho e de amor, e também 
de amar e de criar laços afetivos com os pais e 
com outras pessoas próximas, principalmente 
com aquelas com as quais tem mais conví-
vio. O estabelecimento dessas relações é 
fundamental para que a criança desenvolva 
sua inteligência emocional e não tenha, no 
futuro, problemas afetivos (MEUER, 1989).

 
Desenvolvimento cognitivo
 
O desenvolvimento cognitivo refere-se à 

parte mais intelectual do ser humano. Diz 
respeito à atenção, ao raciocínio, à memó-
ria e à capacidade de resolver problemas.

 
A cognição do ser humano é desenvolvida 

com o tempo. Enquanto bebê, uma pessoa não 
tem uma capacidade de memória muito aguça-
da. Em geral, as pessoas não têm, por exemplo, 
recordações de acontecimentos que tenham 
tido lugar antes dos seus dois anos de idade. 
O desenvolvimento cognitivo infantil permite 
que a criança interprete, assimile e se relacio-
ne com os estímulos do ambiente que a cerca 
e com a sua própria essência (MEUER, 1989).
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 Desenvolvimento físico 
 
O desenvolvimento físico é aquele por 

meio do qual as crianças desenvolvem habi-
lidades e capacidades motoras como sentar, 
andar, ficar em pé, pular, correr, etc. Em ati-
vidades que requerem mais precisão, como 
por exemplo, escrever, o desenvolvimen-
to físico fica também dependente do de-
senvolvimento cognitivo (MEUER, 1989).

 
Desenvolvimento social
 
Com o desenvolvimento social, a criança 

aprende a interagir em sociedade.
 
É com base nesse tipo de desenvolvimento 

que a criança estabelece com outras pessoas 
uma espécie de intercâmbio de informações, 
que permite adquirir cultura, tradições e nor-
mas sociais. A importância de brincar no desen-
volvimento infantil está diretamente relacio-
nada com a socialização com outras crianças, 
são desenvolvidas certas capacidades de inte-
ração e noções de limites (VECCHIATO, 2003).

 

 Muitos estudiosos, mesmo de correntes 
de pensamento diversas, concordam sobre o 
fato de que os primeiros anos de vida são fun-
damentais para a maturação da criança. De 
maneira particular, é opinião compartilhada 
que já aos três anos todo indivíduo tenha ad-
quirido as características principais da própria 
personalidade (VECCHIATO, 2003, p. 33).

 
APRENDIZAGEM PSICOMOTORA
 
O trabalho psicomotor é conectado dire-

tamente desde pequenos gestos motores de 
uma criança até atividades que proporcio-
nam o conhecimento e o domínio do próprio 
corpo. Este método de aprendizagem busca 
contribuir para a formação e estruturação do 
esquema corporal, visando à prática do mo-
vimento em todos os momentos da vida de 
uma criança. Por meio dos exercícios e brin-
cadeiras propostos, a criança se diverte, usa 
a criatividade e se socializa. Esse processo 
se inicia com o equilíbrio do eu em relação 
ao outro, assim surge a comunicação que faz 
com que haja aprendizado (BUENO, 1998).
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É nesse período que se instalam as principais dificuldades em todas as áreas de re-
lação com o meio ao qual está inserido e que, se não forem exploradas e trabalha-
das a tempo, certamente trarão prejuízos como dificuldades na escrita, na leitura, na 
fala, na sociabilização, entre outros. [...] Observando o indivíduo de forma global, a psi-
comotricidade faz-se necessária tanto para a prevenção e tratamento das dificulda-
des quanto para a exploração do potencial ativo de cada um (BUENO, 1998, p. 51).

 
Crianças com defasagem no desenvolvimento psicomotor apresentam também difi-

culdade na aquisição da escrita e leitura. Assim nos anos iniciais a segregação adqui-
re mais força e mais de 20% da população escolar é marginalizada por não ter adquirido 
o domínio da leitura no final do ano. De acordo com Barreto (2000, p. 54): “O desenvol-
vimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem 
e na reeducação do tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do ritmo”.

 
Há necessidade de se determinar se este insucesso surge de dificuldades eletivas ou de cau-

sas mais globais, socioculturais ou afetivas. Antes do aprendizado da leitura, seria necessário 
ajudar a criança a utilizar a linguagem mais rica e correta possível. Já a escrita é antes de tudo um 
aprendizado motor. Dominar os gestos da escrita seria o equilíbrio entre as forças musculares, a 
flexibilidade e agilidade de cada articulação do membro superior. Portanto, é indispensável fixar 
as bases motoras da escrita antes de ensinar a criança a dominar o lápis (BARRETO,  2000, P. 54).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Desde bebê o ser humano sistematiza conhecimentos por meio da busca por novas experi-

ências. A educação psicomotora é um instrumento auxiliador nesse processo, visto que desen-
volve os aspectos motor, psicossocial e afetivo. E com jogos a criança descobre o próprio corpo.

                                     
As atividades motoras desempenham na vida da criança um papel importantíssi-

mo, em muitas das suas primeiras iniciativas intelectuais. Enquanto explora o mun-
do que a rodeia com todos os órgãos do sentido, ela percebe também os meios com os 
quais fará grande parte dos seus contatos sociais (JOSÉ e COELHO, 2000, p. 109).

 
Ao observar a criança nas brincadeiras, é possível perceber se há algum desvio psi-

comotor. Portanto, os jogos e brincadeiras não devem ser entendidos apenas como 
práticas de entretenimento, mas sim uma forma de promover a aprendizagem de vá-
rios aspectos, principalmente se realizadas em um ambiente motivador e agradável.

 
A educação psicomotora proporciona a criança que ela consiga vencer diver-

sos obstáculos, encontrando-se dentro do meio social. A brincadeira desperta o de-
sejo de descoberta e exploração, sendo canal direto para que ela possa exprimir 
as mais variadas emoções. Durante as aulas o professor não deve pautar-se pela 
execução de movimentos mecânicos, mas sim pela exploração do corpo como um todo.
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A LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO HUMANO

RESUMO: O presente Artigo tem por finalidade refletir sobre a importância de o professor/
educador repensar as suas práticas educacionais utilizando jogos e brincadeiras para que o 
desenvolvimento aconteça de forma lúdica no processo de aprendizagem do ser humano. 
A pesquisa se dá através da metodologia bibliográfica qualitativa com apoio de autores 
consagrados que pesquisam sobre a temática proposta. O Referencial Teórico aborda as 
ideias de alguns autores como Antunes (2000); Kishimoto (2002), Carvalho (10010), Santos 
(2002), Vygotsky (1998) que enfatizam através de teorias especializadas sobre a importância 
da temática escolhida. O lúdico tem se tornado cada vez mais um dos instrumentos que 
possibilitam um ensino de qualidade e qualidade, promovendo o desenvolvimento humano 
no processo de maturação humana. Considera-se de fundamental importância práticas 
pedagógicas baseadas na ludicidade possibilitando o desenvolvimento integrado o ser humano.

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Ensino; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

Observar como uma criança em idade es-
colar aprende expressivamente utilizan-
do jogos e brincadeiras e perceber que ao 
assimilar tal atividade de forma divertido 
e agradável, são ao mesmo tempo desa-
fios ainda presentes na prática educacional.

Embora já estejamos no século XXI, ainda 
existem muitas escolas que funcionam no 
sistema tradicional de ensino, fazendo com 
que seja limitado a ação educativa do edu-
cando, e acaba deixando de incluir no plane-
jamento educacional, jogos e brincadeiras.

Freire afirma que: “ensinar implica em 
respeitar os saberes dos educandos e 
não simplesmente transferir os conteú-
dos sem discutir o porquê daqueles con-
teúdos” [...], sabendo que essas ativida-
des trabalham os movimentos livres e 
espontâneos do educando (FREIRE, 1996).

Observando o processo de ensino-apren-
dizagem no decorrer dos anos, nota-se 
que embora venha sofrendo mudanças na 
metodologia de ensino, sempre buscan-
do formas que facilitem a apropriação dos 
conteúdos trabalhados pelo professor/a, 
facilitando assim no processo de aprendi-
zagem do aluno (VYGOTSKY, 1998), são 
poucas as práticas realizadas com o intui-
to de conciliar ludicidade e aprendizagem.

De que maneira os jogos e brincadeiras po-
dem favorecer o desenvolvimento integral 
do educando da educação infantil? Infeliz-
mente o lúdico não está ocupando o espa-
ço de aprendizagem, observa-se que o jogo 
e brincadeira, tem sido realizada como mera 
atividade que preenche o tempo dos alunos, 
sendo desenvolvidas sem objetivos definidos 
e sem propósito educacional para que isso 
não aconteça é preciso levar o professore a 

repensar as suas práticas educacionais utili-
zando jogos e brincadeiras para que o ensino 
e aprendizagem sejam significativos aos edu-
candos e com isso a utilização da ludicidade 
é de suma importância, pois a partir de sua 
vivência plena a criança se desenvolve e cria 
um repertório próprio para que viva de forma 
plena o seu desenvolvimento e sua infância.

Atualmente são utilizados diversos re-
cursos tecnológicos modernos, tais como: 
computadores, tabletes, jogos online, lou-
sa digital entre outros, é necessário que 
seja utilizado o lúdico para trabalhar o lado 
criativo do educando e dessa maneira não 
haja defasagem em sua aprendizagem.

Este trabalho consiste em uma pesquisa bi-
bliográfica onde vários teóricos como Vygot-
sky (1998), Santos (2002), Antunes (1992), 
Carvalho (2004), Wajskop (2009) e Kishimoto 
(2002) apoiam essa prática, pois, a partir do 
lúdico a criança se apropria com mais facili-
dade dos conteúdos e de todas as propostas 
que o educador lhe propuser. Veem-se mu-
danças nos recursos didáticos, principalmen-
te os das áreas pedagógicas, nestes incluem-
-se os jogos e as brincadeiras que, quando 
são usadas de maneira adequadamente tor-
nam a aprendizagem amis agradável, sig-
nificativa e prazerosa para os educandos.

O LÚDICO NA HISTÓRIA 

Kishimoto (2003), relata que na Grécia anti-
ga e em Roma já havia o uso de atividades lúdi-
cas como jogos educativos para que as crian-
ças tivessem maior desempenho diante das 
atividades sugeridas a elas. E no século XIX o 
ensino de línguas é enfatizado pelo desenvol-
vimento comercial e pela ampliação dos meios 
de comunicação e aparecem, assim, os jogos 
para o ensino de línguas vivas de forma lúdica.
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Segundo Kishimoto (2002), a importân-
cia do jogo e da brincadeira na educação, 
na antiguidade já se destacava, os filósofos 
como Platão e Aristóteles, e posteriormen-
te Quintiliano, Montaigne e Rousseau, que 
já defendiam essa pratica de ensino, em sua 
época, pois o papel do jogo e da brincadei-
ra na educação é de extrema relevância. 

Destacou-se também como grande defensor 
das atividades lúdicas São Tomás de Aquino, 
que, no século XIII, defendia o brincar como 
necessário para o desenvolvimento humano.

Kishimoto (2002) ressalva que Fröebel 
(1913), que fora o precursor da escola infantil, 
ou seja, por ser o criador do jardim da infância, 
com ele o lúdico passou a fazer parte do currí-
culo de educação infantil. E a partir da década 
de cinquenta do século XX, começou a surgir 
vários estudos sobre o jogo e brincadeira como 
ferramenta auxiliadora da aprendizagem.

Para Kishimoto (2002), os jogos foram 
transferidos de geração em geração por 
meio de sua pratica, permanecendo na me-
mória infantil. E que através da tradição e 
da universalidade dos jogos são observados 
que os povos, antigos da Grécia e do Orien-
te, já brincaram de amarelinha, empinar pi-
pas e jogar pedrinhas. Os jogos tradicionais 
infantis são do tipo livre, espontâneo, ou 
seja, a criança brinca pelo prazer de brincar.

Kishimoto (2002) fala sobre as per-
cepções froebelianas na educação, 
do homem e da sociedade, pois es-
tão intimamente vinculadas ao brincar.

[...] a brincadeira é uma atividade espiritu-
al mais pura do homem neste estágio e, ao 
mesmo tempo, típico da vida humana en-
quanto todo – da vida natural/ interna do 
homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, 
liberdade, contentamento, descanso ex-

terno e interno, e paz com o mundo [...] a 
criança que brinca sempre, com determina-
ção auto ativa, perseverando, esquecendo 
sua fadiga física, pode certamente tornar-se 
um homem determinado, capaz de auto sa-
crifício para de seu bem e dos outros [...] O 
brincar, em qualquer tempo, não é trivial, é 
altamente sério e de profunda significação 
(FROEBEL apud, KISHIMOTO, 2002, p. 23).

Observa-se, como a criança brinca com 
os conhecimentos de arrastar, andar, pe-
gar, entre outros e quando aprende a re-
presentá-las mentalmente, passa utilizar ou 
ainda jogar com eles, por que com o jogo, 
no qual a brincadeira está inserida, as re-
presentações mentais na qual foram cons-
truídas pela criança, irá se desenvolven-
do e construindo a realidade do mesmo.

Os jogos têm diversas origens e culturas 
que são transmitidas pelos diferentes jogos 
e formas de jogar. Este tem função de cons-
truir 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 perpe-
tuar a cultura infantil e desenvolver formas de 
convivência social (KISHIMOTO, 1993, p. 15).

O lúdico na educação infantil deve ser 
visto pelo/a professor/a como a opor-
tunidade leva-lo compreender os signi-
ficados e a importância das brincadei-
ras para a educação (CARVALHO, 1992). 

A criança deve ser instigada a inserir o lúdico 
na sua forma de trabalhar, sendo levada a ter 
consciência das vantagens de transmitir seus 
conhecimentos através de jogos e brincadeiras.
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[...] O efeito educativo da brincadeira in-
fantil, na qual as crianças se sentem ligadas 
por toda uma rede de regras complexas ao 
mesmo tempo aprendem a subordinar-se 
a regras a essas regras como a subordinar a 
elas o comportamento das outras e a agir nos 
limites rigorosos traçados pelas condições 
da brincadeira (VYGOSTSKY, 1998, p. 263).

Segundo Vygotsky (1998), o uso de ativi-
dades lúdicas tem uma enorme contribuição 
para que haja de forma agradável a aqui-
sição do saber. Pois a criança irá assimilar 
as regras do jogo e assim automaticamen-
te levará essa aprendizagem para sua vida. 
“A brincadeira, que referimos como melhor 
mecanismo educativo do instinto, é a me-
lhor forma de organização do comportamen-
to emocional” (VYGOSTSKY, 1998, p. 147).

Do ponto de vista de Vygotsky (1998), a 
criança deve se sentir motivado, para isso 
a utilização do lúdico, é um dos fatores 
principais não só para o sucesso da apren-
dizagem, mas também para que haja cres-
cimento do ser. Sendo assim, os jogos e 
brincadeiras são excelentes métodos de 
mediação entre o prazer e o conhecimento.

[...] o brincar e o jogo documentam como 
o adulto coloca-se com relação à criança e 
mostra suas concepções e representações do 
sujeito criança. O jeito de lidar, organizar, pro-
por, respeitar e valorizar as brincadeiras das 
crianças [...]. A criança expressa-se pelo lúdico 
e é desse ato que a infância carrega consigo a 
brincadeira. [...] (DORNELLES, 2001, p. 103).

Enquanto a criança está fazendo uma ati-
vidade lúdica a tal brincando estará apren-
dendo várias coisas durante a execução 
dela. Com essa ferramenta a favor do edu-
cador ele pode levar a criança a vivenciar 
várias experiências diferentes e obter re-
sultados excelentes utilizando a ludicidade.

A LUDICIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Durante o desenvolvimento da palavra 
“lúdico” no aspecto educacional, não parou 
apenas nas suas origens. O lúdico passou a 
ser reconhecido como algo essencial para 
o auxílio do desenvolvimento e compor-
tamento humano. Deste modo a definição 
deixou de ser uma simples brincadeira ou 
jogo. Pois os resultados do uso da ludicida-
de excedem os alcances do brincar instintivo.

A brincadeira, de acordo com o dicioná-
rio Aurélio Júnior (2011); “divertimento, 
sobretudo entre crianças”. E o jogo “brin-
quedo, folguedo, divertimento”, ou seja, 
brincar é algo muito presente nas nossas 
vidas, e para a criança a brincadeira e os 
jogos faz parte de sua realidade de vida.

É na atividade de jogo que a criança desen-
volve o seu conhecimento do mundo adulto 
e é também nela que surgem os primeiros 
sinais de uma capacidade especificamente 
humana, a capacidade de imaginar […]. Brin-
cando a criança cria situações fictícias, trans-
formando com algumas ações o significado 
de alguns objetos (VYGOTSKY, 1998, p. 122).

Para Vygotsky (1998) a criança envolve-
-se em um mundo imaginário, nos quais re-
alizam todos os seus desejos, usando o lú-
dico a criança demostra o mundo e é onde 
vivencia suas fantasias. E os jogos conse-
guem despertar no educando um grande 
interesse e atração, pois ao mesmo tem-
po em que em que está se divertido tam-
bém está aprendendo e se desenvolvendo.

A escola ao estar valorizando o lúdico, 
adaptando jogos e brincadeira no seu plane-
jamento pedagógico, assim o educador con-
segue que o/a educando/a forme um bom 
conceito de mundo e da sociedade, pois com 
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a utilização do lúdico trabalha-se afetivida-
de, a sociabilização, a criatividade, a esti-
mula-las, os direitos e deveres de cada uma.

A utilização da brincadeira e do jogo, 
é um instrumento para a aprendizagem 
da criança, porque ela aprende a lidar 
com o mundo, formando sua personali-
dade, sentimentos a lidar com o medo.

Para Wajskop (2009) o lúdico proporciona 
um desenvolvimento sadio e harmonioso, 
sendo uma maneira agradável de os alunos 
aprender. Através do brincar, a criança aumen-
ta a sua independência, estimula sua sensibi-
lidade visual e auditiva, valoriza a cultura po-
pular e ainda desenvolve habilidades motoras, 
diminuindo a agressividade e assim trabalhar 
a imaginação e a criatividade, aprimorando a 
inteligência emocional, aumentando a inte-
gração com os colegas, promovendo assim, 
o desenvolvimento um crescimento sadio.

Considerando que a brincadeira deve ocu-
par um espaço central na educação infantil, 
entendo que a professora é figura funda-
mental para que isso aconteça, criando os 
espaços, oferecendo-lhes material e parti-
lhando das brincadeiras das crianças. Agindo 
desta maneira, ele estará possibilitando às 
mesmas uma forma de acender às culturas 
e modo de vida adultos, de forma criativa, 
social e partilhada (WAJSKOP, 2009 p. 112).

De acordo com a autora, o trabalho dife-
renciado, criativo e dinâmico, levando as-
sim métodos para que o educando realize 
a construção de um saber através de expe-
riências práticas, com situações do cotidia-
no, desenvolvendo, o conhecimento lógi-
co, sua capacidade de pensar, executar e 
resolver situações problemas usando jogos 
e brincadeiras, para que de forma lúdica 
se possa mediar os conteúdos de manei-
ra diferenciadas e a concepção de mundo.

Para Kishimoto (2002), usar atividades 
lúdicas no processo de ensino e aprendi-
zagem pode ser uma grande ajuda, para 
o desenvolvimento do/a educando/a, os 
jogos e brincadeiras são atividade que 
despertam muito o interesse do aluno.

O jogo como promotor da aprendizagem 
e do desenvolvimento, passa a ser consi-
derado nas práticas escolares como impor-
tante 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 veicu-
lados na escola (KISHIMOTO 2002, p. 13).

A necessidade da criança, pensar nas ativi-
dades lúdicas, como uma ferramenta e com 
isso utiliza-las em diferentes momentos de 
seu planejamento. Sempre lembrando que o 
jogo e a brincadeira exigem que haja confron-
to, negociação e trocas, sempre promovendo 
conquistas cognitivas, emocionais e sociais.

Para Carvalho (1992)
[...] o ensino absorvido de maneira lúdica, 

passa a adquirir um aspecto significativo e 
afetivo no curso do desenvolvimento da in-
teligência da criança, já que ela se modifica 
de ato puramente transmissor a ato trans-
formador [...] CARVALHO, 1992, p. 28).

O lúdico se torna importante no desen-
volvimento do educando, desta forma os 
jogos e as brincadeiras vão surgindo gra-
dativamente na vida da/o educando/a, as-
sim as regras, o respeito, a socialização e a 
construção do conhecimento. Então ativi-
dades com elementos bem elaborados, pro-
porcionam experiências, possibilitando a 
conquista e a formação da sua identidade.

Como se pode perceber, o lúdico é usa-
do para que haja total interação do educan-
do. Para um ensino-aprendizagem, eficaz é 
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preciso que o aluno construa o seu próprio 
conhecimento e assimilem os conteúdos. 

Assim, o jogo e a brincadeira, são um ex-
celente recurso, um facilitador da aprendi-
zagem, neste sentido, Carvalho (1992, p.3), 
“brincadeiras, músicas e histórias que expres-
sam o olhar infantil, olhar construído no pro-
cesso histórico de diferenciação do adulto.

[...] uma necessidade do ser humano em 
qualquer idade e não pode ser vista apenas 
como diversão. O desenvolvimento do aspec-
to lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvi-
mento pessoal, social e cultural, colabora para 
uma boa saúde mental, prepara para um esta-
do interior fértil, facilita os processos de so-
cialização, comunicação, expressão e constru-
ção de conhecimento (SANTOS, 2002, p. 12).

Santos (2002), mostra a dimensão que a 
atividade lúdica desempenha na vida do ser 
humano, pois o autor vê que a ludicidade 
como algo essencial para o homem ele fala 
que não importa a idade da pessoa, mas que 
em todas as idades o ser humano gosta de 
brincar, essa brincadeira só toma dimensões 
e proporções diferentes, sendo assim o lúdico 
tem grande importância para a humanidade.

Antunes (1992, p. 13) diz, “uma capacida-
de de resolver problemas ou de elaborar pro-
dutos que sejam valorizados em um ou mais 
ambientes culturais ou comunitários”. Assim 
o papel do/a educador/a instigar o educan-
do, pois o professor é o grande responsável 
para que haja utilização do lúdico como ins-
trumento didático, feito de maneira eficiente.

“Os jogos ou brinquedos pedagógicos 
são desenvolvidos com a intenção explíci-
ta de provocar uma aprendizagem signifi-
cativa, estimular a construção de um novo 
conhecimento” (ANTUNES, 2002, p. 38). 

O professor deve preparar seus alu-
nos para o momento do jogo e esclare-
cer as regras a serem obedecidas, após o 
termino da atividade lúdica o(a) profes-
so(a) deve levá-los a consciência do que 
fora trabalhado naquele período da aula.

A LUDICIDADE NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM

Os professores sentem dificuldade de com-
partilhar seus conhecimentos, sendo que isso 
poderia ser mais facilmente propagado, se 
os professores usassem jogos e brincadeiras 
para isso acontecesse. O lúdico deve ser vis-
to como uma ferramenta didática para o/a 
educador/a, como forma de tornar a apren-
dizagem mais prazerosa, agradável e eficaz.

Proporcionar conhecimento através de ativi-
dades como jogos e brincadeiras pode auxiliar 
a/o educando/a, para que a mesma obtenha 
melhor desempenho em sua aprendizagem. 
Torna-se muitas as vantagens de transmitir o 
conhecimento ludicamente e, dentre elas, po-
demos citar: a melhoria da capacidade cogniti-
va do/a educando/a, a potencialização da sua 
capacidade psicomotora, bem como, da sua 
capacidade de relacionar-se com seus colegas.

Carvalho (1992) afirma que
[...] desde muito cedo o jogo na vida da 

criança é de fundamental importância, 
pois quando ela brinca, explora e manu-
seia tudo aquilo que está a sua volta, atra-
vés de esforços físicos se mentais e sem se 
sentir coagida pelo adulto, começa a ter 
sentimentos de liberdade, portanto, real va-
lor e atenção as atividades vivenciadas na-
quele instante (CARVALHO, 1992, p. 14).
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Dessa maneira o professor se torna peça 
fundamental nesse processo. Educar não 
é apenas repassar informações ou ape-
nas mostrar um caminho, mas é algo mui-
to mais amplo é ajudar ela a tomar cons-
ciência de si mesmo, e da sociedade.

É mostrar várias formas ou ferramen-
tas para que eles possam escolher seus ca-
minhos. Até que os mesmos escolham um 
caminho compatível com seus valores, 
sua visão de mundo e com as circunstân-
cias adversas que cada um irá encontrar. 
Nessa perspectiva, segundo o Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil.

O professor é mediador entre as crian-
ças e os objetos de conhecimento, organi-
zando e propiciando espaços e situações 
de aprendizagens que articulem os recur-
sos e capacidades afetivas, emocionais, so-
ciais e cognitivas de cada criança aos seus 
conhecimentos prévios e aos conteúdos 
referentes aos diferentes campos de co-
nhecimento humano (BRASIL, 1998, p. 30). 

Segundo Vygotsky (1998), o professor 
pode utilizar jogos, brincadeiras, histórias e 
outros, para que de maneira lúdica o aluno 
seja desafiado a pensar e resolver situações 
problemas, dessa maneira ela imita e recrie 
regras usadas pelo adulto. Jogos e brincadei-
ras podem ser utilizados como uma estraté-
gia para que haja o ensino e a aprendizagem.

De acordo com Kishimoto (2002), o jogo e 
a brincadeira são considerados uma atividade 
com valor educacional, a utilização de tal no 
ambiente escolar traz muitas vantagens, no 
processo de ensino aprendizagem, a criança 
através do jogo tem um impulso natural e é um 
grande motivador, pois usando jogos e brin-
cadeiras o educadora através do prazer rea-
liza a atividade e consegue atingir o objetivo 
da mesma, com o jogo e a brincadeira o edu-

cando cria alguns esquemas mentais, e esti-
mula o pensamento, o tempo e espaço, assim 
integra várias dimensões da personalidade 
tais como, afetividade, socialização, coorde-
nação motora e cognitiva. Antunes (2004) diz:

[...] no ato de brincar que toda criança se apro-
pria da realidade imediata, atribuindo-lhe sig-
nificado. Em outras palavras, jamais se brinca 
sem aprender e, caso insista em ima separação, 
esta série de organizar o que se busca ensinar, 
escolhendo brincadeiras adequadas para que 
melhor se aprende (ANTUNES, 2004, p. 31).

Segundo Kishimoto (2002), a criança que 
brinca sempre, acaba se esquecendo sua fadi-
ga física e isso certamente fara com que se tor-
na homem determinado, capaz de auto sacri-
fício para a promoção do seu bem e de outros.

O brincar é essencial, por que ela reve-
la-se de diversas formas buscando manei-
ras, objetos, movimentos, atividades que 
irá trabalhar diversas habilidades. E isso au-
xiliara na boa formação infantil nos aspec-
tos emocional, intelectivo social e físico.

Kishimoto (2002) fala, sobre a impor-
tância do jogo e da brincadeira na edu-
cação infantil em suas pesquisas procu-
ra mostrar a necessidade que se tem do 
uso dessas atividades na educação infantil.

A ludicidade, tão importante para a saúde 
mental humana, precisa ser mais considerada; 
o espaço lúdico da criança está merecendo 
maior atenção, pois é o espaço para a expres-
são mais genuína do ser, é o espaço de exercício 
da relação afetiva com o mundo, com as pes-
soas e com os objetos (CUNHA, 2005 p. 09).

As atividades lúdicas podem propiciem 
uma vivência plena, integrando desta ma-
neira a ação, o pensamento e o sentimento. 
Essas atividades podem ser um jogo, uma 
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brincadeira ou alguma outra atividade rela-
ção coletiva ou que o sensibilize, tais como: 
um trabalho de recorte e colagem, jogos, te-
atros dramáticos, exercícios de relaxamen-
to e respiração, movimentos significativos, 
atividades rítmicas, entre outras tantas pos-
sibilidades. Sendo que essas atividades lú-
dicas devem de ser muito bem orientadas 
e sempre que necessário fazer reajustes.

Essas atividades além de serem diver-
tidas as próprias devem apresentar certo 
grau de dificuldade de maneira que os alu-
nos consigam desenvolvê-las, e sempre que 
necessário o aluno deve encorajar seu alu-
no para que ele se desenvolva e aprenda a 
enfrentar seus desafios. Pois através de jo-
gos eles aprendem a respeitar regras, tra-
balhar em equipe toma consciência entre 
certo e errado, tornando-se assim um adul-
to consciente de seus direitos e deveres.

As relações cognitivas e afetivas, conse-
quentes da interação lúdica, propiciam ama-
durecimento emocional e vão, pouco a pouco, 
construindo a sociedade infantil. Especial-
mente nos jogos grupais, a interação acon-
tece de maneira mais fácil, pois é estimulada 
pela necessidade que os elementos de grupo 
têm de alcançar determinadas metas. Para 
extrair resultados mais ricos dessa interação 
é necessário mudar sempre os elementos 
dentro de cada grupo (CUNHA, 2005 p. 13).

Dentro de um ambiente lúdico o profes-
sor pode mediar e induzir o/a educando/a, a 
construção e aquisição de diferentes saberes. 
Sendo que diante das manifestações e posi-
cionamento do professor poderá observar e 
perante essa observação, fazer ajustamentos 
ou alterações necessárias para uma melhor 
compreensão deles, assim além dele experi-
mentar o mundo ao seu redor estará desenvol-
vendo diversas habilidades enquanto brinca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os jogos e brincadeiras necessitam ganhar 
um lugar e um tempo planejados para seus 
adequados fins no sentido de garantir um es-
paço de ludicidade na instituição de ensino é 
garantir um ensino e aprendizagem com uma 
perspectiva de um ambiente de socialização, 
de edificação de relação com o outro, de assi-
milação de diferentes culturas, de aprendiza-
do, resolução e escolhas e de ampliando a ima-
ginação e capacidade criadora do educando.

A recriação de significados é um item in-
tegrante das atividades com jogos e brin-
cadeiras, assim dando condição para que o 
aluno se constitua e se desenvolva em um 
lugar de contínua transformação. É funda-
mental que o espaço para o aluno e o tem-
po comportem seu inteiro desenvolvimento.

É direito do aluno a ter uma educação de 
qualidade e o brincar dentro das institui-
ções de ensino é uma ferramenta para que 
esse aprendizado aconteça. Mas para que 
isso realmente aconteça o aluno deve usar 
o espaço do planejamento e buscar ativi-
dades para que realmente aconteça um 
aprendizado em suas atividades lúdicas.

É de competência da educação infantil ade-
qua-se para que seus/suas educandos/as te-
nham um espaço rico em atividades lúdicas, 
pois sabe-se que a maioria das crianças aca-
bam passando grande parte de sua vida den-
tro de instituições ensino, assim sendo tal am-
biente tem que criar um local no qual permita 
que elas vivam, sonhem, criem e instruam-se.

É assim que o lúdico entra na vida deles para 
proporciona um desenvolvimento sadio e har-
monioso. Ao brincar, o aluno aumenta sua in-
dependência, é com o uso da ludicidade que 
se consegue estimular sua sensibilidade visual 
e auditiva de maneira agradável, sempre valo-
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rizando a cultura popular, desenvolvendo ha-
bilidades motoras, diminuindo a agressividade 
que muitas vezes acontecem pois trabalha-se 
inúmeras regras, exercitando a imaginação e a 
criatividade, desenvolvimento um aluno sadio 
trabalhando desde cedo a vida em sociedade.

O brincar é próprio da cultura da infância 
e para que seja assegurada a qualidade, é in-
dispensável, que na escola tenha em sua con-
cepção as atividades lúdicas com fundamen-
tos para o desenvolvimento de um todo no 
aluno. Sendo assim é necessário que o pro-
fessor sempre planeje as situações de suas 
atividades lúdicas, sempre o delimitado tem-
po para essa brincadeira, oferecendo deste 
modo um brincar de qualidade, assim além do 
desenvolvimento de capacidades e habilida-
des construídas enquanto os alunos brincam 
far-se-á um cidadão crítico e consciente de 
seus direitos e deveres diante da sociedade.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem como finalidade aplicar a educação ambiental no ambiente escolar, 
ao conscientizar os alunos sobre as questões relativas à sustentabilidade, estabelecendo a 
relação entre homem e natureza, utilizando o solo e a horta escolar como instrumentos de 
trabalho, promovendo o desenvolvimento de habilidades e capacidades para a formação de 
cidadãos atuantes e responsáveis pelos seus atos como agentes transformadores do meio 
ambiente.

Palavras-chave:  Educação Ambiental; Horta Escolar; Conscientização; Solo.



Revista Educar FCE - 23 ª EDIÇÃO - SETEMBRO / OUTUBRO - 2019

1715

INTRODUÇÃO 

O artigo em questão busca uma trans-
formação na forma como a sociedade vê o 
meio ambiente e sua responsabilidade pela 
conservação dele e a partir disso, relacio-
nar este tema com a educação, pois esta é a 
ferramenta mais acessível de sensibilizar as 
crianças, que são o futuro da sociedade, em 
uma questão tão séria, de grande relevân-
cia social e de pouca ação de políticas pú-
blicas direcionadas às questões ambientais. 

A educação é o mecanismo para formarmos 
cidadãos críticos, reflexivos e cientes de seu 
papel na sociedade. Por isso este estudo se 
justifica, na medida em que analisa um tema 
contemporâneo e necessário para a socieda-
de atual e para as futuras. É preciso que cada 
vez mais estudos acadêmicos abordem este 
tema e o discutam, em todas as instâncias – 
desde a educação infantil ao ensino superior.

Sabe-se que a criança possui um forte 
vínculo no que diz respeito à natureza e ao 
meio ambiente, tanto que ao convivermos 
com qualquer criança, percebemos a admira-
ção delas ao entrar em contato com plantas 
ou animais, a vontade de cuidar e respeitar 
a natureza está intrinsecamente ligada aos 
pequenos. Dessa forma, temos a figura da 
criança como um caminho certo para tra-
balharmos a sustentabilidade, para que ela 
aprenda que é possível viver e se desen-
volver em harmonia com o meio ambiente.

 
É importante salientar que a concepção 

apresentada neste artigo é que todo aluno tem 
direito a uma educação escolar que incentiva 
o exercício da preservação e cuidado com o 
meio ambiente. Dessa forma, é importante 
garantir que todos tenham acesso à formação 
para que possam refletir sobre sua importân-
cia como cidadãos no mundo em que vivem. 

A Importância do Solo como Fonte de 
Vida - o Início de Tudo!

Desde os primórdios, os seres humanos 
se utilizam do solo para fins que possibi-
litam a sua existência. A produção de ali-
mento, a base para a moradia e construção 
de civilizações, o fornecimento de água e a 
atuação no ciclo de vida dos diversos seres 
são apenas algumas de suas utilidades. To-
dos os outros seres habitantes do ecossis-
tema terrestre também dependem direta 
ou indiretamente do solo para viver; ele é 
o substrato para o crescimento da base da 
cadeia alimentar e fornece os nutrientes in-
dispensáveis para a vida (PMF/SME, 2004).

Com o aumento das grandes cidades, a liga-
ção entre o homem e a natureza ficou cada vez 
mais restrita no ambiente urbano. O significa-
do da importância do solo à vida das pessoas 
e, portanto, da necessidade da sua conserva-
ção e do seu uso e ocupação sustentáveis foi 
sendo cada vez mais desconsiderada, entre-
tanto existem múltiplas formas que possibi-
litam a inserção deste conceito na sociedade 
a partir de processos educativos que privile-
giam uma concepção de sustentabilidade na 
relação homem-natureza (PMF/SME, 2004).

A interação dos seres humanos com o 
solo e os seres vivos de diversas formas que 
o habitam permite a formação de concei-
tos mais abrangentes sobre questões am-
bientais e a consciência da influência das 
ações humanas e seus impactos diretos so-
bre o meio em que vive (PMF/SME, 2004).

O ser humano também faz uso e ocupa-
ção do solo para construir sua moradia, en-
tretanto, nem sempre ela é feita de forma 
planejada. Esta ocupação desenfreada vem 
a causar diversos impactos ambientais, acar-
retando em problemas adversos ao próprio 
ser humano, além do meio ambiente em si.
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E para que estes problemas que o ho-
mem vem causando ao solo sejam minimi-
zados uma das coisas necessárias é a uti-
lização da educação ambiental, que tem 
como objetivo disseminar o conhecimento 
ambiental com fim de auxiliar o uso susten-
tável dos recursos naturais e a preservação 
do meio ambiente através da sensibilização 
do ser humano por essas questões, fazen-
do com que ele próprio adquira consciência 
do meio ambiente global (PMF/SME, 2004).

O início do processo se dá com a conscien-
tização ou sensibilização quanto o ser hu-
mano como integrante do meio ambiente e 
agente transformador e potencial reparador 
dos impactos associados à degradação am-
biental. A percepção sobre as consequências 
relativas ao destrato dos homens com o meio 
ambiente global gera uma transformação de 
pensamentos que faz com que as ações se 
transformem com fins sustentáveis, para não 
afetar os componentes naturais, os seres vi-
vos em geral e a si próprio (PMF/SME, 2004).

A questão ambiental neste momento da his-
tória humana surge, portanto como um tema 
relevante que contribui para conscientizar o 
homem sobre seu papel como elemento cen-
tral dos processos socioambientais emergen-
tes, o agente que transforma e é transformado 
e herdeiro de suas ações (PMF/SME, 2004).

A escola é o ambiente inicial mais pro-
pício para se haver a educação ambiental, 
tendo em vista que ela é a principal respon-
sável pela educação do indivíduo e como 
consequência também da sociedade, bus-
cando a formação de cidadãos conscientes 
e comprometidos com as situações e preo-
cupações da sociedade (PMF/SME, 2004).

Considera-se, a partir disto, a lei nacional 
n° 9.795/99, a qual dispõe sobre a Educação 
Ambiental, seus valores, princípios básicos, 

etapas e benefícios, com o objetivo de sensi-
bilizar a sociedade para que esta desenvolva 
um senso crítico e se torne ambientalmente 
equilibrada, visando a diminuição dos impac-
tos ambientais, estabelece o desenvolvimen-
to da educação ambiental junto a educação 
escolar como um componente curricular que 
deve ser trabalhado em todos os níveis e mo-
dalidades do ensino formal (PMF/SME, 2004).

Possibilidades -  A Horta no Ambiente 
Escolar

A horta inserida no ambiente escolar é um 
instrumento base para o desenvolvimento 
de diversas atividades pedagógicas inter-
disciplinares, levando novos conceitos para 
serem trabalhados na prática e auxiliando 
no aprimoramento das noções de trabalho 
coletivo. Estimula a curiosidade, paciência, 
criatividade, respeito e a responsabilidade 
como agente transformador do meio ambien-
te, além de incentivar hábitos e o consumo 
de alimentos mais saudáveis. Durante o pro-
cesso de desenvolvimento da horta, o aluno 
tem a possibilidade de criar um vínculo com 
a terra e aprimorar seus pensamentos sobre 
a importância da mesma como fonte de ali-
mento e de vida ao se sentir atuante e res-
ponsável pelo sucesso daquilo que todos 
em conjunto construíram (BRASIL, 1999). 

Além disso, a horta e a compostagem in-
seridas como prática e rotina escolar das 
crianças, atuam com a função de promover 
a educação ambiental e a educação alimen-
tar ao abordar temas referentes à origem dos 
alimentos, o respeito pela terra, pelos seres 
vivos e a preservação do meio em que se ha-
bita, além de auxiliar no reaproveitamento de 
resíduos orgânicos e a prática do conceito de 
sustentabilidade junto aos alunos, o corpo do-
cente e a comunidade local (BRASIL, 1999). 
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Desenvolve-se, deste modo, um método 
efetivo de inclusão da educação ambiental 
permitindo o relacionamento quase inexis-
tente no meio urbano entre homem e natu-
reza no sistema de ensino - quesito este obri-
gatório para instituições de ensino e previsto 
na legislação - e, por consequência, auxilia na 
formação de cidadãos responsáveis, críticos 
e conscientes de seus atos (BRASIL, 1999). 

            
O aproveitamento dos resíduos orgânicos 

provenientes da merenda escolar na com-
posição da compostagem também auxilia no 
processo de aprendizagem quando  desenvol-
ve-se na prática um ciclo acompanhado pelos 
alunos dos alimentos descartados por eles na 
merenda e como a possibilidade de aproveitar 
este resíduo para a produção de composto or-
gânico em benefício do crescimento da horta 
que por sua vez fornece parte destes alimen-
tos, desenvolve-se a noção da importância do 
reaproveitamento de um descarte desneces-
sário em prol de seu próprio bem, auxiliando, 
deste modo, o meio ambiente e a eles mes-
mos, criando o conceito de sustentabilidade 
intrínseca a este processo (BRASIL, 1999). 

Além da conscientização das crianças, cria-
-se durante o processo de educação ambien-
tal um sistema de redes no qual as informa-
ções e os atos aprendidos não se restringem 
ao âmbito escolar. A comunicação entre pais, 
alunos, professores e funcionários gera uma 
disseminação das ideias e hábitos mais sus-
tentáveis, adotando como ponto de partida 
as crianças que devem representar a me-
lhora da sociedade futura (BRASIL, 1999). 

A horta funciona com uma boa alternati-
va para incentivar as crianças com o cuida-
do da natureza. A autora deste artigo atua 
como professora da Rede Municipal de São 
Paulo como professora de educação infantil 
e afirma, com a experiência obtida ao longo 
dos anos de magistério, que esta é uma ati-

vidade de porta de entrada para a aborda-
gem da educação ambiental (BRASIL, 1999). 

Pedir que as crianças abrem buracos na ter-
ra, cavem com as próprias mãos e esperem que 
as sementes cresçam ensina muito mais do 
que apenas a teoria: ao vivenciarem as crian-
ças irão se tornar agentes disseminadores da 
educação ambiental.  A horta pode começar 
em qualquer pequeno espaço que a escola te-
nha e pode abrir participação de toda a comu-
nidade. Os produtos colhidos na horta podem 
ser utilizados na merenda das crianças ou do-
ados para as famílias e todo o processo, como 
a alimentação das minhocas, a utilização da 
terra para o plantio, a escolha do que plantar 
(alface, rabanete, feijão são apenas algumas 
das possibilidades), o cuidado diário, regando 
sempre que necessário e a espera pela co-
lheita são atividades que se completam e tra-
balham uma série de valores e conhecimen-
tos necessários às crianças (BRASIL, 1999). 

ASPECTOS TEÓRICOS
            
A Constituição Federal de 1988 afirma que 

“É competência comum da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios: 
proteger o meio ambiente e combater a po-
luição em qualquer de suas formas; preservar 
as florestas, a fauna e a flora” (BRASIL, 1988). 

Desta forma, a legislação afirma que to-
dos são responsáveis por proteger e preser-
var o meio ambiente do desequilíbrio eco-
lógico e da poluição. Essa responsabilidade 
abrange desde a União até os Municípios: 
é função de todos proteger o meio ambien-
te das ações que causam significativos im-
pactos ambientais, preservar a flora e fau-
na brasileira da extinção das espécies, que 
sabemos, aumenta a cada dia – não é raro 
ver nos jornais notícias sobre pesca ou caça 
proibidas ou ainda, animais contrabandea-
dos de forma clandestina (BRASIL, 1988). 
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Além da Constituição, a Legislação Bra-
sileira apresenta a Lei 9795/99, que dis-
põe sobre a Educação Ambiental, de-
finindo-a e estabelecendo ações que 
constituem a Política Nacional de Educação 
Ambiental. O Artigo 2º da Lei dispõe que: 

 
A educação ambiental é um componen-

te essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de for-
ma articulada, em todos os níveis e mo-
dalidades do processo educativo, em ca-
ráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). 

 
Como visto acima, este artigo afirma que 

Educação Ambiental deve ocorrer em espaço 
escolar ou não-escolar (formal ou não-formal), 
portanto, constata-se que a Educação Ambien-
tal deve constar no currículo escolar de todos 
os estados do país, em todas as instâncias de 
ensino – do básico ao superior (BRASIL, 1999). 

 
Além de garantir que a Educação Ambiental 

esteja no currículo escolar, o artigo 3º des-
sa mesma lei complementar que todos têm 
direito à Educação Ambiental e que cabe ao 
Poder Público, às instituições educativas, 
aos meios de comunicação de massa, às em-
presas e à sociedade como um todo buscar 
alcançar o objetivo maior da Educação Am-
biental: uma sociedade ambientalmente sus-
tentável, que cobre dos poderes públicos e 
da própria sociedade, seu direito de um mun-
do ambientalmente sadio (BRASIL, 1999). 

 
Esta mesma lei, em seu Artigo 4º descreve 

os princípios básicos da educação ambiental, 
a saber: 

 
I - o enfoque humanista, holístico, demo-

crático e participativo; II - a concepção do 
meio ambiente em sua totalidade, conside-
rando a interdependência entre o meio na-
tural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo 

de idéias e concepções pedagógicas, na pers-
pectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o 
trabalho e as práticas sociais; V - a garantia 
de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação críti-
ca do processo educativo; VII - a abordagem 
articulada das questões ambientais locais, re-
gionais, nacionais e globais; VIII - o reconhe-
cimento e o respeito à pluralidade e à diver-
sidade individual e cultural (BRASIL, 1999). 

 
 Este Artigo leva a reflexão de que to-

dos os elementos presentes a nossa volta 
são necessários para garantirmos e man-
termos a vida da forma que temos atual-
mente. Além disso, valores como a ética 
educação e trabalho devem estar presen-
tes, pois são necessários para formarmos 
cidadãos que respeitem o meio ambiente

           
As práticas sociais referem-se às atitudes 

que a sociedade toma em relação aos as-
pectos ambientais (no sentido amplo do ter-
mo, já que ambiente não é apenas árvores e 
animais, mas tudo que compõe o ambiente 
que vivemos e que estabelecemos relações, 
desde os seres humanos até os elementos 
abióticos) e as mesmas devem estar pauta-
das na ideia de sociedade ambientalmente 
sustentável, definida anteriormente. Den-
tre os princípios expressos na Lei 9795/99 
há o que fala sobre o respeito à pluralidade 
e à diversidade individual e cultural. Ou seja, 
não vale apenas respeitar a natureza, mas 
o meio ambiente como um todo, e isso en-
globa nós, seres humanos (BRASIL, 1999). 

 
Devemos respeitar a diversidade de cul-

turas, nos seus diferentes tipos de religi-
ões, etnias e ideias. Sobre as metodologias 
e as técnicas de educação voltadas a esse 
fim, vale destacar que as mesmas podem 
ser múltiplas e que devem estar presen-
tes em todas as disciplinas (BRASIL, 1999). 
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 Além da legislação já apresentada, os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais, conhecidos 
como “PCN´s”, pretendem esclarecer as fina-
lidades da educação e dar elementos nortea-
dores para que a construção da prática peda-
gógica. Há um PCN para cada área do ensino 
- Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História e Geografia e um PCN que se refe-
re aos temas que devem ser trabalhados em 
todas as áreas citadas acima - os chamados 
Temas Transversais, que compreendem temas 
como ética, pluralidade cultural, saúde, meio 
ambiente e orientação sexual (BRASIL, 1999). 

No PCN dos Temas Transversais são dis-
cutidas as atitudes corretas e éticas para se 
viver em sociedade, questões que abrangem 
melhorias na qualidade de vida, saúde pú-
blica e orientação à sexualidade, o respeito 
à diversidade e o cuidado com o meio am-
biente – ou seja, questões importantes que 
não são diretamente contempladas nas áreas 
tradicionais do ensino (BRASIL, 2001, p.25). 

            
O documento aponta caminhos para o 

trabalho nas diferentes áreas e especifica-
mente o tema sobre o Meio Ambiente en-
contra-se ligado à Saúde (tanto que os dois 
temas estão no mesmo PCN), já que am-
bos estão relacionados e envolvem a qua-
lidade de vida da sociedade. Com o homem 
respeitando o ambiente e o mantendo em 
equilíbrio, a natureza continuará nos for-
necendo ar, alimentos e água, que são in-
dispensáveis à nossa saúde (BRASIL, 2001).

            
Segundo o PCN de Meio Ambiente e Saúde, 

uma sociedade ambientalmente sustentável é 
aquela que faz uso sustentável dos recursos 
presentes na natureza, de forma qualitati-
vamente adequada e em quantidades com-
patíveis com sua capacidade de renovação. 
Um dos princípios para orientar a educação 
escolar, descrito no PCN de Temas Trans-
versais está o de “Corresponsabilidade pela 

vida social” - ou seja, somos participantes e 
responsáveis pelo destino da vida coletiva.  
É necessário que a escola encabeça uma re-
flexão sobre o mundo que deixaremos para 
as gerações futuras e a importância de cada 
um fazer sua parte e também cobrar soluções 
para os problemas que enfrentamos, tanto 
em relação a conservação do meio ambiente 
como da saúde pública. Ou seja, a Educação 
Ambiental faz-se necessária (BRASIL, 2001).

          
Sobre a realidade da Educação Ambiental no 

Brasil, o PCN de Meio Ambiente nos diz que: 
A Educação Ambiental, embora considerada 
prioridade por todas as instâncias de poder, 
está longe de ser aceita e desenvolvida, porque 
implica mudanças profundas. Se realmente 
fosse realizada de forma eficaz e eficiente, le-
varia a mudanças de comportamento pessoal 
e a atitudes e valores de cidadania que podem 
ter conseqüências positivas no que se refere 
à sustentabilidade (BRASIL, 2001, p. 26, 27). 

            
A cada dia que passa, vemos cada vez mais 

casos de descaso e degradação ambiental. Por 
esse motivo a Educação Ambiental deve ser 
inserida e trabalhada corretamente no currí-
culo escolar, pois temos que lutar por progres-
sivas mudanças no comportamento da socie-
dade, para reverter o quadro ambiental atual e 
conscientizar cada vez mais a sociedade para 
o futuro do nosso planeta (BRASIL, 2001).

Na educação para a conscientização am-
biental é necessário esclarecer que cons-
cientizar não é simplesmente transmitir 
valores “ambientais” do professor para o 
educando; e sim, na verdade, possibilitar 
ao educando questionar criticamente os 
valores estabelecidos pela sociedade, as-
sim como os valores do próprio professor 
e da escola que o cerca (BRASIL, 2001).
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O autor Mauro Guimarães, Doutor em Ci-
ências Sociais e autor de diversos livros na 
área de Educação Ambiental, em seu livro 
“Dimensão Ambiental na Educação”, faz uma 
grande crítica ao modelo de sociedade que 
vivemos hoje, dominados pela lógica capi-
talista, que influencia o ambiente escolar e 
leva os professores a produzirem os padrões 
consumistas em suas práticas, tornando a 
prática com as questões ambientais um se-
gundo plano, sem denotar a importância 
devida.  Além disso, acrescenta Guimarães:    

 
É permitir que o educando construa o co-

nhecimento e critique valores com base 
em sua realidade, o que não significa um 
papel neutro do educador que negue os 
seus próprios valores em sua prática, mas 
que propicie ao educando confrontar cri-
ticamente diferentes valores em busca de 
uma síntese pessoal que refletirá em no-
vas atitudes (GUIMARÃES, 2007. p. 32). 

 
Quando se tenta ensinar algo devemos levar 

em conta as possibilidades para a produção de 
um novo conhecimento a partir do conheci-
mento prévio do aluno, sua origem, suas cren-
ças, suas experiências familiares. Como afirma 
Gadotti: “Ensinar não é transferir conhecimen-
to, mas criar as possibilidades para a sua pro-
dução ou construção” (GADOTTI, 2000, p. 25). 

As mudanças de hábitos se formam a partir 
da construção de uma nova visão de determi-
nada realidade, ou seja, no caso da educação 
ambiental, a partir do conhecimento dos fatos 
sobre a situação do meio ambiente, das con-
sequências das intervenções do ser humano 
sobre a natureza, é que poderemos refletir e 
avaliar  necessidade, cada vez mais urgente, 
de se mudar antigos hábitos para tentarmos 
reduzir os danos causados por nossas ações 
do nosso meio ambiente (GADOTTI, 2000).

            

O ser humano tem que ter em mente 
que devemos respeitar os limites dos re-
cursos da natureza, pois a natureza é um 
recurso que se esgota, ela precisa de tem-
po para recompor-se e nossa sociedade 
como um todo precisa entender que to-
dos nós somos parte integrante e depen-
dente do meio ambiente (GADOTTI, 2000).

Para garantir a proteção ao meio ambiente 
não bastam apenas leis. A educação ambien-
tal é necessária para conscientizar as pessoas 
de que não podem degradar e se aproveitar 
indevidamente o planeta. Os problemas que 
vemos hoje, como poluição e morte dos rios, 
aquecimento global e extinção de espécies da 
fauna e da flora nos mostram que nossos ante-
passados não tiveram uma educação ecológi-
ca pensando para o futuro (GADOTTI, 2000).

No que se refere à Legislação no âmbito es-
colar, a escola, como unidade de ensino, não 
pode fechar os olhos para os caminhos que a 
sociedade vem apontando como necessários 
e urgentes para o futuro. É preciso que a esco-
la e os professores construam uma nova edu-
cação, que tenha o papel de ajudar os indiví-
duos a preservarem o meio ambiente. Este é 
um constante caminho de aprendizagem, não 
tem um final tampouco um único caminho 
a ser seguido, portanto é preciso investir na 
formação continuada do professor e em sua 
constante capacitação para trabalharem as 
questões ambientais  (GUIMARÃES, 2007).

 
Entre alguns dos “eixos formativos” sugeri-

dos por Guimarães (2007) estão: trabalhar a 
autoestima, sensibilizar para uma permanen-
te auto formação eclética, exercitar a emoção, 
exercitar a construção do sentimento de per-
tencimento ao coletivo, estimular a coragem 
da renúncia e a ousadia para inovar, entre 
outros. Ainda nas palavras do mesmo autor, 
define-se que o educador ambiental crítico:
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Se volta para a transformação da socie-
dade, de seus paradigmas, valores e hábi-
tos, além das atitudes, por perceber que 
novas atitudes, como as que se posicio-
nam criticamente sobre os valores estabe-
lecidos, interagem na formação de novos 
hábitos que refletem reciprocamente no-
vos valores (GUIMARÃES, 2007, p. 140).

 
Além do mais, o autor apresenta uma pos-

tura de denominar os educadores ambientais 
como líderes, uma vez que eles exercem sua 
cidadania e estimulam o exercício da cidada-
nia do próximo, dessa forma, impulsionando o 
processo de transformação da sociedade e do 
mundo de forma geral. A maioria de nós, seres 
humanos, independente da profissão que ocu-
pamos, ainda cremos na possibilidade de que 
uma grande transformação social possa acon-
tecer, o professor, deve trabalhar a Educação 
Ambiental acreditando também, de forma 
que o seu direcionamento e o seu olhar, po-
dem fazer a diferença num futuro distante ou 
nem tão distante assim (GUIMARÃES, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A horta escolar é um método educativo 

efetivo quanto ao desenvolvimento de te-
mas sobre questões da natureza, de trabalho 
coletivo, saúde alimentar e a relação do ho-
mem e o meio ambiente, do qual é membro 
atuante e modificador. Apresenta-se tam-
bém como método de grande viabilidade por 
não exigir grandes custos de implementação 
e manutenção, além de as hortaliças atua-
rem como complemento à merenda escolar, 
proporcionando uma maior disponibilida-
de de nutrientes favoráveis ao organismo. 

Os benefícios adquiridos, tanto nutricio-
nal quanto social e educacionalmente, não 
se refletem apenas nas crianças, mas tam-
bém no corpo docente e em toda comu-
nidade, quando atuantes e participativos 

do processo de redes que se inicia ao sen-
sibilizar os alunos trabalhando questões 
voltadas à sustentabilidade, conhecimen-
to e respeito ambiental, normalmente au-
sentes no tão conturbado meio urbano. 

O contato com a terra e seu ecossiste-
ma possibilita aos alunos um maior vínculo 
ao meio ambiente quando observado que o 
crescimento natural das hortaliças se dá não 
somente pelos fatores biológicos e químicos, 
mas também pelos cuidados em grupo dedi-
cados à horta. A participação e atuação das 
crianças sobre o meio ambiente e as conse-
quências - tanto boas quanto más - que isto 
pode gerar desenvolve um sentimento de 
pertencimento ao ambiente da horta, que faz 
com que o interesse pelo sucesso desta seja 
cada vez maior, desenvolvendo nos alunos um 
senso inicial de objetividade e busca de metas. 

Para a elaboração desse trabalho, foram re-
alizadas intensas pesquisas, que resultaram 
em um grande número de documentos, leis, 
relatórios, livros e sites que dizem respeito ao 
meio ambiente, sustentabilidade e proteção 
dos recursos naturais. A Educação Ambiental é 
um tema que deve estar presente na educação 
formal, nas escolas (conforme proposto pelo 
PCN de Temas Transversais), e não apenas um 
tema presente em sites de ativistas ambientais.

Com isso, podemos concluir que há uma 
crescente preocupação em formar os alunos 
para desempenharem seus papéis em uma so-
ciedade sustentável e responsável com o meio 
ambiente, porém vimos que ainda há muito o 
que fazer.   Este artigo mostrou a importân-
cia da escola, como detentora da educação 
formal das crianças e jovens, futuro de nos-
sa sociedade, estar sempre atualizada quanto 
às novas propostas pedagógicas, leis e parâ-
metros que tratam o tema “meio ambiente”. 
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Finalmente, temos que o objetivo des-
te artigo não foi dar apenas ideias prontas 
para trabalhar com a sustentabilidade, mas 
sim despertar em todos a semente da cons-
cientização e da reflexão de nosso papel en-
quanto cidadãos, do que já fizemos pelo meio 
ambiente e do que pretendemos fazer daqui 
para frente, discutimos a importância dos 
recursos naturais, cada vez mais limitados, 
abordamos a grande necessidade da humani-
dade discutir e criar novas teorias e práticas 
que visem a uma nova forma de utilização e 
conservação, discutimos formas e exemplos 
de preservação  do meio ambiente, definição 
e denominação de conceitos e principalmen-
te, o objetivo deste trabalho foi conscientizar.

É necessário que a educação para o meio 
ambiente, para a conscientização do consu-
mo, para a preservação e a valorização dos re-
cursos naturais esteja cada vez mais presente 
não só nas escolas, e sim em todos os níveis 
de formação, formal e não formal, nas mídias 
e redes sociais, pois cada um de nós tem seu 
papel, o Planeta em que vivemos é único e 
cabe a todos, sem distinção qualquer, cons-
cientizar-se e refletir sobre a necessidade ur-
gente da preservação e educação ambiental.
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