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ARTE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: O
TEATRO E AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS
ESPECIAIS
Adriana da Silva Ferreira Gonçalves

RESUMO
Este artigo objetiva apresentar as contribuições do
ensino da Arte, notadamente do Teatro, para o
desenvolvimento e inclusão plena de alunos com
deficiência ou necessidades educacionais especiais
no contexto educacional.
O modo como as
sociedades humanas vêm tratando as pessoas com
algum tipo de necessidade especial passou por
diversas fases, como a eliminação, a segregação e a
integração até chegarmos à inclusão e à garantia de
direitos por meio de legislações específicas. Não se
trata apenas de garantir direitos, mas de
compreender que todos podem contribuir, de alguma
maneira, para o desenvolvimento humano,
independente de dificuldades físicas ou intelectuais.
Utilizando os conceitos de ludicidade, o fazer de
conta, a imitação e as brincadeiras podem ser
considerados também aplicados ao ensino da
dramatização e do fazer artístico teatral a partir da
Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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Educação Infantil. O Teatro, mais do que as demais
linguagens artísticas, apresenta várias possibilidades
de participação de alunos com e sem deficiência, pois
não se limita apenas à atuação. O fazer artístico,
nesse caso, envolve também a produção das peças
de teatro.
INTRODUÇÃO
O exercício da cidadania se estabelece pela
participação plena na sociedade. Isso inclui acesso
aos serviços educacionais de maneira que seu
potencial seja plenamente desenvolvido para que
possa conhecer seus direitos e deveres. Para que
possa trabalhar, se relacionar com o ambiente e as
pessoas que nos cercam.
Os trabalhos sobre Educação Especial têm se
multiplicado e servem de base para que educadores
e gestores educacionais desenvolvam programas e
estratégias para que a legislação seja cumprida e os
direitos garantidos.
Segundo o Dicionário Aulete Digital, arte é a
“capacidade e aptidão do ser humano de aplicar
conhecimentos e habilidades na execução de uma
ideia, de um pensamento”; também “atividade
criadora do espírito humano, sem objetivo prático,
que busca representar as experiências coletivas ou
individuais através de uma impressão estética,

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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sensorial, emocional, tal como apreendida por seu
apreciador”.
Em nossa apreciação, invocamos os valores
humanos, o que envolve elementos como conceito,
opinião e análise. Portanto, se buscarmos os
significados além da etiologia, podemos pensar
nesses conceitos com algo a ser ressignificado.
Mas será que falar em epistemologia da arte é
adequado? Ou a arte, por si só, já é suficiente como
expressão, sem necessitar do conhecimento?
Os conceitos de arte e de ensinoaprendizagem da arte têm-se transformado ao longo
do processo histórico e, nesse percurso, ambos
passaram e passam por momentos, muitas vezes,
semelhantes.
Durante a primeira metade do século XX, os
conceitos de arte e de educação sofreram mudanças
que impactaram diretamente nos processos históricos
de desenvolvimento social. Se a “função” da arte se
modificou e passou de mera ilustração e reprodução
do cotidiano, a educação adaptou-se para auxiliar a
arte a incorporar os métodos científicos e reelaborar
conceitos e estabelecer sua autonomia.
Por meio da educação formal, o aprendizado
da arte – fazer e apreciar – ganha substância, na
medida em que o pensamento torna-se mais crítico,

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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permitindo a leitura da concepção do artista, da obra
e da ideia transmitida por meio da arte.
Saber desvelar o que na arte está
contido, experimentando o ato de ler,
decodificar a gramática visual,
corporal e sonora, transpô-la para o
mundo real e imagético é acima de
tudo compreender os signos do mundo
presente. É também aprender arte e
na arte, apropriando-se tanto dos
aspectos
cognitivos
como
dos
sensíveis, pois "as obras de arte falam
o inefável, cultivam a sensibilidade,
para que o sutil possa ser visto, o
secreto desvelado. Em resumo, a arte
nos ajuda a conhecer o que não
podemos articular." (FERREIRA E
WOLFFENBÜTTEL, 2015)

A escola pode estar tratando do espírito
investigativo, mental, introspectivo e emocional,
elementos que dão sustentação à arte. Entretanto,
poderíamos ainda nos perguntar: De que forma
podemos desenvolver tais elementos relacionando-os
ao ato de ensinar e aprender?
OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
À EDUCAÇÃO
Durante algum tempo, esteve em voga
uma distinção infeliz entre os sujeitos com deficiência:
eram “educáveis” (poderiam receber educação

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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escolar) ou “adestráveis”, que recebiam treinamento
para dependerem menos dos adultos, dos familiares
ou dos profissionais encarregados de seus cuidados.
Considerado o primeiro a usar métodos
sistematizados para educar uma pessoa com
deficiência intelectual, o médico francês Jean Marc
Itard publicou em 1801 um livro que é tido como o
primeiro manual de educação de deficientes,
experiências didático-pedagógicas para o ensino de
deficientes, mas também eram médicos, não
educadores propriamente ditos.
Em 1948 foi publicada a Declaração Universal
dos Direitos Humanos; embora não trate
especificamente das pessoas com deficiência, deixa
claro que todos os seres humanos têm direitos iguais,
entre eles as pessoas com deficiência.
Em 1990, na cidade de Jomtien, Tailândia, foi
elaborada a Declaração Mundial sobre Educação
para Todos. Em 1994, foi realizado em Barcelona,
Espanha, a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais. Dessa Convenção foi
elaborada a Declaração de Salamanca, no mesmo
ano.
Após a Declaração de Salamanca, surgiram
outras, como a Declaração de Washington e
Guatemala, em 1999, a Declaração de Dakar, em
2000, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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outros

Atualmente considera-se que todo ser
humano, independente se ter ou não alguma
deficiência, pode receber escolarização.
O ENSINO DE ARTE NA ESCOLA
O ensino de artes nas escolas brasileiras, até
o fim do período do Governo Militar, teve um caráter
eminentemente tecnicista, com a finalidade de
“educar para o trabalho”, e a preocupação com o
saber artístico, a criação e a expressão de
sentimentos por meio da arte se resumia a escolas
especializadas, geralmente mantidas por artistas, ou
às instituições de ensino particular.
Assim, a “educação artística” mantinha-se
alinhada aos interesses da elite por meio da
separação de conteúdos e currículos diferenciados
para cada classe social.
Quanto às concepções e tendências
formativas, a pedagogia tradicional forjou o ensino
das artes a partir da concepção de arte como um
saber instituído. Tinha a finalidade de instrumentalizar
para o trabalho. Nessa concepção, o ensino de arte
se associa a teoria estética mimética que pressupõe
regras e princípios universais. Tem como fundamento
metodológico a imitação e a progressão das

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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dificuldades para aquisição da perfeição, tanto das
formas como da destreza para executar tais formas.
É associada ao padrão de beleza neoclássico e se
fundamenta na historiografia da arte construída desde
o Renascimento.
No escolanovismo, há um reforço dos aspectos
sensoriais, sentimentais e emocionais da experiência
estética, o sujeito da experiência é o centro desta
concepção. Tem suas raízes no romantismo do
século XVIII e XIX, mas é no início do século XX que
se configura como modelo educacional. O foco do
ensino da arte se desloca do produto para o processo
e busca justificar a importância da arte na educação
não pela arte em si, mas pelo que ela pode contribuir
para a educação integral do ser humano.
A arte como linguagem privilegia a
comunicação visual, e baseia-se na psicologia da
percepção. Os elementos coordenados entre si dão
lugar a uma espécie de gramática das formas, que
determinam códigos visuais aptos para a
intercomunicação entre os vários setores da
sociedade. Esta concepção se configura em paralelo
ao desenvolvimento das tecnologias visuais e da
cultura visual nas cidades tecnificadas. É a partir
dessa concepção que se dissemina a ideia de
alfabetização visual.

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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A Proposta Triangular é uma opção formativa
de tendência pós-moderna, pois concebe a arte como
expressão e como cultura, e pressupõe uma
aprendizagem de tipo dialógico, construtivista e
multicultural. Foi sistematizada por Ana Mae Barbosa
entre os anos de 1987 e 1993.
ARTES VISUAIS E NECESSIDADES ESPECIAIS
O Código de Educação de 1933 incluiu a
educação especializada para deficientes no contexto
da educação pública. Pioneiro na implantação de
serviços educacionais voltados a essa parcela da
população na rede pública de ensino paulista, o
"Código de Educação" de 1933 instituído pelo
Decreto nº 5881 de 21 de abril de 1933 dimensionou
os aspectos filosóficos, sociais e técnicos
estabelecendo que a educação especializada se
daria no contexto da escola pública. A ênfase recaia,
portanto, em criar nas unidades escolares, classes
especiais e salas de recursos escolares.
A partir daí diversas normas surgiram para
regulamentar a educação das pessoas com
deficiências. O que chama a atenção nessas
regulamentações é o fato de estarem ligadas a
serviços médicos, como a Seção de Higiene Mental
Escolar, no caso dos alunos com deficiência
intelectual. Além disso, o Decreto 31.136 de 1958
estabelecia que as classes especiais a serem

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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instaladas
nas
escolas
públicas
estaduais
destinavam-se às crianças deficientes mentais
educáveis (grifo nosso). A definição para “educável”
era
a criança cujo desenvolvimento
mental,
avaliado
pelo
exame
psicológico individual, é retardado
desde o nascimento ou desde a
infância,
mas
que
revela
possibilidades de aprendizagem por
meio de processos educacionais
destinados
a
torna-la
economicamente útil e socialmente
ajustada. (Mazzotta, 2005, p. 145).

A Constituição de 1988, conhecida como
“Constituição Cidadã”, disciplinou o atendimento
especializado às pessoas com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Servindo de base para dispositivos legais que se
seguiram à Carta Magna de 1988, temos o Estatuto
da Criança e do Adolescente, em 1990; a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996;
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, em 2001; a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, em 2008.
A inclusão das crianças com deficiência
intelectual, ou outras necessidades educacionais
especiais, partiu, inicialmente, de duas premissas: o

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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princípio de sua educabilidade, ou seja, a capacidade
de aprender as mesmas coisas que as crianças ditas
“normais”, nas mesmas condições ou nas mais
próximas possíveis; e da renovação da ideia de
escola pública como um espaço de crescimento
social, não de ascensão social. Com isso, queremos
dizer que a função social da escola – espaço de
aprendizagem e socialização – deve ser plenamente
reconhecido e assim disponibilizado.
A educação especial tem percorrido um
caminho significativo na história da educação
brasileira, sob a perspectiva de uma educação
inclusiva. Neste sentido o país adotou medidas
direcionadas a modificar a situação de exclusão das
pessoas portadoras de necessidades especiais.
Os sistemas de ensino devem estar
preparados para propiciar o aprendizado do aluno,
quaisquer sejam suas necessidades, não somente no
que tange ao acesso à escola, mas sua permanência
e participação no processo de ensino-aprendizagem
de maneira plena. Uma dessas medidas é a
adaptação do currículo.
As adaptações curriculares são medidas
pedagógicas adotadas em diversos âmbitos: no nível
do projeto pedagógico da escola, da sala de aula, das
atividades e, somente quando absolutamente
necessário, aplicam-se ao aluno individualmente.

Adriana da Silva Ferreira Gonçalves
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Visam ao atendimento das dificuldades de
aprendizagem e das necessidades especiais dos
educado e ao favorecimento de sua escolarização.
Consideram os critérios de competência acadêmica
dos alunos, tendo como referência o currículo regular
e buscam maximizar as suas potencialidades, sem
ignorar ou sublevar as limitações que apresentam e
suas necessidades especiais.
Alguns alunos com necessidades especiais
revelam não conseguir atingir os objetivos, conteúdos
e componentes propostos no currículo regular ou
alcançar os níveis mais elementares de
escolarização. Essa situação pode decorrer de
dificuldades orgânicas associadas a déficits
permanente e, muitas vezes, degenerativos que
comprometem o funcionamento cognitivo, psíquico e
sensorial, vindo a constituir deficiências múltiplas
graves.
Nessas
circunstâncias,
verifica-se
a
necessidade de realizar adaptações significativas no
currículo para o atendimento dos alunos e indicar
conteúdos curriculares de caráter mais funcional e
prático, levando em conta as suas características
individuais.
Alguns programas, devido à expressividade
das adaptações curriculares efetuadas podem ser
encarados como currículos especiais. Comumente
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envolvem
atividades
relacionadas
ao
desenvolvimento de habilidades básicas; à
consciência de si; aos cuidados pessoais e de vida
diária; ao treinamento multissensorial; ao exercício da
independência e ao relacionamento interpessoal,
dentre habilidades adaptativas. Esses currículos são
conhecidos como funcionais e ecológicos e sua
organização não leva em conta as aprendizagens
acadêmicas que o aluno revelar impossibilidade de
alcançar, o mesmo diante dos esforços persistentes
empreendidos pela escola.
O processo avaliativo é de suma importância
em todos os âmbitos do processo educacional para
nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las,
exercendo um papel essencial nas adaptações
curriculares.
Algumas características curriculares facilitam o
atendimento às necessidades educacionais especiais
dos alunos, dentre elas:
- Flexibilidade, isto é, a não obrigatoriedade de
que todos os alunos atinjam o mesmo grau de
abstração ou de conhecimento, em um tempo
determinado;
- Acomodação, ou seja, a consideração de que,
ao planejar atividades para uma turma, deve-se
levar em conta a presença de alunos com
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necessidades especiais e contemplá-los na
programação;
Trabalho
simultâneo,
cooperativo
e
participativo, entendido como a participação dos
alunos com necessidades especiais nas
atividades desenvolvidas pelos demais colegas,
embora não o façam com a mesma intensidade,
nem necessariamente de igual modo ou com a
mesma ação e grau de abstração.
As necessidades especiais revelam que tipos
de ajuda, diferentes das usuais, são requeridas, de
modo a cumprir as finalidades da educação. As
respostas a essas necessidades devem estar
previstas e respaldadas no projeto pedagógico da
escola, não por meio de um currículo novo, mas da
adaptação progressiva do regular, buscando garantir
que os alunos com necessidades especiais
participem de uma programação tão normal quanto
possível, mas que considere as especificidades que
as suas necessidades possam requerer.
APRENDENDO TEATRO NA ESCOLA POR MEIO
DA LUDICIDADE
O Teatro é a arte de “fazer de conta”. Crianças
costumam usar muito essa expressão para iniciar
algumas brincadeiras. Por meio dela pode-se
estabelecer as regras do jogo.
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O período pré-escolar é caracterizado por
muitas aquisições na vida da criança: a marcha, a
fala, o controle corporal, formação da imaginação e
de representar usando diferentes linguagens. Essas
aquisições não são apenas biologicamente
determinadas, mas histórica e culturalmente
produzidas nas relações social, mediadas por
parceiros mais experientes.
Se o homem sempre começou colocando-se a
si mesmo em seus objetos de conhecimento,
atribuindo a estes uma existência e uma atividade
conformes à imagem que tem das suas, o quanto
essa tentação não deve ser forte quando se trata de
um ser que vem dele e deve tornar-se semelhante a
ele – a criança, cujo crescimento ele vigia, guia e a
quem muitas vezes lhe parece difícil não atribuir
motivos ou sentimentos complementares aos seus.
(WALLON, 2007, p. 9)
Compreender o estágio de desenvolvimento
em que a criança se encontra é fundamental para o
planejamento de atividades que envolvam jogos e
brincadeiras. Vygotsky (2010) nos esclarece sobre
essa necessidade:
(...) se ignorarmos as necessidades da
criança e os incentivos que são
eficazes para colocá-la em ação,
nunca seremos capazes de entender
seu avanço de um estágio de
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desenvolvimento para outro, porque
todo avanço está conectado com uma
mudança acentuada nas motivações,
tendências e incentivos. (...) A
maturação as necessidades é um
tópico predominante nessa discussão,
pois é impossível ignorar que a criança
satisfaz certas necessidades no
brinquedo. Se não entendermos o
caráter especial dessas necessidades,
não
podemos
entender
a
singularidade do brinquedo como uma
forma de atividade (p. 108).

Antes de completar três anos, a criança
reproduz os comportamentos ligados às situações
cotidianas nos jogos de faz-de-conta. Ela atribui aos
objetos significados distintos dos que eles têm. A
conduta de viver de modo lúdico situações cotidianas
amplia as oportunidades de compreensão das
experiências e progressos do pensamento. A criança
usa a imaginação para reproduzir recordações e
assim aperfeiçoa sua atividade cognitiva. Ela não tem
capacidade de abstração, mas a imitação é seletiva:
ela é dirigida àqueles a quem ela tem afeto, ou lhe
despertam interesse.
A criança repete nas brincadeiras as
impressões que acabou de viver.
Reproduz, imita. Para as menores, a
imitação é a regra das brincadeiras. A
única acessível a elas enquanto não
puder ir além do modelo concreto,
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vivo, para ter acesso à instrução
abstrata. Pois, inicialmente, sua
compreensão
é
apenas
uma
assimilação do outro a si e de si ao
outro, na qual a imitação desempenha
precisamente um grande papel.
(Wallon, 2007, p. 67)

A importância das atividades em grupo, nos
jogos de faz-de-conta, é que as crianças vão
assumindo diferentes papéis sociais e assim
compreendem as diferentes relações existentes entre
as pessoas.
As atividades que envolvem movimentos
variados são importantes para o desenvolvimento do
sistema sensório-motor, mas é importante entender
que o domínio de uma atividade leva algum tempo,
que é próprio para cada indivíduo.
De idade em idade, [as brincadeiras]
indicam o advento das mais diversas
funções. Funções sensório-motoras
com suas provas de destreza, de
precisão, de rapidez, mas também de
classificação intelectual e de reação
diferenciada, como na brincadeira
elefante voa. Funções de articulação,
de memória verbal e de enumeração,
como as parlendas que as crianças
pequenas aprendem umas das outras
com tanta avidez. Ou ainda funções de
sociabilidade, na forma dessas
partidas que opõem equipes, clãs,
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bandos, em que os papéis são
distribuídos tendo em vista a
colaboração mais eficaz para o
sucesso
contra
o
adversário.
(WALLON, 2007, p. 58).

É essencial que o professor proponha
situações adequadas à situação evolutiva das
crianças, compatibilizando as dificuldades de acordo
com as conquistas já efetivadas.
Wallon (2007, p. 66) aponta que “As regras do
jogo muitas vezes são a organização ao acaso,
compensando assim o que o simples exercício das
aptidões poderia ter de regular e monótono”
Para Vygotsky (2010, p. 110),
(...) não existe brinquedo sem regras.
A situação imaginária de qualquer
forma de brinquedo já contém regras
de comportamento, embora possa não
ser um jogo com regras formais
estabelecidas a priori.

O papel do professor é o de mediar as
combinações e regularidades, respeitando a etapa de
desenvolvimento em que se encontram, em acordo
com o campo de experiências a ser trabalhado
conforme a idade e etapa da educação infantil na qual
o aluno se encontra.
Brincadeiras e jogos se tornam uma atividade
pedagógica indispensável ao processo de ensino-
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aprendizagem, principalmente na educação infantil,
desde que o professor tenha respaldo teórico para
realizar observações e avaliações efetivas.
Durante a observação das atividades lúdicas
das crianças, o professor pode identificar e mediar a
expressão dos afetos, das frustrações e a resolução
dos
conflitos,
como
parte
da
educação
socioemocional que deve ser desenvolvida em todas
as fases da educação básica.
Na medida em que os jogos e as brincadeiras
promovem o desenvolvimento global da criança, a
convivência de crianças com necessidades especiais
torna-se essencial na reabilitação e capacitação para
integração social e independência pessoal.
Seus benefícios, tais como o
divertimento, a oferta de contextos
para a escolha, o auxílio na tomada de
decisão e a educação quanto a regras,
por exemplo, ajudam as crianças a
aprender sobre si mesmas como um
ensaio para a vida futura (...). (BROCK
ET AL, 2011, p. 262).

O currículo, assim como as atividades, deve
ser formulado de maneira a adaptar-se às diferentes
necessidades escolares especiais, e não o contrário.
O espaço deve ser adaptado para que a criança tenha
acesso a todas as dependências, materiais,
brinquedos e atividades relacionadas ao cotidiano.
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Quando falamos na utilização do brinquedo na
prática pedagógica, logo nos vêm à mente os
brinquedos educativos: jogos de montar, de encaixar,
de tabuleiro. Contudo, todos os brinquedos e jogos
podem – e devem – ser incluídos na educação de
crianças, principalmente na fase pré-escolar.
Com os brinquedos, a criança adquire diversas
habilidades: aprende a identificar sons, desenvolve a
atenção, o tato, a curiosidade. No trabalho com
crianças com necessidades especiais podem ser
usados para “compensar” alguma deficiência.
Os objetos usados nas brincadeiras,
principalmente para as crianças em fase pré-escolar,
podem ser adaptados de maneira a proporcionar
experiências plenas de diversão e aprendizado. Os
jogos eletrônicos podem ser utilizados como
facilitadores da aprendizagem, pois diversos
softwares foram desenvolvidos na última década com
a finalidade de facilitar a inclusão digital das crianças
com e sem deficiência.
As crianças com necessidades especiais têm a
mesma necessidade de brincar das crianças ditas
“normais”. Elas se engajam nas brincadeiras como as
outras, mas podem precisar do apoio de adultos e de
modificações e adaptações para aproveitar
plenamente as experiências decorrentes das
atividades.
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As necessidades educacionais especiais da
criança devem ser supridas. Isto começa com a
disposição para enxergar a criança como um
indivíduo capaz, competente. Fatores como a
motivação e as oportunidades que encontra em casa
e na escola impactam na aquisição de competências.
As crianças com deficiência podem encontrar
obstáculos para participar das brincadeiras sociais.
Dificuldades perceptivas ou motoras, cognitivas,
emocionais ou falta de disposição para ajudar os
outros prejudicam a participação nos jogos em grupo.
Essas crianças, além das que demonstram
comportamentos antissociais, sentem-se excluídas
dos grupos.
Os benefícios para a criança na brincadeira
inclusiva são inúmeros. Ajudam com as habilidades
de solução de problemas, consideração de risco,
aumento
da
aprendizagem,
desenvolvimento
linguístico e social. Desenvolvem atitudes de
tolerância e respeito, incentivam a independência, a
confiança e a autoestima.
O sentimento de pertencer a um grupo facilita
a coesão social, a comunicação e a expressão. A
brincadeira inclusiva beneficia as crianças com e sem
deficiência, a família e a comunidade em geral.
O ambiente é fundamental para a brincadeira
inclusiva. O modo como as crianças interagem com o
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ambiente e as pessoas influencia a maneira como
elas brincam e quais as experiências que podem ser
extraídas. Quando o ambiente não é adaptado às
necessidades da criança ou quando ela é
marginalizada – o contato com as outras crianças não
é estimulado – a inclusão é seriamente prejudicada
ou anulada.
Os ambientes sociais e afetivos são
relacionados com a “alfabetização emocional”, tão
importante quanto a linguística ou matemática.
Estabelecer laços de amizade, aprender a avaliar
riscos, resolver conflitos ajuda a prevenir o
surgimento ou agravamento de problemas
psicológicos.
A partir da prática de jogos teatrais, que
envolvem a experimentação pelos sentidos e
utilização de adereços cênicos, o aluno desenvolve o
conceito de ação cênica.
Na sala de aula, o jogo teatral agrega múltiplas
funções, dependendo da característica de cada jogo.
Os jogos físicos funcionam como aquecimento
corporal, dando espaço também para os alunos
experimentarem construções corporais e vocais; e
trazem
a
prontidão
necessária
para
o
desenvolvimento de outras atividades, como uma
montagem de cena.
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Os jogos lúdicos promovem a integração,
estimulam a criação e a comunicação; os jogos de
improvisação introduzem e trabalham os conceitos da
linguagem teatral por meio da vivência de problemas
e busca de soluções, além de organizar as
experimentações corporais e vocais para a
construção de cenas. A partir da prática de jogos
teatrais, o aluno experimenta os elementos
introdutórios da composição de uma cena de maneira
imaginativa e improvisacional.
A partir da prática de jogos teatrais, que
envolvem a experimentação pelos sentidos e
utilização de adereços cênicos, o aluno desenvolve o
conceito de ação cênica, compondo improvisações.
Algumas práticas artísticas podem ser
relacionadas a diferentes dimensões da vida social,
cultural e ética, no sentido em que abordam a questão
da inclusão e acessibilidade.
A linguagem teatral trabalha suas diversas
habilidades e conceitos de forma não linear, porém
valendo-se de uma abordagem que progride
gradualmente e promove a construção de conceitos,
respeitando o desenvolvimento e o aprendizado dos
alunos.
A partir de imagens, leituras e estudos de
espetáculos e/ou grupos de teatro brasileiros e
estrangeiros de diversos contextos, trabalha-se os
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conceitos e habilidades destacando os elementos
cênicos envolvidos no processo de criação da obra.
Esse diálogo se dá tanto com obras de teatro
contemporâneas e artistas atuais como com obras já
consagradas, estudo de gêneros e movimentos
cênicos importantes da trajetória da linguagem teatral
no Brasil e no mundo.
Os conceitos trabalhados pela vivência, nos
jogos teatrais e criações de cenas, se tornam mais
complexos a cada prática. Alinhados às obras
apresentadas e ao tema, trabalham-se jogos e
improvisações, focando em algum elemento da cena.
O TEATRO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Dentre todas as modalidades de Arte
Educação, o Teatro é a que abre mais possibilidades
para o trabalho pedagógico com pessoas com
necessidades especiais. Tal se deve à gama de
atividades nas quais o aluno pode se envolver, de
acordo com suas aptidões. Pode-se trabalhar tanto os
signos verbais quanto os corporais para a expressão
de sentimentos; a maquiagem, a mímica, os trajes
também podem compor os aspectos do texto. Há
ainda os penteados, a iluminação, a música, o espaço
cênico, portanto a inclusão de alunos com as mais
variadas deficiências torna-se não apenas possível,
mas imprescindível.
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A produção de uma peça de teatro possibilita a
expressão da criatividade e subjetividade. Não
necessariamente devem ser tratados apenas temas
ligados à deficiência, embora estes não devam ser
deixados de lado.
Os jogos teatrais podem ser uma
alternativa na organização de ideias
de improvisações, dando foco ao
imaginário, possibilitando a recriação
de regras, tornar concretos os conflitos
existentes na sala de aula. Esses
jogos teatrais podem atuar sobre o
humano sem promover cisões entre o
plano afetivo e cognitivo. Podem-se
resolver problemas, ensaiar soluções,
imaginar outro mundo, se colocar no
lugar ou ponto de vista do outro, viver
personagens. (FIGUEIRA, 2012, p.
60).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante décadas, a Educação Especial adotou
práticas adaptativas e seu fundamento era treinar os
alunos, ou de inseri-los na escola comum pelo treino
dos mesmos conteúdos e programas do ensino
regular. Alunos com deficiência intelectual requerem
recursos especializados, mas o problema não
costuma estar na utilização de tecnologias ou no alto
grau de especialização do professor. Muitas vezes, o
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problema é estabelecer metas que não levam em
consideração suas limitações.
Diferente de alunos com deficiências físicas e
sensoriais, os alunos com deficiência intelectual não
encontram um ambiente e materiais adaptados às
suas necessidades quando inserido na escola
regular. As barreiras que têm que enfrentar não são
físicas, são cognitivas, o que talvez torne mais difícil
sua adaptação à rotina escolar.
A escola, como instituição social, é
responsável pelo processo de socialização dos
sujeitos depois da família, nesse sentido é através
dela que se estabelecem relações com crianças de
diferentes educações e culturas, neste momento se
colocam em evidências as diferenças entre os
indivíduos.
O ambiente escolar sofreu modificações para
se adaptar e proporcionar um ambiente acolhedor
para a criança, embora algumas críticas ainda sejam
feitas quanto à organização do espaço e seus
elementos.
A implementação de medidas educacionais
especiais apresenta sempre, mas sobretudo nos
primeiros anos um problema que não é pequeno: o de
rotular. Por isso, a identificação de necessidades
educacionais não deve ser transformada em
rotulação das pessoas.
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No ensino e aprendizagem do Teatro as
pessoas
com
deficiência
ou
necessidades
educacionais especiais, como as dificuldades de
aprendizagem, podem se beneficiar das diversas
linguagens e possibilidades de participação efetiva
nas aulas e no desenvolvimento de projetos e
atividades.
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A QUESTÃO DOS MÉTODOS NA
ALFABETIZAÇÃO
Alessandra Dagmar Costa Silva

Mudanças conceituais ocorridas no campo da
alfabetização trazem como consequência, mudanças
nas decisões metodológicas e nos procedimentos
didáticos a ela relacionados. Historicamente, as
discussões sobre a alfabetização escolar, no Brasil,
se centraram na eficácia de processos e métodos,
prevalecendo, até os anos 80, uma polarização entre
processos sintéticos e analíticos, direcionados ao
ensino do sistema alfabético e ortográfico da escrita.
Os primeiros métodos aplicados ao ensino da
língua escrita pertencem a uma vertente que valoriza
o processo de síntese. Nela se incluem os métodos
de soletração, o fônico, o silábico, tendências ainda
fortemente presentes nas propostas didáticas atuais.
Tais métodos privilegiam os processos de
decodificação, as relações entre fonemas (sons ou
unidades sonoras) e grafemas (letras ou grupos de
letras) e uma progressão de unidades menores (letra,
fonema, sílaba) a unidades mais complexas (palavra,
frase, texto). Embora focalizem capacidades
essenciais ao processo de alfabetização – sobretudo
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a consciência fonológica e a aprendizagem do
sistema convencional da escrita – tais métodos,
quando utilizados parcialmente e de forma exclusiva,
apresentam limitações: não exploram as complexas
relações entre fala e escrita, suas semelhanças e
diferenças; além disso, pela ênfase que atribuem à
decodificação, resultam, muitas vezes, em propostas
que descontextualizam a escrita, seus usos e funções
sociais, enfatizando situações artificiais de
treinamento de letras, fonemas ou sílabas.
Outra vertente de métodos valoriza o processo
de análise e a compreensão de sentidos, propondo
uma progressão diferenciada: de unidades mais
amplas (palavra, frase, texto) a unidades menores
(sílabas ou sua decomposição em grafemas e
fonemas). São exemplos dessa abordagem os
métodos de palavração (palavra decomposta em
sílabas), de sentenciação (sentenças decompostas
em palavras) e o global de contos (textos
considerados como pontos de partida, até o trabalho
em torno de unidades menores) – tendências que
também persistem nas práticas docentes atuais.
Esses
métodos
contemplam
algumas
das
capacidades essenciais ao processo de alfabetização
– sobretudo o estímulo à leitura de unidades
com sentido,
pelo
reconhecimento
global
delas. Entretanto, quando incorporados de forma
parcial e absoluta, acabam enfatizando construções
artificiais e repetitivas de palavras, frases e
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textos, muitas vezes apenas a serviço da repetição e
da memorização, com objetivo de manter controle
mais rígido da sequência do processo e das formas
de interação gradual da criança com a escrita.
Nas últimas três décadas assistiu-se a um
abandono dessa discussão sobre a eficácia de
processos e métodos de alfabetização, que passaram
a ser identificados como propostas “tradicionais” ou
excessivamente diretivas. Passou a ocupar lugar
central a discussão sobre a psicogênese da aquisição
da escrita, uma abordagem de grande impacto
conceitual no campo da alfabetização, sistematizada
por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) e vários
outros teóricos e pesquisadores. Atualmente, a partir
dos trabalhos de Ferreiro (1988), o campo da
pesquisa e da prática em alfabetização sofreu
grandes mudanças. A autora preocupou-se em
entender o processo através do qual as crianças se
apropriam da leitura e da escrita. Ferreiro (1992) não
construiu uma metodologia de alfabetização, porém,
seus estudos possibilitaram grandes avanços na área
de alfabetização.
Tais mudanças conceituais, traduzidas no
ideário “Construtivista” reverteram à ênfase anterior
no método de ensino para o processo de
aprendizagem da criança que se alfabetiza e para
suas concepções progressivas sobre a escrita,
entendida como um sistema de representação. Além
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disso, passou-se a valorizar o diagnóstico dos
conhecimentos prévios dos alunos e a análise de
seus erros como indicadores construtivos de seus
processos cognitivos e hipóteses de aprendizagem.
Desafios
atuais quanto
às
metodológicas para a alfabetização

escolhas

Como poderia ser encaminhada, atualmente, a
discussão sobre uma didática da alfabetização?
Embora a questão metodológica não possa merecer
o pesado tributo de responsável exclusiva pelo nosso
fracasso em alfabetizar, certamente seu lugar é
considerável e necessita ser redimensionado. Nas
últimas décadas, não apenas as mudanças
conceituais em torno da alfabetização ampliaram seu
significado, como também novos problemas e
exigências se agregaram ao trabalho nesse campo
pedagógico. O momento exige a superação de
polarizações entre caminhos ou movimentos
exclusivos e a busca de equilíbrio de princípios
metodológicos que são considerados permanentes,
indispensáveis e indissociáveis como dimensões
constitutivas e simultâneas da alfabetização e do
letramento:
a) os princípios de decodificação e de
organização do sistema alfabético-ortográfico
da escrita, incluindo o domínio das relações
entre fonemas e grafemas, das regularidades e
irregularidades ortográficas;
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b)
os
princípios
de
compreensão,
reconhecimento global e construção de sentidos
em contextos de usos sociais da escrita e da
leitura;
c) os princípios pertinentes à progressão das
capacidades das crianças, nos diversos campos
já descritos em textos anteriores, com ênfase
em intervenções didáticas que propiciem
avanços de aprendizagem.
A multiplicidade de métodos e sua combinação
simultânea em função dos diversos momentos do
ensino inicial da escrita e da leitura é, atualmente,
uma tendência internacional. Um bom ponto de
partida consiste em reconhecer, portanto, as
deficiências de cada proposta e identificar os
princípios permanentes que devem ser preservados e
articulados simultaneamente. Mas a escolha do
“melhor” método não poderá ser parcial e exclusiva,
devendo se regular por vários critérios:
a) a integração de princípios teórico-metodológicos já sugeridos pela produção teórica e pela
pesquisa nessa área;
b) o apoio em livros e materiais didáticos que
ajudem a sistematizar, de forma coerente e
consistente, o trabalho pedagógico em torno da
alfabetização;
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c) a socialização de experiências ou práticas de
sucesso de alfabetizadores;
d) o diagnóstico dos processos vivenciados
pelos alunos, para adequadas escolhas quanto
as
intervenções necessárias
às
suas
progressões.
Percebe-se, assim, que as decisões
metodológicas relacionadas à alfabetização extrapolam a mera escolha de métodos: envolvem um
conjunto de procedimentos pertinentes à preparação
da escola e à organização das classes de
alfabetização, ao estabelecimento de planejamentos
e de rotinas necessários à implementação de um
ambiente alfabetizador.
A construção de uma aprendizagem significativa
Aprender um conteúdo implica atribuir-lhe
significado. Os conhecimentos que se constroem na
escola só têm sentido quando são o resultado de uma
interação entre o saber escolar e os outros saberes,
ou seja, entre o que o aluno aprende na escola e o
que ele traz para a escola. A escola não é a única
responsável pela educação. Atualmente divide com
outras instituições a responsabilidade pela
transmissão e distribuição da informação. Os meios
de comunicação - o jornal, a televisão, o rádio, as
redes de comunicação a partir do advento da
informática, têm se transformado em importantes

Alessandra Dagmar Costa Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

38

canais de informação, exigindo da escola mudanças
substanciais em suas formas de ensinar.
A construção do conhecimento é o resultado
de um processo de elaboração pessoal, em que o
aluno seleciona e organiza as informações que lhe
chegam pelos diferentes canais - o professor, os
colegas, a família e outras experiências externas à
escola. Estas questões conduzem-me a referenciar
FREIRE (1996) quando indica que, “ensinar exige
respeito aos saberes dos educandos”. Por isso
mesmo pensar certo para o autor, coloca ao professor
ou, mais amplamente, a escola, o dever de não só
respeitar os saberes com que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam a ela –
saberes socialmente construídos na prática
comunitária. Exige ainda, saber escutar, pois, “não é
falando aos outros de cima para baixo, sobretudo
como se fossemos os portadores da verdade a ser
transmitida aos demais, que aprendemos a escutar,
mas é escutando que aprendemos a falar com eles.”
(FREIRE, 1996).
Se o aluno consegue estabelecer relações
entre a aprendizagem que realiza e seus
conhecimentos anteriores, será capaz de atribuir-lhe
um significado, construindo uma representação
mental do conteúdo que aprendeu, acontecendo,
então, uma aprendizagem significativa. Se, ao
contrário, ele não consegue estabelecer esta relação,
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repetitiva

e

Para que uma aprendizagem seja significativa,
o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente
significativo (o material a ser aprendido tem que ser
relevante e bem organizado para que o aluno tenha
possibilidades de assimilá-lo). Deve também ser
adequado às suas capacidades cognitivas e estar
motivado para relacionar o novo material de
aprendizagem com o que ele já sabe. Desta forma, o
professor tem a responsabilidade de ajudar com a sua
intervenção, o estabelecimento de relações entre o
conhecimento prévio dos alunos e o novo material de
aprendizagem
O planejamento e a organização do trabalho em
torno da alfabetização
As dimensões e os conteúdos pertinentes à
alfabetização passaram por ampliações progressivas,
cada vez mais complexas. Trata-se, hoje de um
campo que recebe contribuições de diversas ciências
e de linhas de pesquisa cada vez mais valorizadas do
ponto de vista político e pedagógico. Por isso mesmo,
tal processo não pode ser conduzido de forma
aleatória e assistemática, limitado a vivências
espontâneas dos alunos ou a práticas solitárias dos
professores. É nesse sentido que emerge a
importância do planejamento da organização das

Alessandra Dagmar Costa Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

40

classes de alfabetização e do trabalho didático a ser
desenvolvido.
O planejamento é o instrumento, por
excelência, capaz de assegurar o diagnóstico das
capacidades e conhecimentos prévios dos alunos, as
metas e meios para a sistematização de
aprendizagens e práticas de ensino, os instrumentos
de avaliação do processo e a elaboração de novas
estratégias para a solução de problemas detectados.
Exige não só esforço docente individual como
também trabalho coletivo e compartilhado; assim, o
planejamento estabelece princípios de reciprocidade
de cada profissional com seus pares, possibilitando a
consolidação da autonomia dos professores e a
progressiva reconstrução do projeto pedagógico da
própria escola.
Alguns requisitos são fundamentais em um
planejamento
efetivamente
voltado
para
a
sistematização do trabalho em torno da alfabetização:
a) criar condições e tempos escolares
destinados ao planejamento, ao diagnóstico, à
avaliação e à reelaboração de propostas,
buscando-se a progressiva institucionalização
de espaços coletivos tais como seminários ou
semanas de planejamento, de integração com a
comunidade, de escolha de livros didáticos,
entre outras possibilidades;
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b) estabelecer e compartilhar metas e objetivos,
envolvendo professores, alunos e pais, nos
processos de sua avaliação e de sua
reorientação;
c) definir meios para alcançar objetivos,
organizar o processo, registrar e socializar
atividades realizadas.
Além da definição de objetivos e metas, é
necessário investir nos meios para sua implementação. A organização das atividades em torno da
alfabetização deverá levar em conta:
a) a progressão de níveis do trabalho
pedagógico, em função dos níveis de
aprendizagem dos alunos e da natureza das
atividades,
envolvendo
conceitos
e
procedimentos pertinentes aos diversos
componentes do aprendizado da língua escrita:
a compreensão e a valorização da cultura
escrita, a apropriação do sistema de escrita, a
oralidade, a leitura e a produção de textos
escritos. Dependendo do nível atingido pela
classe, por grupos ou duplas de alunos, todo o
planejamento poderá ser reorientado, em busca
de outras alternativas de métodos, de materiais
didáticos e de reagrupamento de alunos,
sempre tendo como meta mais ampla sua
progressiva autonomia em relação aos usos da
língua escrita;
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b) a criação de um ambiente alfabetizador, ou
de um contexto de cultura escrita oferecido
pelas formas de organização da sala e de toda
a escola, capaz de disponibilizar aos alunos a
familiarização com a escrita e a interação com
diferentes tipos, gêneros, portadores e suportes,
nas mais diversas formas de circulação social de
textos. A exposição de livros, dicionários,
revistas, rótulos, publicidade, notícias do
ambiente escolar e de periódicos da
comunidade ou do município, cartazes,
relatórios, registros de eleições e muitas outras
possibilidades permitem a inserção dos alunos
em
práticas
sociais
de
letramento, ultrapassando formas artificiais de
etiquetagem ou de treinamento da escrita em
contextos estritamente escolares;
c) o estabelecimento de rotinas diárias e
semanais, capazes de oferecer ao professor um
princípio organizador de seu trabalho, desde
que atenda a dois critérios essenciais: a
variedade e a sistematização. Uma rotina
necessita, em primeiro lugar, propiciar
diversificação de experiências e ampliação de
contextos de aplicação. Em segundo lugar,
precisa oferecer um contexto de previsibilidade
de atividades, para que os próprios alunos se
organizem, consolidem aprendizagens e
avancem em seus espaços de autonomia.
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Nesse sentido, pode ser bastante produtiva a
previsão diária e semanal de atividades voltadas
para os eixos da leitura, da escrita, da oralidade,
das atividades lúdicas e especializadas, levando
em conta o melhor momento de sua inserção
(início, meio ou final do turno) e a melhor
configuração grupal para sua realização (grupos
que se
familiarizam com determinados
conteúdos ou grupos que já se encontram em
patamares
mais
consolidados
de
aprendizagem). Essa flexibilidade pode conferir
maior potencial à proposição de rotinas, como
elementos que ajudam o professor a melhor
conhecer seus alunos e a monitorar as
modificações necessárias para que o
planejamento inicial não se desencaminhe das
metas mais relevantes inicialmente projetadas.
O papel do professor como mediador
construção do processo de alfabetização

da

É evidente que determinadas informações
sobre a correspondência letra/som serão fornecidas
pelos adultos aos que se iniciam no processo de
alfabetização, mas o processo em si de entender
como se estrutura a língua escrita, sob aspectos já
vistos, terá sido construído pela criança, a partir das
informações e estímulos que o meio, o convívio com
material escrito e com outras pessoas lhe tiver
oferecido.
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Deve-se levar em conta, porém, que tal
construção não é uma apropriação puramente
individual, mas um compartilhar social, importando, e
muito, as condições sociais em que a criança vive; o
modo como a palavra é escrita é interpretada e
valorizada em seu meio; as oportunidades que tem
para lidar com ela; o significado que lhe é dado, o que
se pensa a respeito de como e para que se lê e
escreve. Importa muito, também, o modo como o
próprio aprendiz é visto pelo professor; as relações de
respeito ou descrédito que se estabelecem sobre
suas potencialidades.
Neste caso, seria preciso levar em conta as
condições sócio-históricas em que a atividade de
leitura se produz, analisando não apenas o indivíduo
como construtor autônomo do conhecimento, mas
também a função de mediação exercida pelo
professor, colocando em evidência, portanto, a
dinâmica das relações inter-pessoais que atuam na
elaboração do conhecimento da leitura/escrita, visto
que o modo como se estabelece a interação
professor/aluno pode facilitar, dificultar e até mesmo
bloquear esta construção.
Para que uma atividade pedagógica possa
produzir bons resultados, são recomendações
necessárias:
• Partir do que a criança já sabe,
considerando a importância dos conhecimentos
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prévios na aprendizagem. Permitir que os alunos
se manifestem sobre os conhecimentos que já
possuem, ligados ao conteúdo que irá ser
ensinado, possibilita um clima de confiança em
relação à capacidade de desempenhar as
atividades que foram organizadas pelo professor;
• Estruturar e organizar a atividade,
criando um ambiente disciplinado. Um bom
planejamento da aula garante uma previsão da
dinâmica a ser desenvolvida na classe e define o
nível de participação dos alunos;
• Estimular a interação na sala de aula,
uma vez que a construção de conhecimentos se dá
em situações eminentemente sociais.
A importância de buscar novos caminhos
Mudanças não se constroem com planos
definidos e seguros, elaborados em grandes
gabinetes ou órgãos oficiais, mas como
oportunidades e pessoas comprometidas e
apaixonadas de mostrar que é possível.
Existem sempre professores inovadores em
cada escola. Muitas vezes não existe forma de serem
ouvidos, porque suas vozes são abafadas por
conservadores ou planejadores. De qualquer forma,
muitos deles agem como “transportadores de
sementes”. Pelo seu engajamento e crenças, atuam
como criadores de redes internas, promovendo a
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cooperação e a comunicação entre pessoas, criando
grupos informais que acabam por promover
mudanças profundas nas instituições.
Um processo de mudança não segue um
caminho definido e tranquilo, pois esse caminho
precisa ser construído justamente pelo novo que
acarreta os desacertos, as inseguranças. Quem
coordena um novo projeto não pode esperar que os
professores elejam ou compreendam os rumos num
primeiro momento, a partir de explicações teóricas,
justificativas legais, sugestões de metodologias
diferentes, mas deve suscitar a reflexão acerca de
suas experiências educativas, a oportunidade de
ouvir os outros, abrindo-se a novas perspectivas.
Tentar, errar e retomar são palavras de ordem em
processos inovadores.
Envolvidos em diálogo, os professores podem
refletir sobre suas concepções e posturas, na busca
de convergência de significado do seu grupo de
trabalho. É comum ouvir-se dos gestores, a restrição
do tempo necessário a um processo dessa natureza.
Esse é um dos grandes entraves às inovações.
Nenhuma empresa ou organização mantém sua
eficiência sem reuniões sistemáticas de suas
equipes, do grupo todo. Em escolas e universidades,
entretanto, as reuniões são consideradas perda de
tempo e, em algumas, os professores comparecem
quando querem. A indisponibilidade de horários dos
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professores das séries mais avançadas, que
trabalham em várias escolas, é justificativa comum
para sua ausência costumeira a essas reuniões. No
entanto, eles precisariam muito participar e discutir,
pois a sua formação pedagógica em cursos de
licenciatura é bastante superficial.
Outra significativa limitação para a inovação é
a desatualização do professor. Profissionais de todas
as áreas mantêm-se atualizados em seus estudos e
leituras para manter-se no mercado de trabalho.
Muitos professores, no entanto, limitam seus estudos
ao seu curso de formação, mesmo criticando-os em
termos de qualidade. Professores da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e Médio, em sua
grande maioria, não possuem o hábito de leitura e do
estudo continuado. É comum assistir-se a reuniões de
estudos onde esquemas e resumos de obras são
apresentados, com a justificativa de falta de tempo
dos professores, ou da sua dificuldade em adquirir
livros. Além disso, escolas e instituições, em geral,
não investem em bibliotecas para professores ou
salas de estudos. E quando alguns livros são
adquiridos pela direção e/ou coordenação,
permanecem fechados nesses gabinetes, com
acesso esporádico e informal aos professores.
O aperfeiçoamento individual permanente do
educador é um compromisso deste para com a
sociedade e da instituição educacional para com ele.
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Ele é o maior dos aprendizes, porque o objeto de sua
profissão é aprender sobre a aprendizagem. Não se
pode pretender formar estudantes leitores,
pensadores, críticos e questionadores, quando os
professores não o são.
Ninguém pode ensinar ao professor o que ele
precisa aprender acerca de novas concepções do
ensino em sua área e/ou disciplina, teorias de
conhecimento,
experiências
educativas
em
desenvolvimento. Pode-se, entretanto, favorecer o
cenário para essa descoberta, criando-se espaços
mobilizadores em tempo e possibilidade de interação
grupal.
De qualquer modo, a construção do coletivo só
estará consolidada pela leitura e reflexão de cada um.
De nada valerá reunir professores quando a
discussão não tiver por objeto da relação entre eles o
saber pedagógico, ou seja, não estiver fundamentada
em argumentos teóricos que subsidiem a reflexão
sobre a prática, porque tais reuniões não serão
produtivas e acarretarão sentimentos de desconforto
diante das incertezas. E esse é um compromisso a
ser assumido individualmente e coletivamente. Demo
(2000) conclui:
Parece que o tempo de culpar os
professores está passando em favor
do
reconhecimento
de
sua
centralidade. Vítimas contínuas de má
formação inicial e péssima valorização
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socioeconômica não podem ser
tratadas como vilães, mas como fator
central da qualidade da escola.
Também precisam de oportunidade
para que possam realizar a tarefa
decisiva de tornar seus alunos
capazes de fazer e, sobretudo, fazerse oportunidade. (pág. 46).

Não basta, assim, que os professores se
sintam engajados no processo. Cada um irá construir
sua prática e esta encerrará uma multiplicidade de
nuances. Ao longo do processo irão surgir dúvidas,
dificuldades, necessidades de ajustes, que exigirão
de cada um muitas reflexões e estudos, bem como o
acompanhamento individual, por parte dos
supervisores, orientadores, e apoio do grupo, através
das reuniões para estudo de casos e de programas
de qualificação.
É essencial criar-se espaços de interação, de
discussão, para despertar-se o desejo da
participação. Dos encontros, das reuniões de estudo,
devem resultar decisões compartilhadas, assumidas
pelo conjunto de professores responsáveis. Mais do
que cobrar, é preciso oferecer oportunidade aos
professores de se tornarem protagonistas ao invés de
ouvintes passivos e/ou cumpridores das decisões.
Os caminhos da mudança não devem ser
trilhados por caminhantes solitários. Para trilhar esses
caminhos deve-se ter preparo e apoio. As
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experiências dos que já se puseram a caminho são
essenciais para nos decidirmos a iniciar e para saber
por onde seguir, mesmo que cada experiência seja
diferente e única.
Enfim, é preciso refletir sobre o significado e a
importância da formação e do dialogar com os
saberes construídos nos cotidianos das práticas
pedagógicas alfabetizadoras, pois o processo de
formação não pode negar que os alunos são sujeitos
sociais, portanto, sujeitos históricos.
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A LITERATURA, AS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES E SEUS DESAFIOS
Aline Alves de Souza Amalio

Disponível no site do MEC, encontram-se as
novas Orientações curriculares para o ensino médio,
“elaboradas a partir de uma discussão com as
equipes técnicas dos sistemas educacionais de
ensino, professores e alunos da rede pública e
representantes da comunidade acadêmica” (Brasil,
2006, p.5).
O primeiro volume dedicado à área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é composto
das seguintes partes: Conhecimentos de Língua
Portuguesa,
Conhecimentos
de
Literatura,
Conhecimentos
de
Línguas
Estrangeiras,
Conhecimentos de Espanhol, Conhecimentos de Arte
e Conhecimentos de Educação Física. A organização
do volume já sinaliza uma separação entre o ensino
de língua e o de literatura. Com efeito, na parte
referente aos Conhecimentos de Literatura, retomase discussão sobre a necessidade da literatura no
ensino médio, vista sob o enfoque da arte ou do fazer
artístico. Reforça-se a ideia de que a literatura, assim
como outras formas de expressão artística, é vital ao
Aline Alves de Souza Amalio
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homem e não pode ser privilégio de alguns em
detrimento de grande parte dos alunos que não tem
acesso a ela em seus lares.
A seção Conhecimentos de Literatura se
constitui dos seguintes itens:
1.

Por que a literatura no ensino médio?

2.
A formação do leitor:
fundamental ao ensino médio.

do

ensino

3.

A leitura literária.

4.

A importância do leitor.

5.

Que leitores somos.

6.

Formação do leitor crítico na escola.

7.

Possibilidades de mediação.

8.

O professor e a seleção de textos.

9.

O professor e o tempo.

10.

O leitor e o espaço.

A simples leitura desses itens demonstra que a
formação de leitores de textos literários representa o
ponto central das preocupações dos autores. Para
tanto, retomam três aspectos presentes nos PCN e
nos PCN+, criticando e discutindo a ênfase no aluno
interlocutor para que decida o que é ou não literário,
o foco exclusivo na história da literatura e a ideia de
fruição estética ali contida.
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O conceito do que faz com que um texto seja
literário ou não, para os autores, deve passar pelo
crivo que se utiliza para os escritos canônicos. “Há ou
não intencionalidade artística? A realização
correspondeu à intenção? Quais os recursos
utilizados para tal? Qual o seu significado históricosocial? Proporciona ele o estranhamento, o prazer
estético?” (Brasil, 2006, p.57)
Defende-se, assim, a necessidade de uma
escolha cuidadosa dos textos que devem ser lidos em
sala de aula, não se aceitando como literárias
manifestações que não correspondam a esses
requisitos. Coloca-se como desafio levar:
o jovem à leitura de obras diferentes
desse padrão (leitura de bestsellers e
de ficção juvenil) – sejam obras da
tradição
literária,
sejam
obras
recentes, que tenham sido legitimadas
como obras de reconhecido valor
estético, capazes de propiciar uma
fruição mais apurada, mediante a qual
terá acesso a uma outra forma de
conhecimento de si e do mundo.
(Brasil, 2006, p.70)

A formação do aluno leitor de literatura é
amplamente discutida, apontando-se a necessidade
de um letramento literário que leve o jovem a não
apenas ler obras literárias, mas também a conhecer
textos que falem da literatura. A teoria da recepção,
que aparecia de modo implícito no PCNEM de 1999,
Aline Alves de Souza Amalio
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neste torna-se explícita. Bakhtin, Antonio Candido,
Umberto Eco, Ítalo Calvino são alguns dos teóricos
que sustentam a discussão sobre a importância do
leitor na concretização do texto literário.
Além da discussão teórica, são dadas
orientações aos professores quanto a possíveis
caminhos para se alcançar esse objetivo. Embora não
apresentem um cânone literário para ser seguido em
todo o Brasil, oferecem critérios para a escolha das
obras, durante os três anos do ensino médio, que
levem em conta as obras da tradição literária e
contemporânea legitimadas pela sociedade, as
peculiaridades regionais, o livro didático adotado e o
vestibular. A elaboração de um projeto pedagógico da
escola para os três anos do ensino médio é condição
básica para que essas orientações se concretizem.
Um aspecto importante discutido no
documento diz respeito à formação de leitores de
poesia dentro e fora da escola, propondo-se “a
exploração dos efeitos de sentido produzidos pelos
recursos fonológicos, sintáticos, semânticos, na
leitura e na releitura de poemas” (Brasil, 1999a, p.74)
e a elaboração de antologias pessoais e novas formas
de circulação social dos poemas, dentro e fora da
escola. Por sua vez, a história da literatura seria uma
decorrência da leitura das obras vistas em seu
contexto histórico-social e cultural, “uma espécie de
aprofundamento do estudo literário, devendo, pois,
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ficar para a última etapa do ensino médio ou para os
que pretendem continuar os estudos especializados”
(p.77).
Códigos e suas Tecnologias, separando
Conhecimentos
de
Língua
Portuguesa
de
Conhecimentos de Literatura levam a pensar numa
ruptura entre ensino de literatura e de língua.
Contudo, faz-se menção à “formação literária dos
professores de Português” (Brasil, 2006, p.75) e não
ao professor de literatura, e fatores linguísticos,
culturais e ideológicos são ressaltados na formação
do aluno leitor. Escrito em uma linguagem objetiva e
clara, com sólido embasamento teórico, o documento
traz contribuições importantes para a prática
pedagógica e, principalmente, para a formação de
alunos leitores de textos literários.
As novas diretrizes
Decorrido tanto tempo após a publicação da
Proposta Curricular para o 2º grau (São Paulo, 1978),
as discussões sobre o ensino de literatura
permanecem. Essa é uma questão complexa que tem
sido debatida em nível oficial e acadêmico, e oferece
um campo fértil para pesquisas, como comprovam as
inúmeras teses defendidas nos últimos anos.
Podemos afirmar que o conceito de literatura é
multifacetado e está condicionado à linha teórica
adotada pelos estudiosos da literatura. As
contribuições da Linguística e de outras áreas do
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conhecimento não só ofereceram instrumentos de
análise, mas também propiciaram mudanças no
enfoque do próprio conceito de 36 literatura, levando
em consideração o fato de que não existe um
consenso acadêmico sobre as várias teorias literárias
e sobre a concepção de literatura. Como afirma
Eagleton:
Um segmento de texto pode começar
sua existência como história ou
filosofia, e depois passar a ser
valorizado
por
seu
significado
arqueológico. Alguns textos nascem
literários, outros atingem a condição
de literários, e a outros tal condição é
imposta. (Eagleton, 1983, p.9)

Embora o cânone literário se modifique e
muitos textos passem a ser literários como, por
exemplo, um sermão pronunciado por Vieira no
século XVII, hoje estudado como literatura, há textos
que mantêm o estatuto literário e devem ser lidos e
analisados em sala de aula do ensino médio. São
obras em relação às quais existe um consenso sobre
a sua importância, tanto acadêmica quanto social.
Poderíamos chamá-las de clássicos da literatura,
constituindo a maior parte das obras exigidas nos
exames vestibulares.
E, aqui, lembramos outro aspecto de difícil
solução no país. Apenas nos atendo às universidades
públicas, nota-se a grande diversidade desses
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exames. Em alguns estados, o conteúdo exigido por
duas ou mais universidades, até no caso dos
vestibulares seriados, não é o mesmo. Além disso, há
os escritores regionais que devem ser lidos. Esse
aspecto não pode ser esquecido quando se cobra a
elaboração de um cânone literário único para todo o
Brasil – problema que recebeu um encaminhamento
bastante positivo no último PCNEM, ao apresentar
sugestões que, se seguidas, contribuem para sua
resolução. A antiga divisão do ensino de Língua
Portuguesa em gramática, laboratório de redação e
literatura reflete o paradigma anterior no ensino de
Língua Portuguesa, o qual dificilmente proporciona a
eficiente apreensão da linguagem na sua concepção
psicossocial. O novo enfoque enseja o entendimento
das relações estabelecidas entre desenvolvimento e
aprendizagem, a relação interpessoal neste processo,
a relação entre cultura e educação e o papel da ação
educativa
ajustada
a
situações
reais
de
aprendizagem.
As propostas curriculares das últimas décadas,
embora apresentem problemas que ainda não foram
equacionados completamente, permitiram à escola e
aos professores maior liberdade tanto na escolha dos
textos, quanto na organização de seu planejamento.
Nesse sentido, apesar das inúmeras críticas, algumas
pertinentes, outras não, acreditamos que a inclusão
da literatura nos estudos de linguagem, e não apenas
como uma disciplina independente, pode ser
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considerada um avanço no ensino médio. A formação
de alunos leitores é um dos principais objetivos do
ensino médio, e o contato intenso com textos literários
contribui de forma positiva para que esse objetivo seja
alcançado.
O ensino da literatura
Os princípios elencados são os norteadores do
PCNEM que, em relação ao ensino de literatura,
definem a importância da contextualização, da
intertextualidade, da produção e da recepção de
textos literários ou não. Na parte específica
“Conhecimentos de Língua Portuguesa” dos PCNEM,
lê-se a seguinte consideração:
O trabalho do professor centra-se no
objetivo de desenvolvimento e
sistematização
da
linguagem
interiorizada pelo aluno, incentivando
a verbalização da mesma e o domínio
de outras utilizadas em diferentes
esferas
sociais.
Os
conteúdos
tradicionais de ensino de língua, ou
seja, nomenclatura gramatical e
história da literatura são deslocados
para um segundo plano. O estudo da
gramática passa a ser uma estratégia
para compreensão / interpretação /
produção de textos e a literatura
integra-se à área de leitura. (Brasil,
2002)
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Observa-se, portanto, que o ensino de
literatura se integra à área de leitura e ao estudo dos
gêneros discursivos. Essa concepção retoma os
princípios presentes na Proposta Curricular da
década de 70, mas, do mesmo modo, não apresenta
indicações mais objetivas para o trabalho efetivo do
professor. Em razão disso, foram publicados os
Parâmetros em ação: ensino médio em 2001, e as
Orientações educacionais complementares aos
parâmetros curriculares nacionais, em 2002, com a
finalidade de oferecer subsídios para o PCNEM
(Brasil, 2002).
O PCN+ procurou explicitar conceitos e
desenvolver a compreensão de três eixos de
sustentação dos Parâmetros: representação e
comunicação,
investigação
e
compreensão,
contextualização sociocultural. Sobre a Literatura, no
interior da Área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, lê-se:
A Literatura, particularmente, além de
sua específica constituição estética, é
um
campo
riquíssimo
para
investigações históricas realizadas
pelos estudantes estimulados e
orientados pelo professor, permitindo
reencontrar o mundo sob a ótica do
escritor de cada época e contexto
cultural. Camões ou Machado de
Assis;
Cervantes
ou
Borges;
Shakespeare ou Allan Poe; Goethe ou
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Thomas Mann; Dante ou Guareschi;
Molière ou Sthendal. (Brasil, 2002,
p.19)

Tal afirmação nos leva a ver um retrocesso no
ensino de literatura, pois se durante muitos anos o
texto literário foi utilizado na escola como pretexto
para o ensino de gramática, aqui nos parece que o
pretexto será a investigação histórica. O estatuto
estético da literatura, embora citado, não é abordado
e discutido. Entretanto, outras afirmações do mesmo
documento se sustentam em perspectivas mais de
acordo com as novas pesquisas na área:
• As diversas manifestações culturais da vida em
sociedade são marcadas por traços que as
singularizam, expressos pela linguagem.
Espera-se que o aluno do ensino médio consiga
reconhecer e saiba respeitar produtos culturais
tão distintos quanto um soneto árcade ou um
romance urbano contemporâneo. (p.63)
• Trata-se do aproveitamento satisfatório e
prazeroso de obras literárias, musicais ou
artísticas, de modo geral – bens culturais
construídos pelas diferentes linguagens –,
depreendendo delas seu valor estético.
Apreender a representação simbólica das
experiências humanas resulta da fruição de
bens culturais. (p.65)
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• Pode-se propiciar aos alunos momentos
voluntários, para que leiam coletivamente uma
obra literária, assistam a um filme, leiam poemas
de sua autoria – de preferência fora do ambiente
de sala de aula: no pátio, na sala de vídeo, na
biblioteca, no parque. (p.67)
O deslocamento da literatura para a área de
leitura, pensando-se na formação de um aluno leitor,
apresenta um aspecto bastante positivo e nos remete,
ainda que implicitamente, à Estética da Recepção, em
cujos pressupostos teóricos podem-se resgatar a
importância da contextualização da obra e de seu
autor, o momento histórico de sua aparição e o papel
do leitor na concretização da obra.
Quando, no entanto, se procura nos
Parâmetros em ação ensino médio a metodologia que
dê conta dessa proposta, ela não se concretiza.
Neles, observamos 22 módulos de trabalho para a
capacitação dos professores, sendo dois módulos
para a área de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias. O primeiro, Linguagens, trabalha com os
conceitos de cultura, linguagem, língua e sintaxe,
tendo como objetivo central “ampliar o conceito de
gramática e aplicá-lo às diversas linguagens
analisadas”. O segundo, Leitura, a partir do objetivo
mais geral: “ampliar os conceitos de texto e leitura”,
desenvolve os seguintes conceitos: texto, contexto,
leitura de mundo e leitura de texto, níveis de leitura,
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(aquisição)

e

Os textos literários apresentados no módulo
Leitura, entre eles José, de Carlos Drummond de
Andrade, e o trecho “E agora José?”, do livro A
bagagem do viajante, de José Saramago, são
analisados sob o aspecto da intertextualidade. Nos
três documentos, Parâmetros Curriculares Nacionais
do Ensino Médio – PCNEM –, PCN+ e Parâmetros em
Ação, não se encontram o conceito de literatura, nem
critérios que sirvam de base para caracterizar o “texto
literário como forma peculiar de representação e
estilo em que predominam a força criativa da
imaginação e a intenção estética”, como se afirma nos
Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental
(Brasil, 2002).
A problemática
Aqui se abre a contenda. Acontecimentos
papéis ambientes sensações tudo é expulso para dar
lugar aos conceitos gerais.
- O desejo polimorfo-perverso...
- As leis da economia de mercado...
- A homologia das estruturas significantes..
- -O desvio e as instituições...
- A castração...
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Só você permaneceu ali suspenso, você e
Ludmilla, pois ninguém mais pensa em retomar a
leitura. Você se aproxima de Lotaria, estende uma
das mãos para as folhas soltas diante dela e
pergunta:
Posso?
–
Você
procura
apropriar-se do romance. Mas aquilo
não é um livro, é um caderno rasgado.
E o restante? – Desculpe, estou
procurando as outras páginas, a
continuação.
-

A continuação?...Ah, mas aqui
já existe o suficiente para um mês de
discussão, não acha?

-

Não era para discutir, era para

ler.
Ítalo Calvino (2011, p. 95).

Parte do livro Se um viajante numa noite de
inverno, a mote acima conduz a reflexão sobre a
questão do utilitarismo do texto em sala de aula. São
palavras fortes, mas que caracterizam de certa forma
a literatura escolarizada de forma inadequada em
que, no sentido literal da palavra, espanta toda
imaginação e sensibilidade que uma obra pode
produzir no leitor. Segundo Zilberman,
O professor que se vale do livro para
veiculação de regras gramaticais ou
normas de obediência e bom
comportamento oscilará da obra
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escrita de acordo com um padrão
culto, mas adulto, àquela criação que
tem índole edificante. (ZILBERMAN,
1998, p. 23).

A literatura como mero instrumento pedagógico
como cita a autora, esquecida sua função estética,
está aportada na esperança de um processo de
escolarização inadequada. Isso ocorre por uma série
de acontecimentos ligados à concepção educativa,
com raízes na idade média, em que as crianças eram
tidas como adultos em miniatura. Com os tempos
modernos, surgiu a preocupação com a educação
infantil.
Contudo,
investiu-se
em
materiais
pedagógicos, entre eles o livro didático, com a função
de educar e moralizar. Nessa perspectiva, conforme
Aguiar (1999), o texto torna-se restrito e unilateral,
objetivando uma postura autoritária, dominadora ou
protetora por parte dos adultos para com os jovens.
Para a autora,
“[...] aqui se localiza o grande
problema da literatura infantil: ter
surgido
comprometida
com
a
educação, em detrimento da arte”.
(AGUIAR, 1999, p. 243).

Zilberman e Rösing (2009), em Escola e
Leitura, comparam o seu antigo texto Leitura em crise
na escola ao atual. Nas releituras as autoras
percebem, desde seus escritos, há vinte e cinco anos,
que ocorreram mudanças significativas na economia,
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nas estruturas educacionais, nos meios de
comunicação, na tecnologia, facilitando a vida das
pessoas. O mundo avançou de forma geral. Mas as
pesquisadoras concluem que “tudo mudou para
melhor, só não a escola, com suas consequências: a
aprendizagem dos alunos”. (ZILBERMAN; RÖSING,
2009, p. 13).
As autoras apontam, também, que o fracasso
escolar pode ser vencido com a literatura, pois a
literatura leva a caminhos de descobertas, de
conhecimento, de compreensão de sua realidade.
“Leitura e escola talvez devam recorrer à literatura
para retomar seu rumo e reavaliar seus respectivos
propósitos.” (ZILBERMAN; RÖSING, 2009, p. 29).
Segundo as autoras, há trinta anos, aqui no
Brasil, o acesso à literatura nas escolas era na grande
maioria, ou mesmo somente, pelas vias dos livros
didáticos que chegavam ao país em 1934, no governo
de Getúlio Vargas. Pouco antes, em 1929, com a
criação de um órgão específico que passou a legislar
sobre a política do livro didático, teve início o Instituto
Nacional do Livro (INL). Sendo assim, é necessário
compreender os caminhos que o ensino literário
percorreu aqui no Brasil, para então situarmos com
maior clareza de onde veio e para onde vai o ensino
da literatura.
Pois bem, se a literatura entrou no Brasil por
meio do livro didático, foi para atender a demanda de
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uma época. Hoje o caminho poderia ser outro, mas de
acordo com pesquisas não avançamos tanto quanto
poderíamos.
Guimarães (2010) traz os dados que mostram
que o Brasil ainda tem um longo percurso rumo a um
país de leitores. O programa de Avaliação
Internacional dos Alunos da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
em teste recente, demonstrou que a China (Xangai)
está em primeiro lugar, apresentando 556 pontos no
campo da leitura. A Finlândia está em terceiro lugar a
nível mundial, e em primeiro entre os países
europeus, com 536 pontos em leitura. O Brasil está
em 53º lugar entre os 65 países participantes, com
412 pontos em leitura.
Devido à carência no campo da leitura,
percebe-se um aumento considerável na quantidade
de iniciativas de promoção à leitura nesses últimos
anos. Para Zilberman,
[...] multiplicaram-se as iniciativas de
promoção da leitura. São medidas que
vão de iniciativas simples, como os
poemas nas janelas dos ônibus
urbanos de Porto Alegre, que se
espalham
por
outras
cidades
brasileiras,
a
programas
governamentais mais ambiciosos,
como o Programa Nacional da
Biblioteca Escolar, que distribui
milhões de livros didáticos às escolas
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RÖSING,

Com a crise na leitura, surgem novos
programas, iniciativas como forma de acordar um
povo que parece ter fechado os olhos para a leitura
do literário. O programa que distribui livros didáticos
para todas as escolas do país faz bem seu papel. A
preocupação agora é o que fazer para formar leitores
do literário, pois, segundo Barthes (1987, p. 63):
“Hoje, na cultura de massa, grande consumo de
“dramáticos”, pouca fruição”. Essa conclusão do autor
refere-se à cultura francesa, porém se aplicaria muito
bem à cultura brasileira em tempos atuais. Perguntase, então: Qual a postura da escola frente a esse
consumo? Há de preocupar-se como 29 a escola vem
explorando este objeto de arte que é o livro literário, e
quais caminhos o conduzem até o aluno.
Conforme a pesquisa de Fabiana Henrique
(2011), cujo objetivo era identificar como os livros
didáticos de alfabetização aprovados pelo Plano
Nacional do Livro Didático (PNLD) apresentam os
textos literários e que tipo de atividades rodeiam
esses textos, a autora concluiu que, apesar da
frequência constante desse tipo de texto nos livros
didáticos analisados, eles assumem uma função
utilitarista. De acordo com Henrique (2011), apenas
30% dos livros analisados tratam o texto literário de
forma adequada, ou seja, como arte, levando o leitor
a percebê-lo fruitivamente, se bem trabalhados pelo
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professor. Sendo assim, a autora alerta para uma
maior preocupação com o leitor, pois, da forma como
o texto literário é conduzido, pode-se aproximar ou
afastar o leitor desse tipo de texto.
De fato o livro didático exerce
um importante papel na sala de aula,
no que se refere ao texto literário,
podemos afirmar que se trata de um
mediador entre a leitura literária, o
docente
e
o
aluno.
Logo,
compreendemos que o livro didático é
um poderoso instrumento na formação
de leitores literários, cabendo a ele não
apenas ensinar a língua, mas também
possibilitar uma experiência estética,
instigando o gosto refinado pela
literatura. (HENRIQUE, 2011, p. 61).

Ao entrar na escola, o texto literário era,
comumente, utilizado para realizar atividades
vinculadas ao texto ficcional propriamente dito, o que
o levaria a servir a propósitos educacionais restritos.
É o exemplo de fichas de leitura, em que se tinha que
descrever os fatos, as personagens e as situações as
quais compunham toda a história. Os alunos eram
conduzidos, muitas vezes, a mesma interpretação.
Outro exemplo era a exploração de formas
linguísticas que auxiliavam modelos de normas
gramaticais cultas; e, ainda, o uso dos textos para
incentivar as redações e aumento de vocabulário. Os
livros eram lidos acompanhados de um dicionário.
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Quem não se lembra dos textos de Machado de Assis,
Rui Barbosa, Euclides da Cunha e tantos outros
circulando sobre as carteiras? Não desconsiderando
os escritores, pelo contrário, essas obras
consagradas mereciam e merecem ser tratadas com
fins de apreciação, como um objeto estético, pois
como tal é arte. Nesse sentido, Perrotti orienta:
Se o leitor dá a obra um
caráter utilitário, tal fato não significa
que ela tenha sido construída segundo
parâmetros
pragmáticos,
como
ocorreria, por exemplo, com as obras
didáticas em geral. Daí a distinção feita
por Cecília Meireles ao afirmar que a
Beleza pode ser útil em seu
aproveitamento e não no seu
aparecimento. Não é, pois a obra que
se mostra utilitária, mas o uso que dela
faz o leitor. E, é claro, neste nível, é
direito de cada um proceder como
ache melhor. Pode se lamentar o fato
de a literatura estar sendo usada para
finalidades que não sejam próprias da
arte. (PERROTTI, 1986, p. 19).

O autor lamenta o caráter utilitário da literatura
na escola, e de acordo com Perrotti, esse modelo já
se discutia na década de 20, com a entrada das obras
de Lobato. Apesar de se perceber os pretextos
educativos nas obras de Lobato, já se podia observar
uma preocupação com o estético devido à sua
sensibilidade criadora. Contudo, não foi o suficiente
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para alterar uma concepção utilitarista. Nesse
caminho, mesmo que não com tanto impacto,
Lourenço Filho, na década de 30, também
manifestava preocupação com o discurso estético, e,
assim, sucessivamente, Lúcia Miguel Pereira, na
década de 40, Fernando Azevedo, na década de 50.
No entanto, somente por volta da década de 70, que
essa discussão tomou maior proporção no campo
literário. Todavia, Perrotti alerta que, apesar de as
discussões evoluírem na década de 70, o movimento
dos debates e estudos permanece ainda na teoria:
A partir dos anos 70, todavia, a
situação tenderá à mudança, ainda
que esta mudança diga a respeito mais
à esfera da criação que da circulação
propriamente dita. Articula-se, nesse
momento, um novo discurso que nega
o
utilitarismo
e
assume
um
compromisso diferente, de caráter
estético. O país é outro, o jogo das
forças sociais é outro, há público para
um tipo de discurso que não é utilitário.
(Perrotti, 1986, p. 150).

A partir da década de oitenta, outras
discussões no campo literário ocorreram. Passou-se
a questionar o texto como discurso utilitário e como
discurso estético. Novas tendências formavam-se
junto com uma nova sociedade e com a ampliação do
mercado editorial. Mas a prática utilitária de uma obra
literária ainda é percebida em muitas de nossas
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escolas, segundo pesquisa desenvolvida por Neitzel
de 2005 a 2006, com grupos de formação de
professores de escolas da Rede Municipal de Santa
Catarina. Segundo a autora, os problemas
encontrados são o pouco uso da literatura de forma
fruitiva; o restrito acesso dos livros aos alunos; e
docentes com pouca diversidade de leitura.
“Contrapondo-se à fruição que o livro é capaz de
causar, a escola aborda a literatura unicamente como
fonte de saber, tornando pesada e difícil.” (NEITZEL,
2005, p. 209). Portanto é necessário,
Uma educação que reconheça o
fundamento sensível de nossa
existência e a ele dedique a devida
atenção,
propiciando
o
seu
desenvolvimento, estará, por certo,
tornando mais abrangente e sutil a
atuação dos mecanismos lógicos e
racionais de operação da consciência
humana. (DUARTE JR., 2001, p. 171).

O autor aponta para uma educação estética do
sensível na formação do ser. Ele traz a necessidade
de a educação lançar um olhar a este saber, que por
tanto tempo foi menosprezado por conta da
supervalorização do inteligível desde a modernidade.
A literatura arte, no entanto contribui para a formação
estética do sujeito, pois lida com esse saber sensível
e amplia sua visão de mundo, que o faz compreender
o sentido dos fatos tornando o sujeito mais crítico.
Para exemplificar trago Bartolomeu Campos de
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Queirós, escritor brasileiro de livros infanto-juvenis,
que relata em uma entrevista no Youtube um pouco
de sua vida e sua infância. Ao falar de sua mãe, seus
olhos iluminam-se ora de alegria, ora de tristeza; pois
conta que a mãe sofria de câncer e no auge de sua
dor, sentava-se na cama e cantava. “Cantava
maravilhosamente bem, e nesse momento todos
sabiam que a dor era imensa”. (YOUTUBE, 2009). O
autor reconhece a influência da mãe em sua literatura,
porque, quando a dor do autor é grande, ele sente a
necessidade de escrever. Suas palavras são, assim,
expressões da alma, das emoções. Percebe-se no
autor uma extrema sensibilidade. Esse saber sensível
é levado, assim, aos livros, pois suas histórias trazem
o seu mundo, as suas vivências. Dessa forma, ao
lidarmos com o texto literário apenas para extrair dele
lições do ensino da língua, ou ainda medir a
capacidade de decodificação dos alunos, perde-se
seu caráter ficcional e a chance de dialogar com o
livro.
Lígia Chiappini (2005), em seu livro A
reinvenção da catedral, discute o uso do livro didático
e aponta para a diferença do uso dos textos no
ambiente escolar. A autora afirma que cabe o uso de
textos informativos em sala de aula para refletir sobre
a língua e seus usos, e alerta que uma obra literária
não deve ser tratada da mesma maneira que os
demais textos. Aquela precisa ser respeitada na sua
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essência, e essa distinção entre textos literários e não
literários deve ser trabalhada com os alunos.
Se a literatura foi útil em outras épocas para o
ensino de componentes curriculares, atendendo às
demandas de uma escola que poucos livros
dispunham, hoje, já não se insere como tal, vive-se
em outros tempos, com outras ideias e concepções.
Diante disso a escola deveria abrir suas portas para
experiências artísticas, proporcionando aos alunos o
contato com as obras literárias, música, teatro, obras
de arte, desencadeando sentimentos e emoções,
valorizando dessa forma a formação estética do
sujeito.
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AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TIC) NA ESCOLA
Ana Cristina Romangnolli

TECNOLOGIAS INSTRUMENTAIS
Quando se fala em tecnologia, logo se pensa
em máquinas, aparelhos e ferramentas, tais como
aviões, carros, eletrodomésticos, computadores e
telefones.
Essas
tecnologias,
denominadas
tecnologias instrumentais, trazem conforto, rapidez e
qualidade às tarefas cotidianas.
Para aqueles que discordam, mais alguns
exemplos: seria possível ir de Porto Alegre a São
Paulo e voltar no mesmo dia, não fossem os aviões?
Seria possível conversar, em tempo real, com um
amigo que mora distante, não fossem os telefones?
Ou mesmo vê-lo, diariamente, não fossem os
computadores com webcams conectados à internet?
Como acompanhar os momentos do primeiro
astronauta brasileiro no espaço, os jogos da Copa do
Mundo, a apuração das eleições ou as grandes festas
populares, não fossem as transmissões televisivas ao
vivo, com todo um complexo aparato tecnológico
envolvido?
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Várias situações empregam tecnologias e
muitas delas seriam simplesmente impossíveis na
sua ausência. Quem não tem uma história marcante
para contar, acompanhada pela televisão? Ou um
telefonema que chegou na hora certa, para mudar
uma situação? Embora as tecnologias instrumentais
monopolizem boa parte do que se discute sobre o
tema, as tecnologias intelectuais, em grande parte,
embasam o seu desenvolvimento.
TECNOLOGIAS INTELECTUAIS
Como tecnologias intelectuais, também
denominadas de tecnologias da inteligência ou
simbólicas, destacam-se, inicialmente, a linguagem e
a escrita, acrescentando-se hoje novas formas de
representar o conhecimento, como os hipertextos,
possíveis da informática.
Lévy (1996, p. 38) afirma que “uma tecnologia
intelectual, quase sempre, exterioriza, objetiva,
virtualiza uma função cognitiva, uma atividade
mental”. Ou seja: ao falar, o homem exterioriza seu
pensamento; ao escrever, exterioriza sua memória;
ao tecer um hipertexto – texto construído em rede,
com ligações entre diversas informações exterioriza
as relações que estabelece entre as informações que
apresenta.
Com o desenvolvimento da linguagem, o
homem passou a compartilhar informações,
atualizando-as e passando-as de geração para
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geração, de maneira contextualizada ou na forma de
mitos.
Com a escrita, surge uma outra maneira de se
comunicar, de compartilhar informações, em que os
emissores das mensagens e seus receptores podem
estar distantes no tempo e no espaço e, portanto,
recebe-las fora do contexto em que foram
concebidas, com todos os mal-entendidos que podem
decorrer disso. Assim, ao escrever, tornou-se
necessário pensar sistemas que possam ser
compreendidos independentemente do tempo e do
espaço, como os registros científicos. Por outro lado,
acentuou-se a necessidade de desenvolver uma boa
interpretação a partir da leitura dos matérias
produzidos.
Atualmente, com os hipertextos, reinventa-se a
maneira de escrever, interligando informações em
teia, de forma não-linear, em um processo mais
próximo à forma como as pessoas pensam, em que
“uma ideia puxa outra”. O hipertexto permite
visualizar, na tela do computador, o que há muito a
mente humana faz. Aproveitando um trecho da
música de Lupicínio Rodrigues: “o pensamento
parece uma coisa à toa / mas como é que a gente voa
quando começa a pensar”. Ao interagir com um
hipertexto “voa-se”, “navega-se” entre informações.
Em hipertexto, dois conceitos são importantes:
nodo e ligação. Os nodos podem conter, por exemplo,
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trechos ou textos completos, imagens estáticas ou
animações, sons ou filmes. E cada nodo pode conter
ligações que levam a outros nodos.
Cada escritor pode construir o seu hipertexto,
incluindo ligações para hipertextos externos ao seu,
disponíveis na internet. Cada leitor pode optar, em
sua leitura, por quais ligações selecionar. Um
hipertexto, portanto, “é uma matriz de textos
potenciais, sendo que alguns deles vão se realizar
sob o efeito da interação com o usuário”
(LÉVY,1996,p.40). Ao contrário do texto manuscrito
ou impresso, que vem pronto, o hipertexto em meio
digital é construído na interação com o leitor, através
das suas seleções e , portanto, “toda leitura em
computador é uma edição, uma montagem singular”.
(LÉVY, 1996, p. 41).
A intenção aqui é abrir uma janela para o
mundo atual, articulando o uso de várias tecnologias,
tanto instrumentais, no contexto educacional.
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Como caracterizar “tecnologia educacional” ?
Seu uso pode melhorar os processos de ensino e
aprendizagem? Para responder a essas questões,
inicia-se a discussão do tema.
As tecnologias em geral, das mais simples às
mais sofisticadas, ampliam o potencial humano, seja
físico ou intelectual. As tecnologias empregadas com
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fim educacional colaboram nesse sentido, ampliando
as possibilidades do professor ensinar e do aluno
aprender. Da lousa e giz aos computadores ligados à
internet, muitas são as tecnologias que utilizadas
adequadamente, podem auxiliar no processo
educacional:
• livros didáticos permitem garantir a todos o
acesso a um conjunto mínimo de informações;
• assinaturas de jornais e revistas oferecem
notícias atualizadas;
• um vasto acervo na biblioteca, potencialmente,
ampliam e aprofunda a pesquisa;
• bons laboratórios de ciências podem levar a
criar/recriar experiências científicas;
• recursos audiovisuais aproximam os alunos de
realidades distantes;
• computadores oferecem uma infinidade de
possibilidades de acesso à informação, à
comunicação, à simulação.
Todos reconhecem o papel fundamental das
instituições escolares no desenvolvimento intelectual,
social e afetivo do indivíduo. Assim, em uma
sociedade de bases tecnológicas, com mudança
contínuas e em acelerado, não é mais possível
ignorar as alterações que as tecnologias –
principalmente as Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC) – provocam na forma como as
pessoas veem e apreendem o mundo, nem desprezar
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o potencial pedagógico que tais tecnologias
apresentam quando incorporadas à educação.
As transformações necessárias para qualificar
a educação são complexas, abrangendo a
restruturação dos currículos, a formação adequada
de professores e a inserção das diversas tecnologias
de informação e de comunicação – desde bons
materiais impressos, televisão e vídeo até
computadores conectados à internet.
Lévy (1993, p. 8) afirma que a escola “há cinco
mil anos se baseia no falar/ditar do mestre, na escrita
manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso
moderado da impressão”. Dessa forma, diz que (p. 89) “uma verdadeira integração da informática (como
do audiovisual) supõe, portanto, o abandono de um
hábito antropológico mais do que milenar, o que não
pode ser feito em alguns anos”.
Cabe à escola incorporar em seu trabalho,
apoiado na oralidade e na escrita, outras formas de
aprender (apoiadas na visão, na audição, na
simulação, na criação) possíveis com uma tecnologia
cada vez mais avançada. Mais do que resistir, é
preciso desvendá-la e, conscientemente, fazer uso
dela.
Diversas
áreas
se
beneficiam
do
desenvolvimento tecnológico. A educação deve
utilizá-lo também nesse sentido: trazer ganhos
pedagógicos. Segundo Sancho (1998, p 40), os
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professores costumam utilizar tecnologias que
dominam e deixar de lado as “produzidas e utilizadas
na contemporaneidade [...], dificultando aos seus
alunos a compreensão da cultura do seu tempo e o
desenvolvimento do juízo crítico sobre elas”. Para
superar essa questão, é preciso investir em recursos
e na capacitação docente, buscando conhecer e
discutir formas de utilização de tecnologias no campo
educacional, com o propósito de atualizar e qualificar
os processos educativos.
TECNOLOGIAS
COMUNICAÇÃO

DA

INFORMAÇÃO

E

Não perguntamos o que são as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC), mas exploramos o
que se diz sobre as TIC e, assim, registramos que
elas são constituídas, denominadas, indicadas como
uma nova arquitetura social, relacionada aos desafios
da globalização. O seu uso e domínio são apontados
como uma necessidade dos atores sociais da
contemporaneidade. Da mesma maneira que foi
enunciada a necessidade de todos dominarem o
código escrito, hoje, enuncia-se o domínio do código
digital. Utilizar as TIC é imperativo: para aceder aos
conhecimentos , para a comunicação, para a
interação, para trabalhar, para ser.
As TIC são veiculadas como uma das
condições de passagem entre o que vínhamos sendo
e isto em que estamos nos tornando – nós,
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individualmente, e a nossa sociedade. Primeiro,
argumenta-se que o nosso tempo, a era da
informação, é percebido em descontinuidade com o
que o precede. O filósofo Pierre Lévy (1993, 1996,
1997) afirma que a humanidade está diante de uma
tecnologia intelectual que modifica a percepção e o
pensamento – trata-se de uma nova era
antropológica. O sociólogo Castells (2000, 2003)
declara que a base material da sociedade mudou, e,
com ela, todas as relações sociais sofrem mudanças
significativas – trata-se da sociedade em rede. Toffler
(1984) diz que a escola deve preparar as pessoas
para a sociedade da Terceira Onda – em que
nenhuma economia poderá funcionar sem uma infraestrutura eletrônica envolvendo computadores.
Papert (1994) defende a imperiosa necessidade de
mudar a escola, o conteúdo de aprendizagem, a
maneira de ensinar, a forma de aprender, a
organização do espaço e do horário escolar, a forma
de comunicação entre aprendentes e ensinantes. Nos
discursos da política educacional, as TIC emergem
como uma razão de Estado, no sentido da defesa das
aspirações das comunidades nacionais, por
enunciações que afirmam o seu valor irrefutável nas
novas configurações da economia e na necessidade
estratégica de formar uma população capaz de operar
com estas tecnologias. As escolas cuidam de adquirir
equipamentos informáticos, construir plataformas
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digitais, incentivar e formar professores para uso das
TIC nas atividades pedagógicas.
Os professores frequentam atividades de
formação, realizam experiências, escrevem artigos,
participam de projetos digitais, frequentam portais
educativos. Enfim, instala-se uma prática discursiva
que elege as TIC como um acontecimento à volta do
qual tudo e todos devem acomodar-se.
Castells (2003), ao detalhar o novo sistema de
produção, aponta a educação como o fator que
diferenciará aqueles que serão capazes de realizar
um trabalho genérico dos que realizarão trabalhos “
auto programáveis”. Os primeiros, espécies de
“terminais humanos”, são facilmente substituídos por
máquinas, ou por outros iguais, pois o seu valor
agregado representa uma parte muito pequena do
que é gerado pela empresa onde trabalham. Já os
trabalhadores do segundo grupo serão aqueles que
atingirem níveis educacionais mais altos. Observe-se
que Castells (2003, p.464-465) redefine a educação.
Diz ele:
A educação ou instrução (de forma
distinta do internamento de crianças e
estudantes em instituições) é o
processo pelo qual as pessoas, isto é,
os
trabalhadores,
adquirem
a
capacidade para uma redefinição
constante
das
especializações
necessárias a determinada tarefa e
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para o acesso a fontes de
aprendizagem dessas qualificações
especializadas.

Trata-se de um discurso que enuncia uma
concepção diferente da que fundou os sistemas
escolares, ou seja, a implementação da educação
como forma de igualizar as oportunidades a partir de
uma escola única, universal. O Iluminismo dizia:
somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos,
e cumpria à escola distribuir igualmente um conjunto
de saberes. Já a formação discursiva da educação
com as TIC enuncia a nossa diferença e a relaciona
com a profissão que se terá no futuro: este será um
médico, aquele, um biólogo marinho, aquela, uma
escritora. A cada um conforme o seu desejo, o seu
potencial, o seu projeto de aprendizagem. Já não se
trata de ensinar tudo a todos.
Lyotard (1989) argumenta que a hegemonia da
informática, enquanto a linguagem universalmente
aceite, impõe um conjunto de prescrições aos
enunciados aceites como pertencentes ao saber. Na
sua perspectiva, a multiplicação das máquinas
informacionais afeta e afetará a circulação de
conhecimentos, tal como o fez como desenvolvimento
dos meios de transportes e, em seguida, com o
desenvolvimento dos sons e das imagens. As
máquinas informacionais concentrarão o saber, e
estar na rede digital não existe. Daí a necessidade de
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o saber precisar ser traduzido para a linguagem
digital.
O conhecimento com função emancipadora
parece desaparecer nos discursos das TIC e emerge
uma noção de conhecimento que se relaciona mais
com a sua aplicação e com o seu retorno no nível de
mercado. O saber, para adquirir
estatuto de
conhecimento, para produzir riqueza, tem de ser
especializado.
O conhecimento é, substituído pelo “sabedor
como consumidor de saber” (LYOTARD, 1989, p. 17),
pois o conhecimento deixou de ser encarado como
dirigido ao ser para se tornar aplicável ao fazer.
Conhecimento bom é o que é novo, inédito, aplicado.
O
objetivo
de
conhecer
como
autoconhecimento e como autoconhecimento atribui
ao conhecimento um caráter interior. Na perspectiva
de Drucker (2005, p. 59), o conhecimento como
“capacidade de saber o que dizer e dizê-lo bem” foi a
base do ensino liberal (gramática, lógica e retórica).
O conhecimento de que se fala hoje é “a informação
eficaz, em ação” , o que pressupõe que são “
exteriores ao indivíduo”.
O conhecimento reconfigurado desencadeia
um movimento de atualização do sistema educativo e
da sua estrutura curricular. Da escola, desenhada
como a instituição socializadora dos indivíduos,
esperava-se que formasse cidadãos e preparasse
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trabalhadores aptos para a estrutura ocupacional
(STOER, MAGALHÃES, 2003). O lugar de aprender,
que era, sobretudo, um lugar episódico, como uma
quarentena, recebe outros mandatos: deve ser
aberto, contínuo, permanente. Emerge uma noção de
escola como um ambiente inteligente, especialmente
criado para as pessoas desenvolverem competências
de acordo com os seus próprios estilos de
aprendizagem. “Tem de ser um sistema aberto”, que
transmita “aos estudantes, de todos os níveis,
motivação de aprender e uma disciplina de
aprendizagem contínua” (DRUCKER,2005, p. 207). A
escola deve rever seus tempos, respeitar os ritmos e
as formas de aprendizagem e, sobretudo, os
interesses de cada um.
Os professores são aconselhados a despiremse de suas velhas didáticas e aventurarem-se, com
seus alunos, pelas águas do ciberespaço. O que era
um verbo bitransitivo – ensinar o que a quem – fundese num mesmo conceito e cria ideia de ensinar a
aprender. Não mais aprender pensando e nem
aprender fazendo, mas aprender aprendendo. Não
mais ensinar o que a quem, mas ensinar a aprender
como se aprende. O conteúdo passa a ser a própria
aprendizagem. Não há o que ensinar nos discursos
das TIC; o que há são competências a serem
desenvolvidas.
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São introduzidos termos como flexibilidade,
inovação,
eficiência,
eficácia,
aprendizagem
colaborativa, interação mediada, ambientes de
aprendizagem, software, blogues, web-questions,
processos e produtos de aprendizagem. O e-learning
ou aprendizagem suportada pela Internet, por
exemplo, é apresentado como um agente
revolucionário que encontra justificação tanto na ideia
da formação como um sistema gerador de
competências quanto na ideia de ser uma estratégia
de baixo custo capaz de atender à necessidade de
aprender num ritmo acelerado.
O aluno, nos discursos das TIC, não é o menor
de idade que se prepara para ser cidadão
emancipado; é o indivíduo, de qualquer idade, com
potencial e talento, pois o sujeito da educação das
TIC tem necessidades de aprendizagem ao longo da
vida.
O aluno classificado por meio de etapas
universais de desenvolvimento, de categorias
psicológicas e de medidas racionais de rendimento é
agora um indivíduo com potencial. Em função desse
potencial, deve, ele próprio, investir na sua
aprendizagem, escolhendo instituições educativas
que estejam de acordo com os seus interesses de
aprendizagem, sem limitação geografia.
Por outro lado, o mundo é caracterizado como
algo incerto, que não se sabe bem aonde vai
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desaguar; assim, é necessário preparar as pessoas
para situações em que se precise agir na urgência. E
o conteúdo do trabalho pedagógico passa a ser
recolha e análise de informações com vista a resolver
um problema urgente e complexo, tendo as TIC como
aliadas. “Aprender e responder de forma apropriada é
o terreno da educação”, afirma Litto (2005), um dos
coordenadores da Escola do Futuro da Universidade
de São Paulo (USP).
Com as TIC emergem novos alunos que
poderiam
ser
denominados
aprendizes
de
aprendentes. A competência máxima que poderiam
adquirir seria, assim, a competência de,
continuamente,
adquirir
novas
competências
(MAGALHÃES, 2006).
OS
NOVOS
CONTEXTOS
APRENDIZAGEM

DE

ENSINO-

Os contextos de ensino-aprendizagem que nos
preocupavam antes das TIC estavam relacionados ao
tempo e ao lugar. Assim, as nossas escolas eram
rurais, urbanas, populares, de elite, profissionais,
técnicas, agrícolas, entre outras. Mas quando se fala
em contexto, nos discursos das TIC, fala-se de:
contexto presencial e a distância; contexto on-line
(assíncrono e síncrono); contexto de comunicação;
contexto real e virtual; contexto de utilização
(FIGUEIREDO, 2002).
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Fala-se de contexto relacionado com o lugar
quando se diz que o professor e o aluno não têm de
estar, ao mesmo tempo, no mesmo lugar da situação
de ensino-aprendizagem, pois, na comunicação
mediada por computados, as interações colaborativas
podem ser síncronas e assíncronas.
Fala-se
também
de
contextos
de
aprendizagem relacionados com as estratégias
utilizadas em processos de ensino-aprendizagem.
Assim, diz-se que o computador é um aliado para
estratégias de aprendizagens como: dramatizações,
diálogos socráticos, painéis de discussão, diálogos
dirigidos, questionamentos, narrações e audições de
histórias, casos de estudo, resoluções de problemas,
projetos etc. (CHAVES, 2003). Fala-se em contextos
de aprendizagem diferenciados: os que exigem a
intervenção de um professor e outros que podem ser
utilizados em total autonomia (SOFFNER, 2005).
Abundam,
igualmente,
teorias
de
aprendizagem que enquadram plenamente tais
estratégias: aprendizagem pela ação, aprendizagem
reflexiva, aprendizagem situada, aprendizagem
acidental, aprendizagem baseada em projetos.
Diversas modalidades de método são propostas para
determinados contextos de aprendizagem: método do
aprender pela experiência, método do aprender pela
simulação da realidade, método do aprender pela
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teoria da abordagem conceptual, método do aprender
pelo desenvolvimento comportamental.
A metáfora da jardinagem é retomada por
Papert. A família em rede (1997), ele afirma que o
papel dos pais e dos professores consiste em saturar
o ambiente de aprendizagem com os nutrientes
cognitivos, a partir dos quais as novas gerações
constroem conhecimentos. E que devem ser
proporcionadas às crianças ferramentas poderosas
que lhes possibilitem uma exploração completa dos
nutrientes cognitivos existentes.
Os ambientes de aprendizagem mediados por
computador são
indicados como
atrativos,
motivadores, interativos, de baixo custo econômico,
eficientes, acessíveis, flexíveis, compreensíveis e de
fácil utilização. Eles podem ser criados a partir de
softwares de gerenciamento de atividades que
disponibilizam ferramentas de comunicação entre
usuários com interesses comuns assim como podem
ser encontrados em sites já existentes na Internet.
Há um consenso nessa massa discursiva
heterogênea: o de que o mundo mudou e a tecnologia
é o comboio dessa mudança.
Embora o conhecimento e a informação
tenham sido, desde sempre, importantes para a
produção capitalista, no contexto das TIC ou do
capitalismo flexível, estes processos assumem a
centralidade, tornam-se a força motriz da produção.
Ana Cristina Romangnolli

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

96

Como enfatizam Stoer e Magalhães (2003), essa
mudança na natureza do conhecimento tem
implicações profundas nos processos educativos.
Uma delas é referente à ordem da informação que é
tratada por Ilharco (2006), tomando como referência
os filmes Munique, Máquina zero e Minority Report.
Nos três flmes, as tecnologias da informação e
comunicação disponíveis modelam substantivamente
o modo como diferentes sistemas dominam e são
dominados, ou seja, como se exerce o poder, se
sobrevive e se prospera. Os três filmes espelham três
épocas, três modos de funcionamento do poder
(ILHARCO, 2006, p. 5).
Em Munique, a realidade precede a
informação, ou seja, depois das coisas terem
acontecido é que se sabe delas. O desafio do poder
é, neste contexto, conhecer o mais rápido possível o
que aconteceu. O jogo, neste caso, é pré-definido,
uma vez que o que tinha de acontecer já aconteceu –
a informação segue a ação. Já e Máquina zero, a
informação separa-se da ação, e a realidade é o que
se sabe sobre o que aconteceu. Relembre-se, a titulo
de exemplo, que, no conforto de nossas casas,
assistimos ao 11 de Setembro assim como:
À Guerra do Golfo. As pessoas telefonavam
umas para as outras: “vejam a televisão, tal canal está
mostrando a exploração das torres”. Alguns até se
alegravam pelo fato de os Estados Unidos estarem
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sendo atacados. O mundo todo viu a imagem. O
desafio do poder, nessa situação, é maximizar a
assimetria da informação a seu favor. No Minorit
Report, em oposição ao primeiro caso, a informação
passa a preceder o que aconteceu. Conhecer o que
vai acontecer no futuro torna-se o desafio do poder,
tanto para impedir que aconteça como para prepararse para o enfretamento. Não se sabe onde está quem
a preparar o quê; logo, a ordem das coisas é a
especulação permanente sobre o que vai acontecer.
Nos discursos das TIC, as nossas escolas são
acusados de viverem no tempo do filme Munique e
advertidas de que o mundo mudou. Acredita-se que
as TIC não só podem contribuir, de forma decisiva,
para a modificação dos métodos de trabalho e
respectivas práticas profissionais, como, em
consequência,
vieram
colocar
também
os
profissionais de formação perante a necessidade de
adaptação e aquisição de novas competências, quer
em termos técnicos, quer do ponto de vista
pedagógico, que lhes permitam tirar partido de
soluções tecnologicamente mais avançadas. Assim,
a requalificação dos formadores tem sido indicada
como uma prioridade que deve acompanhar as
transformações ocorridas na forma de pensar a
aprendizagem, instituindo novas formas identitárias.
A
IDENTIDADE
PROFESSORES

PROFISSIONAL

DOS
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Na perspectiva de Dubar (1997), dois
processos heterogêneos articula-se na construção de
identidades: a) o processo das identidades virtuais,
ou seja, os papéis que são atribuídos aos indivíduos
pelas instituições e pelos seus agentes, em que os
próprios indivíduos estão implicados; b) o processo
das trajetórias vividas, ou seja, a forma como os
indivíduos reconstroem os acontecimentos, que
julgam particularmente significativos e relevantes, na
sua biografia social.
A produção de identidades profissionais
resulta, nesta perspectiva, da convergência de dois
processos: o biográfico e o relacional. O primeiro, o
da identidade para si, decorre no tempo e resulta de
uma construção, pelos indivíduos, de identidades
sociais e profissionais. O segundo, o da identidade
para os outros, diz respeito ao reconhecimento das
identidades associadas aos saberes, competências e
imagens que os indivíduos atribuem a si próprios.
Nos discursos analisados, a identidade
profissional dos professores é “produzida” por meio
de discursos que, simultaneamente, explicam e
constroem o sistema de educação com base nas TIC.
Descreve-se uma identidade que deve ser ajustada à
imagem do próprio projeto educativo da sociedade
digital e às suas características de velocidade,
flexibilidade, racionalização.
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As identidades que são atribuídas aos
professores pelos gestores dos sistemas educativos
não diferem das identidades que os próprios
professores se atribuem.
Verifica-se, nesses discursos, que perde força
a ideia de professor como funcionário do Estado,
profissional com autoridade representativa de uma
ordem comum emancipativa (NÓVOA, 1991), e
ganha força a ideia de um indivíduo que terá de
investir sistematicamente na aquisição de novo
conhecimento e de novas estratégias para alcançar
uma posição competitiva. Neste contexto emergem:
Identidades desviantes, que devem romper
com a organização do espaço e com controle do
tempo que a sociedade disciplinar impôs aos
sistemas educativos.
Identidades inovadoras, adversas á rotina, que
façam coisas diferentes, um professor preocupado
em dar toque pessoal ao currículo.
Identidade flexíveis, capazes de “reinvenção
descontínua” de si próprias e de “concentração de
poder sem centralização”.
Identidades ilegíveis, que inventem um
paradigma que fortifique a relação entre escola e o
desenvolvimento econômico e social. Que veja a si
como pessoa recurso.
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Identidade on-line que saibam aproveitar as
potencialidades colaborativas das redes.
Identidades
competitivas,
identidades
profissionais inseridas numa lógica profissional
própria e empreendedora.
Identidades criativas, que não sejam deixadas
“fora do laço”, que façam parte do “reino dos bemsucedidos”, que não sofram com a fragmentação.
É essa diluição histórica que parece estar
contida nos discursos que enunciam uma nova
identidade docente com base nas TIC.
Quem quiser uma identidade profissional
adaptada ao tempo em que vive não tem de supô-la
oculta em alguma parte. É dentro de epistemologias
sociais e educacionais, num mundo governado por
categorias que permitem nomear a educação, que se
exerce a profissão docente. Pensa-se, assim, que as
TIC estão, cada vez mais, imbricadas nos espelhos
onde os professores vão de mirar, como os outros
profissionais da contemporaneidade.
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HISTÓRIA CULTURAL
Ana Paula de Souza

“Se queremos progredir não devemos
repetir a história, mas fazer uma
história nova.”
(Mahatma Gandhi)

RESUMO
O tema história cultural vem sendo motivado e se
tornando cada vez mais valorizado no ensino de
história, os conteúdos nele trabalhado busca partilhar
a realidade, as necessidades e apresenta um
diagnóstico mais viável na valorização do
conhecimento próprio, propondo a transformação
social e cultural, desenvolvendo uma consciência de
que a história cultural valoriza e acredita no homem
como sujeito de sua história capaz de transformar e
construir relações de vida, recuperando o saber, a
memória e a cultura. Esse tema mostra ainda que é
responsabilidade de cada um contribui para o
desenvolvimento e crescimento da sociedade, pois
quando todos se envolvem na construção do
aprendizado os resultados são produtivos e
satisfatórios, o tema apresentado, propõe estratégias
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para novas reflexões que levem a aprendizagem com
certeza de que é conhecendo que se adota e se
insere no meio. O plano de aula que destacamos no
trabalho foi imprescindível para o nosso conhecermos
e como lidar com as nossas diferenças, realidades e
diversidades, propiciando aos alunos o mundo amplo
de diversas culturas e lembranças que são inseridas
no contexto histórico cultural e social.
PALAVRAS-CHAVE: História, cultura e lembranças
INTRODUÇÃO
Esse Artigo tem como tema História, Cultura e
Memória e subtema História Cultural.
O tema se justifica por sentirmos a
necessidade de compreensão e conhecimento da
história cultural dos nossos antepassados e homem
moderno, sua sabedoria, inteligência, criatividade,
habilidade e tudo isso porque o homem é o ponto
mais alto da história da criação.
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o
homem como sujeito de sua história capaz de
transformar e construir relações de vida. Portanto
considerando o plano de trabalho e a pesquisa de
campo realizado na escola, perpetuamos uma
confiança indiscutível, planejando a aula com
levantamento prévio sobre cultura, lembranças e
memórias a serem regatadas e valorizadas no centro
educacional e no contexto histórico de cada cidadão.
Ana Paula de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

106

A metodologia é a pesquisa bibliográfica em
textos de autores conceituados da literatura na área
da educação, voltado à história e cultura, trabalhando
o filme “Pocahontas” fundamentada na resenha do
texto de Burker (2008). A avaliação do projeto foi
considerada por todos do grupo, levando em
consideração
a
participação
dos
alunos,
aprendizagem e desempenho.
A história no ambiente educacional estrutura
um ser de conhecimento crítico de suas ideias e
culturas, participando das questões sociais e
culturais, envolvendo-se com o próximo e dando
ênfase á que foi ensinado, tendo a visão
comprometedora com o contexto em que esta
inserida, fazendo parte dela em conjunto.
RESENHA DO LIVRO I - O que é História Cultural?
BURKE, Peter. O que é História Cultural? Rio de
janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
Peter Burke nasceu na cidade de stamore em
1937 Doutorado na universidade de Oxford, foi
professor de história das ideias na universidade de
Essex, foi professor da universidade de Princeton
atualmente é professor emérito da universidade
Cambrige, foi professor do instituto de Estudo
avançado da USP, desenvolveu o projeto de pesquisa
chamada: Duas Crises de cônscia Histórica vivem em
Cambrige com sua esposa Maria Lucia Garcia
Pallares Burke.
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A obra é composta de 163 páginas mais
Quatorze páginas de referências bibliográficas, é
dividida em seis capítulos, por tanto é um livro curto,
discreto, de certa forma fácil de ler, com bastantes
citações, seu êxito de qualidade é grande
repercussão no meio da educação, pois o autor é um
dos mais importantes da nova história cultural.
Apresenta grande ênfase na cultura que aos
historiadores atuais fragmenta da disciplina em
história da população. Uma mudança de percepção
manifestou novas expressões como cultura da
pobreza, cultura das armas multiculturalismo, do
individual e coletivo, nesse sentido a expressão
cultura adquiriu uma interpretação relacionada a
situações cotidiana e ganha conceito de sociedade.
O primeiro capítulo, mostra a grande tradição
da divisão das fases da história, em clássica de 1800
a 1950- Social da Arte de 1930 e 140-redescoberta
da história cultural popular em 1950 e 1960 e a nova
história cultural a partir dos anos 70.
Segundo capítulo, são os problemas da
cultural, as críticas dos marxistas que a história fica
fora do relacionamento com a base econômica ou
social.
Quarto capítulo, A nova história cultural é hoje
um novo paradigma de pesquisa e sua ascensão e
conhecida como teoria cultural.
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Quinto capítulo, há um deslocamento da
história cultural para a história cultural da sociedade
e para construção da realidade criada, onde a
linguagem já não é tanto o reflexo o objeto e as
histórias hoje.
Sexto capítulo: Além da virada cultural, a nova
história cultural já teve produção inovadora, declinou
nos anos 90 e agora se consolida, mesmo mediante
críticas e tentativas de reaproximar do tradicional.
Para “Peter Burke” o principal objetivo do
historiador cultural era retratar padrões da cultura, era
descrever
os
pensamentos
e
sentimentos
característicos de uma época e suas expressões ou
incorporações nas obras de literatura e arte. O
historiador descobre esses padrões de cultura
estudando temas, símbolos, sentimentos e formas.
Segundo Burke a tendência dos historiadores em
estudar a categoria povo, enquanto sujeito social
implica em uma reação a abordagens anteriores á
histórias culturais onde pessoas comuns são
deixadas de fora e também á história política e
econômica em que a cultural é deixada de fora. A
crítica de Peter Burke procura chamar a atenção para
a ideia da importância de dialogar com sujeito social,
masculino, feminino, rural, urbano a noção de
pluralidade contribui para o enriquecimento da
narrativa histórica. Para Sandra Jatahy, o imaginário
não é, como se poderia pensar, um mundo á parte da
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realidade histórica uma espécie de nuvens
carregadas de imagens e representações que pairam
sobre nossas cabeças, mas fazem parte do nosso
mundo e de nossas vidas.
RESENHA DO LIVRO II - Escravismo Colonial
CHALHOUD, Sidney. Escravidão no Brasil Colonial.
História do Brasil. Net, 2005. Disponível em
<http.//www.históriadobrasil@net/quilombos
>.
Acesso em 27 de março de 2014.
Durante o período pré-colonial (1500-1530) os
portugueses desenvolveram a atividade de
exploração do pau-brasil, árvore abundante na mata
atlântica naquele período a exploração dessa matéria
prima foi possibilitada não só pela localização, mas
também pela colaboração dos índios. A partir do
momento que os colonizadores passaram a conhecer
mais de perto o modo de vida dos índios, não foi mais
possível à colaboração em torno da atividade do paubrasil e os colonos tentam submete-los à sua
dominação impondo seus costumes forçando ao
trabalho compulsório nas lavouras, já que não
dispunham de mão-de obra. A escravidão inicia-se
assim com os índios, houve reação a esse processo
em todos os grupos indígenas contra os
colonizadores até a morte ou fugindo para outras
regiões. Diante da dificuldade encontrada na
escravização dos indígenas, a solução foi buscar a
mão de obra africana. Essa busca por escravos na
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África foi incentivada por diversos motivos: os
portugueses tinham interesse em altos lucros com a
nova colônia; a produção dessa matéria-prima por
sua vez, exigia muita mão-de obra na colônia; o tráfico
de escravos africanos foi à descoberta do negócio
lucrativo e assim foi. A escravidão no Brasil iniciou-se
ainda na primeira metade do século XVI, com início
das atividades de produção de açúcar. Os
colonizadores portugueses traziam os negros de suas
colônias para trabalhar como mão-de obra nos
engenhos, o transporte de escravos era altamente
rentável na época, os negros eram como simples
mercadorias submetidos à péssimas condições de
higiene, amontoados nos porões dos navios negreiros
feito bichos. Durante a viagem entre África-Brasil,
muitos ficavam doentes, morriam e eram atirados ao
mar, os castigos físicos como açoitamento eram os
métodos de intimidação que garantiam o trabalho, a
obediência e a manutenção dos servos e se
prolongaram pelos mais de 300 anos de escravidão
no Brasil. No período de escravidão no Brasil XVII e
XVIII, os negros que conseguiam fugir se refugiavam
com outros em igual situação em locais fortificados na
mata, estes locais eram conhecidos como quilombos.
Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas
destas comunidades espalhadas, primeiramente
pelos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Mato
Grosso, Minas Gerais e Alagoas. A luta contra os
negros de palmares demorou por volta de 5 anos,
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contudo, apesar de todo o empenho e determinação
dos negros chefiados por Zumbi, eles por fim,
derrotados. Os quilombos representaram uma das
formas de resistência e combate á escravidão.
Rejeitando a cruel forma de vida, os negros buscavam
liberdade e uma forma de vida com dignidade
resgatando a cultura e o modo de viver que deixaram
em seu país.
PROPOSTA DE ENSINO
O tema escolhido propõe-se trabalhar a
história e lembranças culturais, conscientizando a
importância de suas raízes na construção de sua
origem, valorizando e enfatizando a sua cultura e
tradição histórica. O seu contexto cultural perpetua a
sua realidade mais próxima, Crença e costume,
inserindo a cultura local, resgatando e trazendo para
a sala de aula.
A leitura de visão de mundo buscando a
entender o mundo externo de maneira criativa e
divertida, transmitindo valores e exercendo o seu
papel de cidadão.
PLANO DE ENSINO
História Cultural e Lembranças
Faixa Etária: 6°ao 8°ano.
Números de aula: 07 aulas
Objetivos
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Conhecer a história e lembranças culturais
Exercer a prática de cidadania
explorar a identidade cultural da intuição
educacional
Resgatar as raízes culturais
Respeitar as diversidades culturais

Conteúdo
•
•
•
•

Valores
Construção da identidade
Relações sociais
Identificação do passado e presente

Metodologia
1°Aula:
Levantamento Prévio sobre o conhecimento
dos alunos.
O professor fará uma discussão em grupo para
saber o que os alunos conhecem sobre história
cultural e lembranças. O que é história Cultural? O
que são lembranças?
2°Aula: Pesquisa de campo
Os alunos pesquisarão com os pais e avós as
suas histórias culturais, conhecendo as suas raízes,
culturas e tradições.
3°Aula: Discussão coletiva
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O aluno vai expor a sua pesquisa, dialogando
sobre sua identidade e raiz e respeitando as
diversidades culturais. O professor fará uma breve
leitura resenha resumido do livro.
BURKE, Peter. O que é História Cultural?
Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
4°Aula: Filme: Pocahontas
Os alunos assistirão ao filme conhecendo as
diversidades culturais que contém no desenho.
5°Aula- Resumo Do filme coletiva
Em grupo de quatro, os alunos farão um texto
resumido, sistematizando os tópicos importantes que
se encontram no filme.
6°Aula: Confecção Mural
Em grupo de três, os alunos farão um mural
sobre quatro diferentes culturas
Ex: Negros, indígenas e portugueses e
associando tradições, musicas, vestes e costumes a
cada um deles.
7°Aula: Exposição do mural
Todos os trabalhos serão expostos no pátio, no
qual os alunos e pais terão acessos as culturas e
raízes que se encontram no ambiente educacional. A
exposição tem o intuito em conscientizar as pessoas
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da importância da cultura no nosso cotidiano, o quão
é importante as lembranças em nossas vidas.
Recursos
Filmes, revistas, quadro, pincéis, mapas,
internet, livros de pesquisas, craft, etc.
Avaliação
A avaliação será pela participação e domínio
do conteúdo, construção do trabalho, debate,
observação e diagnóstico como um todo,
considerando os seus avanços e auxiliando quando
houver dificuldade. O plano é interdisciplinar,
abrangendo todas as disciplinas e conteúdos quando
a necessidade especifica.
RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DA
PROPOSTA
CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
EMEF. Prof. Milton Ferreira Albuquerque
Localizada na Rua Georgina Bocchiglieri, 314,
Jardim Rosalina, São Paulo-SP.
Diretoria de Ensino: Capela do Socorro
Telefone: 5971-6565.
Séries: 1°ao 9° ano
Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.
Milton Ferreira Albuquerque é um órgão Público do
Município de São Paulo, contendo 1097 alunos
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matriculados no período matutino, vespertino e
noturno, sendo do primeiro ao quinto ano no período
da manhã com aproximadamente 500 alunos, no
vespertino do sexto ao nono ano com 550 A 600
alunos e período noturno por volta de 700 alunos na
suplência e fundamental I e II.
A escola se localiza no bairro Jardim Rosalina,
baixa estrutura sócia econômico, com índice de
violência alta, que se situa a maioria da clientela em
comunidades carentes, sobrevivendo com auxílios
governamentais e com salário per capita de 600,00
aproximadamente.
A escola tem uma ótima estrutura, portando
boas condições de uso e em constante reforma, salas
amplas com boa iluminação, bem arejadas com
lousas, TV, 30 salas, vídeo, mapas disponíveis
(coletivos). Sala de leitura com acervos diversos
(didáticos, história, revistas, vídeos), onde cada aluno
pode levar para casa (emprestado). Cada sala tem o
seu próprio vídeo, laboratório de informática equipado
com 30 computadores e monitores. A escola dispõe
de todos os profissionais, desde a docência até a
auxiliar de limpeza com o organograma a zelar.
A escola foi escolhida por ser pública e
situada, no bairro de baixa estrutura econômica onde
a comunidade faz parte da sua construção histórica.
A escola faz trabalhos finais de semanas para
envolver os alunos, adolescentes e toda a
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comunidade em programas culturais, cursos e
primeiro emprego. Resgatando a sua dignidade de
direitos e deveres em meio à sociedade.
RELÁTORIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM
SALA DE AULA
Diretor: Siléia Maria Vieira Barbosa
Professor Titular: Rocco Gazolla
Turma: 7°ano A
O primeiro contato foi com a diretora da
unidade de ensino, senhora Sileia e após ela me
direcionou a coordenadora que apresentou o
professor Rocco. Fomos à sala de professor e
comentei sobre a Universidade UNIMES, plano de
trabalho a ser desenvolvido com os alunos e
argumentei com ele a importância de trabalhar a
História cultural e lembranças. O professor Rocco
analisou o planejamento com cautela e aprovou com
êxito, disponibilizando três aulas para concluir a
proposta.
O professor Rocco orientou sobre a sua sala
de aula, a indisciplina de alguns alunos, como a
escola trabalha projetos culturais e interdisciplinares
com eles de forma prazerosa. Os projetos são
voltados aos educandos com dificuldades de
aprendizagem, e interagir com eles em um espaço
seguro e harmonioso, devido o meio em que muitos
deles vivem de violência e insegurança em seu
Ana Paula de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

117

ambiente domiciliar e entorno. Assim firmando no dia
seguinte a primeira etapa do plano de ensino.
1°Dia de aula- 23/04/2014
Aulas 1 e 2
Estavam presentes no primeiro dia 22 (vinte e
dois) alunos de um total de 29 (vinte e nove) alunos
do 7°ano A, Apresentei- me aos alunos falando o
meu nome, meu objetivo na sala e o projeto a ser
desenvolvido com eles, assim iniciei a roda de
conversa coletiva e fiz um prévio conhecimento do
que eles sabem de história cultural e lembranças?
Observei a interação e concentração ao participarem
da discussão e vários questionamentos foram
levantados em relação a “Identidade, diversidade e
cultura” e os alunos de imediato responderam:
•
•

Cultura quer dizer coisa antiga
Minha avó tem descendência de índios

Após esse contato inicial, propus aos alunos
que cada um trouxesse no próximo encontro uma
pesquisa entrevista que deveria ser feita com país,
avós, sobre suas heranças culturais e tradições
seguindo o roteiro de questões pré-elaborado em sala
para preenchimento com as respostas adquiridas,
assim facilitando e estimulando os alunos a
participarem.
Modelo de roteiro:
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Qual o nome de seus avos e pais?
Qual é a sua etnia?
Qual é a sua origem? Ex: Estado, município
Como chegaram ao Brasil? (Caso for de outro país)
Qual é a comida típica de origem de seus familiares?
Que tipo de história seus avos ou pais contavam
para você?
Comente em poucas linhas o que é herança
cultural?
2°dia de aula – 24/04/2014
Aulas 1, 2 e 3
Estavam presentes 25 (vinte cinco) aluno,
antes do recolhimento das pesquisas, foi realizada
uma “apreciação” (quero colocar outra palavra, mas
não consegui com os destaques e as particularidades
que cada aluno trouxe). Observamos que a maioria
dos alunos tinha origem em áreas rurais e que muitos
pais e a vós não frequentaram escola ou apenas
iniciaram seus estudos, devido a necessidade
optaram em trabalhar na roça ajudando no sustento
da família ou no trabalho doméstico, as origens são
brancos, negros e pardos e as mulheres passaram a
ajudar nos afazeres de casa e cuidar dos irmãos já
que as famílias eram numerosas. A maioria dos
alunos colocou a herança cultural, algo deixado pelos
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antecedentes, como comida, brincadeira, veste,
tradição e valores.
Realizei a Leitura da resenha I do Livro, “O que
é história cultural?” E finalizei com a indicação do
filme “Pocahontas” que disponibilizamos para a
professora de língua portuguesa, que nos apoio no
plano e disponibilizou parte de sua aula para a
finalização e exibição do filme, assim consegui atingir
mais uma parte do meu objetivo, trabalhando a
interdisciplinaridade junto com as demais disciplinas.
Para casa, eu solicitei que aos alunos que
pesquisassem na internet, revistas, bibliotecas e
livros sobre os negros, indígenas, asiáticos e
europeus e trouxessem para sala de aula.
3°dia de aula – 26/04/2014
Aulas 5, 6 e 7
Estavam presentes 26 (vinte e seis) aluno.
Iniciei a aula com os comentários feitos pelos alunos,
referente ao filme Pocahontas, e propomos que se
juntassem em grupos de 4 alunos para que
executassem a produção de um texto resumido, e
relatando os principais acontecimentos do filme
utilizando “palavras-chaves” para destacar os
assuntos que foram abordados.
Utilizando a mesma formação de grupos
pedimos aos alunos que com o material
confeccionado sobres negros, indígenas, asiáticos e
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europeus (pesquisa feita na internet e livros
didáticos), completassem com recorte de jornais e
revistas (utilizando imagens e textos), para a
confecção em papel cartão de diversas cores os
destaque sobre cada cultura como danças típicas,
religião, música e instrumentos musicais, vestes,
vocabulários e costumes gerais de cada cultura.
Os cartazes confeccionados foram expostos
na sala de aula, uma vez que outros projetos em
andamento ocupavam o espaço escolar destinado a
área externa. A professora de português e os alunos
participaram da exposição. O grupo apresentou seu
respectivo trabalho, destacando as características
culturais e as raízes de cada grupo exposto.
Finalizamos agradecendo a Professora de
língua portuguesa, professor Rocco, alunos,
coordenação e direção da escola que nos recebeu
para a realização do plano de ensino.
AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos foi através da
participação, interação, colaboração, pesquisas e
atenção no decorrer de todo o plano. Na exposição
alguns alunos mostraram ser tímidos e tiveram
dificuldades de expor a atividade, eles participaram
em todo o processo de elaboração e conclusão dos
trabalhos. Outros obtiveram ótimos desempenhos, a
família ajudou, embora alguns a família não teve
interesse em ajudar, mas o educando mostrou
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prontidão nas aulas em conhecer e saber mais. Todo
o processo de observação e avaliação foi contínuo,
analisando cada etapa, dificuldade e desempenho
dos alunos, o professor titular Rocco avaliou os
alunos com um ponto em todos os requisitos do plano,
interação, desempenho, dificuldade, participação,
compreensão, colaboração e a apresentação. Todos
os alunos desenvolveram muito bem e entenderam o
objetivo do projeto e importância da diversidade
cultural e lembranças, enriquecendo o seu
conhecimento e a valorização da identidade cultural
de cada um deles e construção de sua história.
Em todas as etapas fui bem receptiva por
todos, finalizei o plano com êxito, objetivos e
propostas alcançadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conteúdos resenhados contemplaram as
principais características do nosso projeto, sendo
fundamental para o desenvolvimento prazeroso e a
prática levando ao alcance das expectativas
desejadas, todas as etapas realizadas ocorreram
conforme previsto e descrito no projeto, o apoio do
corpo docente da escola onde ocorreu a prática foi
essencial para o sucesso do desenvolvimento e
aprendizagem de todos os envolvidos. A
aprendizagem prévia dos alunos participantes sobre
o tema auxiliou na reflexão e realizações das
atividades finais (Avaliação), assim concluindo com
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êxito, perante as dificuldades sociais, culturais e
econômicas da escola. Este documento foi realizado
pensando no que se deve desenvolver e o que é
necessário trabalhar dentro do tema apresentado
para alcançar os objetivos proposto. O ponto forte na
realização da proposta foi a entrada da sala de aula
para conhecer a realidade de perto. Apesar do contra
tempo em relação a duração das aulas e falta de
experiência, obtivemos bons resultados no requisito
de desempenho, desenvolvimento e participação dos
alunos e professores. Todos os dias é um
aprendizado para todos nós, mas o maior desafio em
todo o processo do trabalho foi a falta de
comprometimento de alguns membros do grupo, mas
nós três, Ana Paula, Laura e Jocélia superamos
determinados obstáculos, seguimos em frente com o
nosso objetivo e aprendemos que devemos nos
dedicar, persistir, empenhar, buscar, batalhar por
aquilo que queremos.
Finalizamos todo o processo do nosso
trabalho com êxito e persistindo sempre o melhor
para o nosso conhecimento.
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COMO A PSICOPEDAGOGIA PODE AUXILIAR NA
IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES
ESPECIAIS DE UMA CRIANÇA
Andréa de Fátima Cabral de Souza

RESUMO
Distúrbios de aprendizagem são uma determinada
característica de problemas que afetam a capacidade
da criança de receber, processar, analisar ou
armazenar informações, isso se dá principalmente na
fase escolar da criança. Dificulta-se a aquisição,
leitura, escrita, soletração e resolução de problemas
matemáticos. É de pura responsabilidade do
professor como educador, alfabetizar e letrar seu
aluno, dizemos que um indivíduo, ele só é
alfabetizado e letrado quando conhece o código, e
consegue usá-lo para decodificar e codificar, então é
neste período em que o educador deve se manter
atento para identificar qualquer problema de
aprendizagem.
Palavras-chave: Psicomotricidade. Aprendizagem.
Necessidades Educacionais Especiais.
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ABSTRACT
Learning disabilities are a certain characteristic of
problems that affect the child's ability to receive,
process, analyze or store information, this occurs
mainly in the child's school phase. It is difficult to
acquire, read, write, spell and solve mathematical
problems. It is the pure responsibility of the teacher as
an educator, to teach and teach his / her student, we
say that an individual, he is only literate when he
knows the code, and can use it to decode and encode,
so it is during this period that the educator must
remain attentive to identify any learning problem.
Keywords: Psychomotricity.
Educational Needs.

Learning.

Special

Introdução
Este trabalho tem a relevância em mostrar o
papel do psicopedagogo frente a uma dificuldade de
aprendizagem, pois saber ler, interpretar e dialogar é
se fizer frente às demandas sociais da leitura e da
escrita, porque ultrapassa os limites da decodificação
e da codificação, pois é capaz de manejar a língua em
seu contexto social, organizando discursos próprios,
a fim de ser entendido e entender seu interlocutor.
O indivíduo aprende a escrever através de
funções de seu cotidiano o que o caracteriza como
letrado. A qualidade e as habilidades de domínio da
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escrita estão ligadas aos níveis de letramento e
variam conforme o domínio do código escrito. A
escolaridade implica nos níveis de letramento, pois o
aprendizado de uma pessoa dentro da escola é
completamente diferente daquela que aprende em
ambiente familiar. Pessoas com grau de escolaridade
baixo ou que nem chegaram a ingressar na escola
possuem um nível baixo de letramento, porém não
podem ser consideradas iletradas, pois utilizam a
escrita para encontrar-se em meio ao mundo.
De acordo com Di Nucci (2005), é preciso
tornar o letramento um meio de formar cidadãos
críticos. Esse é um desafio que permanece, porém
para esse desafio ser realizado, é preciso levar em
conta que a escola faz parte do nosso processo de
letramento. A sociedade oferece muitas experiências
de linguagem, ajudando as crianças no processo de
aprendizagem do letramento. A aquisição da
linguagem escrita ocorre em diversos ambientes de
nossa sociedade e surge desde os primeiros anos de
vida da criança, porém quanto antes a família e o
professor descobrir e identificar uma dificuldade ou
distúrbio de aprendizagem, irá ajudar e evitar que a
criança retarde suas habilidades e a necessidade de
aprender.
Histórico da infância
Para Ariés (1981), historicamente, a infância
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realmente foi determinada pelas viabilidades dos
adultos, modificando-se bastante ao longo da história.
Até o século XII, as condições gerais de higiene e
saúde eram muito precárias, o que tornava o índice
de mortalidade infantil muito alto. Nesta época não se
dava importância às crianças e com isso o índice de
mortalidade só aumentava, pois não existia nenhuma
preocupação com a higiene das crianças.
Conforme Ariés (1978) a percepção de infância
e seus conceitos nem sempre existiram, em prol da
criança, foram sendo construídos de acordo com as
modificações e com a organização da sociedade e
das estruturas econômicas em vigor.
Para Kramer (1999), a concepção de infância
da forma como é vista hoje é relativamente nova.
Segundo a autora podemos localizar no século XVIII
o início da ideia de infância compreendida como uma
fase amplamente singular que deve ser respeitada
em suas particularidades.
A valorização e o sentimento
atribuídos à infância nem sempre
existiram da forma como hoje são
concebidas e difundidas, tendo sido
modificadas a partir de mudanças
econômicas e políticas da estrutura
social.
Percebe-se
essas
transformações em pinturas, diários de
família,
testamentos,
igrejas
e
túmulos, o que demonstram que a
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família e escola nem sempre existiram
da mesma forma, (KRAMER, 1995,
p.17).

Segundo Ariés (1981), as modificações
ocorreram a partir de mudanças econômicas e
políticas da estrutura social. Com o passar do tempo,
como demonstra a história, encontramos diferentes
concepções de infância. A criança era vista como um
adulto em miniatura, e seu cuidado e educação eram
realizados somente pela família, em especial pela
mãe. Havia algumas instituições alternativas que
serviam para cuidado das crianças em situações
prejudicadas ou quando rejeitadas.
Ariés (1981) relata que até por volta do século
XVI, não havia nenhum sentimento com relação ao
universo infantil.
A concepção de infância, até este momento,
baseado no abandono, pobreza, favor e caridade,
neste sentido era ofertado um atendimento precário
às crianças; havia ainda grande número de
mortalidade infantil, devido ao grande risco de morte
pós-natal e às péssimas condições de saúde e
higiene da população em geral.
Em virtude dessas decorrências e dessas
condições uma criança que morria era logo
substituída por outra em sucessivos nascimentos,
pois na época ainda não havia, como hoje existe, o
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sentimento de cuidado, ou paparicação, pois as
famílias, naquela época, entendiam que a criança que
morresse não faria falta e qualquer outra poderia
ocupar o seu lugar.
Para o autor o período da infância era
minimizado a seu período mais frágil, enquanto a
criança ainda não conseguia bastar-se; ficava no seio
da família, porém, mal adquiria algum desembaraço
físico, era logo introduzido meio dos adultos,
compartilhando de todos os seus trabalhos e jogos.
De uma criança inocente e pequena, está se
transformava rapidamente em um jovem, deixando
passar as etapas da infância.
A
transferência
de
valores
e
dos
conhecimentos, e de modo mais amplo, a
socialização da criança, não era, portanto de
nenhuma forma assegurada nem direcionada pela
família. Esta criança se distanciava rapidamente de
seus pais, e podemos dizer que durante muitos
séculos a educação e a aprendizagem foi garantida
graça a convivência da criança 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.
A família não podia, portanto, nessa
época, alimentar um sentimento
existencial profundo entre pais e filhos.
Isso não significa que os pais não
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amassem seus filhos: eles se
ocupavam de suas crianças menos
por elas mesmas, pelo apego que lhes
tinham, do que pela contribuição que
essas crianças podiam trazer à obra
comum, ao estabelecimento da
família. A família era uma realidade
moral e social, mais do que
sentimental, (ARIÉS, 2006, p.158).

Neste sentido na visão do autor, no momento
que a criança possuía pouca dependência, em média
pelos aos cinco ou sete anos, mostrava-se que já
estava preparada para entrar na vida adulta em todos
seus aspectos.
A criança era considerada um adulto em
miniatura, pois eram designadas tarefas iguais as das
pessoas mais velhas e todos os tipos de assuntos
eram conversados na sua frente. A partir deste
momento a criança era enviada para viver com outras
famílias para desta forma aprender os trabalhos
domésticos e os valores. Porém, com essa separação
o sentimento ficava dissolvido.
Naquela época, a criança era levada à
aprendizagem através da prática. Os trabalhos
domésticos não eram considerados humilhantes, era
constituído como uma maneira comum de inserir a
educação tanto para os mais abastados, como para
pobres. Porém pelo fato da criança sair muito cedo do
seio da família, fazia com que ela escapasse do
Andréa de Fátima Cabral de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

131

controle dos pais, mesmo que um dia voltasse a ela,
tempos mais tarde, depois de adulta, o vínculo
primordial havia se quebrado.
Durante muito tempo segundo o Ariés, a
infância foi colocada à margem pela sociedade e do
seio familiar, exposta à vontade e as ordens dos
adultos, ficando até mesmo numa situação de
invisibilidade social. A observação em prol da infância
deu-se de maneira lenta, em um processo de
construção social.
Conforme Kramer (1995) as crianças foram
vistas por muito tempo como seres imperfeitos e
incapazes, e se encontravam em meios aos adultos
sem qualquer capricho e atenção diferenciada. Esse
olhar só mudou a partir do século XII. No que cabe ao
respeito à infância, pode-se perceber que esta não
tinha valor algum para a sociedade da época, pois sua
própria família mantinha as crianças em segundo
plano, não ofereciam a menor atenção, carinho, valor
e respeito.
Para a sociedade medieval, o mais importante
era que a criança crescesse rapidamente para poder
participar e ajudar no trabalho e nas demais
atividades do mundo dos adultos. Neste período
todas as crianças por volta dos sete anos de idade,
não importando sua condição social, eram inseridas
em famílias estranhas para aprenderem a fazer os
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serviços domésticos.
O mundo medieval ignorava a infância.
O que faltava era qualquer sentimento
de I’enfance, ‘qualquer consciência da
particularidade
infantil’,
essa
particularidade
que
distingue
essencialmente a criança do adulto,
mesmo jovem. [...] A civilização
medieval não percebia um período
transitório entre infância e a idade
adulta. Seu ponto de partida, então,
era uma sociedade que percebia as
pessoas de menos idade como adultos
em menor escala, (ARIÉS, 1981 apud
HEYWOOD, 2004, p. 23).

Segundo o autor até mesmo perante a arte a
infância foi ignorada. Por volta do século XII, a arte
medieval não conhecia a infância como uma fase da
criança, e nem ao menos demonstrava interesse em
representá-la.
É impossível compreender que essa ausência
se deva tão somente à incapacidade ou a falta de
habilidade das crianças. O mais provável é que não
houve um lugar reservado no pensamento das
pessoas neste período, para a criança.
Conforme Price (1996), na Idade Média
prevaleceu o hábito cristão, dando uma nova
visibilidade para a infância, neste período histórico,
novos argumentos sobre a infância irão beneficiar
Andréa de Fátima Cabral de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

133

uma condição melhor para as crianças. Aos poucos
surgiu o entendimento e sentimento de que as
crianças são especiais e diferentes, e, portanto,
dignas de ser estudadas.
Ariés (1981) ressalta que, até o início da época
moderna ainda não existia um olhar direto para a
infância, esse período era considerado como um
período de transição, sem maiores considerações, ou
seja, a criança tinha uma infância curta, e sua
passagem era pouco valorizada. Foi a partir do século
XVII que a criança começou a ser valorizada e passou
a ter o seu próprio espaço nas imagens por ele
analisadas. A partir deste momento surgiram
determinados sentimentos com relação à infância e
os devidos cuidados com a dignidade e moral da
criança também, este fato foi relacionado com a
chegada da burguesia começando com as famílias
dos nobres da sociedade, para os mais pobres.
A ideia de infância, não existiu sempre,
e nem da mesma maneira. Ao
contrário, ela aparece com a
sociedade
capitalista,
urbano
industrial, na medida em que mudam a
inserção e o papel social da criança na
comunidade. Se na sociedade feudal,
a criança exercia um papel produtivo
direto (“de adulto”) assim que
ultrapassava o período de alta
mortalidade infantil, na sociedade
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burguesa ela passa a ser alguém que
precisa ser cuidada, escolarizada e
preparada para uma atuação futura.
Este conceito de infância é, pois,
determinado
historicamente
pela
modificação das organizações da
sociedade, (KRAMER 2001, p. 19).

De acordo com Kuhlmann (1998), podemos
compreender 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 criança
vivenciou ou vivencia a mesma.
A concepção de infância, então, configura-se
como um aspecto importante que aparece e que torna
possível uma visão mais ampla, pois a ideia de
infância não está unicamente ligada a faixa etária, a
cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um
tempo linear, mas sim a uma ocorrência e a uma
história.
Neste sentido considerar a criança hoje como
sujeito de direitos é o marco principal de toda
mudança legal conquistada ao longo do tempo,
porém antes dessa mudança podemos perceber que
muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios
foram travados no decorrer da história para que se
chegasse a concepção atual.
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O objetivo do ensino de didática é equipar o
aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos
que funcionem como recursos a serem mobilizados
em situações concretas da atuação pedagógica. O
ensino de didática na formação de professores tem
por objetivo conscientizar os alunos quanto as
concepções e conceitos referente sãs disciplinas a
serem ministradas e ao modo de as ensinar.
O professor deve, portanto, buscar meios de
ensino que chamem a atenção ao lúdico e ao que
interessa para seu aluno. O mundo lúdico é cheio de
fantasias e a arte trabalha “ brincando “ despertando
o interesses daqueles que a buscam.
Como
identificar
aprendizagem

uma

dificuldade

de

Cada experiência nova que vivemos, ativa uma
série de processos neurológicos, afetivos e
cognitivos. Para acessarmos os nossos processos
cognitivos (ou seja, aprender) precisamos de uma
condição básica; isto reflete diariamente em nossa
memória e na aprendizagem.
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Figura 1 :O Analfabetismo e as dificuldades de aprendizagem,
fonte:
https://www.google.com/search?q=grafico+sobre+dificuldade+d
e+aprendizagem+2019.

É muito comum encontrarmos crianças com o
tempo de atenção diminuído, a algumas atitudes
podem auxiliar neste sentido: trabalhar com postura
adequada aos alunos, desenvolver uma rotina
estipulada previamente, respeitar os horários
estabelecidos.
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Figura 2 :O Analfabetismo e as dificuldades de aprendizagem,
fonte:
https://www.google.com/search?q=grafico+sobre+dificuldade+d
e+aprendizagem+2019.

COMO A PSICOPEDAGOGIA APERFEIÇOA
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A

A família é peça fundamental e primordial na
vida
de
qualquer
criança.
Em
se
tratandodeumacriançaespecialétambémfontedecon
hecimentonoquedizrespeito à aprendizagem das
questões sociais básicas.
No início da infância, as interações ocorridas
exercem uma ação importante no desenvolvimento
social das crianças, estudos divulgam que a voz dos
pais é capaz de ser compensada com outros
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estímulos: como o sorriso, demonstrações de
carinho, carícias.
Em relação à interação dos pais de crianças
portadoras de necessidades especiais no sentido de
promover a inclusão, a Declaração de Salamanca é
bem clara: “Pais constituem parceiros privilegiados
no que concerne as necessidades especiais
desuascrianças,edestamaneiraelesdeveriam,omáxi
mopossível,terachancede poder escolher o tipo de
provisão educacional que eles desejam para suas
crianças” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA,
1994,p.14).
Na escola, o aluno com necessidades
especiais é de responsabilidade de toda a unidade
escolar, ao contrário do que muitos pensam, de que
esta responsabilidade é só do professor. Todos
devem estar envolvidos e auxiliar esses alunos, pois
muitos estão entrando nas escolas e precisam ter
compreensão da mesma, sobre o que é ensinar.
Contudo, a efetivação de uma prática
educacional inclusiva não será garantida somente
por meio de leis, decretos ou portarias, ou seja, é
necessário que a escola esteja preparada para
trabalhar com os alunos com necessidades
educacionais especiais, independentemente de suas
diferenças ou características individuais.
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Entretanto, precisamos garantir que essas
conquistas, expressas nas leis, realmente possam
ser efetivadas na prática do cotidiano escolar, pois o
governo não tem conseguido garantir a
democratização do ensino, permitindo o acesso, a
permanência e o sucesso de todos os alunos do
ensino especial na escola.
Com a inclusão, a preocupação é de preparar
a criança para estar na escola, ajudando-a a adquirir
as habilidades que precisa. Não há preocupação de
mudanças na escola. Prepara-se a criança para
estar na escola, como ela é (MARTINO, 1999).
Porém, segundo Mantoan (2006,apud
Mendes,pág.26,2011),pais
de
crianças
com
necessidades especiais e alguns educadores
brasileiros não são favoráveis à educação inclusiva,
chegando ao ponto de sugerirem que se faça a
“inclusão às avessas”, trazendo crianças sem
“deficiência” para estudarem nos institutos que
promovem educação especial.
O desafio maior que temos hoje é convencer
os pais, especialmente os que têm filhos excluídos
das escolas comuns, de que precisam fazer cumprir
o que nosso ordenamento jurídico prescreve quando
se trata do direito à educação.
Aescolatempapelfundamentalparaaaprendiza
gemefacilitandodainclusão,
quer
fornecendo
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material didático adaptado, quer oferecendo cursos
aos educadores com a finalidade de conhecer novas
práticas de ensino e adaptando o currículo escolar e
a própria escola para atender a individualidade de
cada educando. Para isto, há a necessidade de
currículos apropriados e adaptados para cada
necessidade,
mudanças
organizacionais,
estratégias de ensino e uso de recursos
diferenciados, pessoal preparado, todo um suporte
pedagógico, estrutural e material.
A escola tem o dever de fornecer os serviços
de apoio pedagógico especializado, ou outras
alternativas encontradas, em comum acordo com a
família.
A escola para ser inclusiva precisa, segundo
Stainback (1999), reconhecer e responder às
necessidades diversificadas de seus alunos,
acomodando os diferentes estilos e ritmos de
aprendizagem e assegurando educação de
qualidade para todos.
Nesta atual conjuntura o psicopedagogo é de
grande importância, pois, está assegurando as
perspectivas inferidas em lei trabalha no cerne
cognitivo, no desejo e na vontade de aprender
melhorando e ampliando habilidades e talentos
latentes, desenvolve o atendimento e avaliação que
objetivam identificar as dificuldades que estão
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prejudicando o aprendizado fluindo sem entraves,
oferecendo ferramentas de auto superação
cognitiva, intelectual e emocional contribuindo com a
crescente autoconfiança e motivação para o
aprendizado.
Saber ler, interpretar e dialogar é se fizer
frente às demandas sociais da leitura e da escrita,
porque ultrapassa os limites da decodificação e da
codificação, pois é capaz de manejar a língua em
seu contexto social, organizando discursos próprios,
a fim de ser entendido e entender seu interlocutor.
O indivíduo aprende a escrever através de
funções de seu cotidiano o que o caracteriza como
letrado. A qualidade e as habilidades de domínio da
escrita estão ligadas aos níveis de letramento e
variam conforme o domínio do código escrito. A
escolaridade implica nos níveis de letramento, pois o
aprendizado de uma pessoa dentro da escola é
completamente diferente daquela que aprende em
ambiente familiar. Pessoas com grau de
escolaridade baixo ou que nem chegaram a
ingressar na escola possuem um nível baixo de
letramento, porém não podem ser consideradas
iletradas, pois utilizam a escrita para encontrar-se
em meio ao mundo.
De acordo com Di Nucci (2005), é preciso
tornar o letramento um meio de formar cidadãos
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críticos.
Esse é um desafio que permanece, porém para
esse desafio ser realizado,é preciso levar em conta
que a escola faz parte do nosso processo de
letramento.A sociedade oferece muitas experiências
de linguagem, ajudando as crianças no processo de
aprendizagem do letramento. A aquisição da
linguagem escrita ocorre em diversos ambientes de
nossa sociedade e surge desde os primeiros anos de
vida da criança, porém quanto antes a família e o
professor descobrir e identificar uma dificuldadde ou
distúrbio de aprendizagem ,irá ajudar e evitar que a
criança retarde suas habilidades e a necessidadde
de aprender .
Sendo assim intermédia, ajuda e auxilia na
motivação da criança ou adolescente para o estudo,
através de estímulos e métodos apropriados e
personalizados para cada indivíduo respeitando
seus modos e canais de aprendizagem e
colaborando com a crescente autonomia cognitiva
do neuro aprendiz no exercício do pensar, refletir,
atentar, memorizar, associar ideias, despertar a
curiosidades, a criatividade.
São focos permanentes do trabalho de um
profissional da psicopedagogia que também
emprega como recurso principal a realização de
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entrevista operativas dedicadas a expressão e
comportamentos na busca de um diagnóstico.
Nessesentido,aotrilharoscaminhosdadocênci
a,tantonasaladeaulaquanto na equipe de triagem da
educação especial, trabalhando com crianças na
sala de recurso multifuncional, está mesma realidade
ainda era sentida profundamente, ou seja, que o
fracasso escolar era um grande desafio a ser
superado. Só que dessa vez, em um papel oposto,
ou seja, como psicopedagoga e assim deveria,
então, exercer uma prática pedagógica de forma
consciente e eficaz e, conforme as metas
educacionais estabelecidas teriam como missão.
A Avaliação que complementa suas
impressões
e
achados
junto
a
equipe
multiprofissional que é composta por psicólogo,
assistente
social,
terapeuta
ocupacional,
fonoaudiólogo e professor de educação física.
Visando aprofundar tal investigação para realizá-la o
diagnóstico clínico. È um dos componentes críticos
da avaliação e intervenção, pois nela se fundamenta
as decisões voltadas à prevenção e solução das
possíveis dificuldades dos alunos, promovendo
melhores condições para o seu desenvolvimento.
Dificuldades de aprendizagem com crianças
especiais
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A inclusão da criança com deficiência é um
problema de bastante relevância, e deve ser tratado
com a gravidade que ele representa, tendo em vista
que na maioria das vezes a escola não está
preparada adequadamente para receber tais alunos e
acabam tratando os alunos com necessidades
especiais como um peso para a escola, além de
torná-los incapacitados cerceando as oportunidades
e dificultando o aprendizado, ainda mais quando
percebem que são tratados de forma discriminada.
Interpretar o contexto histórico do processo de
inclusão; conhecer as políticas públicas da Educação
Especial; Apontar a importância da formação de
profissionais da educação e qualificação da escola
para trabalhar com as pessoas especiais; Analisar a
forma real de inclusão nas escolas. Entrevistar pais
que vivenciam a inclusão. A criança necessita
experimentar, vivenciar e brincar para adquirir
conhecimentos que futuramente lhe ajudará a
desenvolver de maneira mais eficiente um
aprendizado formal. Através das brincadeiras a
criança acaba explorando o mundo a sua volta
livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu
aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba
criando um mundo de fantasias e manifesta seus
sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para
interagir. Toda teoria necessita, primeiro, de uma
conceituação.
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Esse tema foi escolhido por que há muito
tempo discute-se a questão da Inclusão e seu
processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e
sua finalidade no universo lúdico, até onde esse
contexto influencia o desenvolvimento psicomotor da
criança.
Outra importante contribuição é o que Pires et
al (2009, p. 561) trazem sobre a temática. Para estes
autores, há de se buscar as seguintes ideias de outros
pensadores: Em Platão, vê-se um ambiente propício
para pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente
da arte, mas do belo, das ideias e do ideal. Na
Estética de Hegel ela aparece como fenômeno ligado
à história e ao sintoma da vida contínua, obstinada,
do espírito, indicando aí o seu desenvolvimento.
Nietzsche, acerca do Nascimento da Tragédia, a
enxerga como potência da própria vida, entrelaçada
pelo delírio dionisíaco e pela beleza apolínea, eivada
de embriaguez da alma. Aristóteles nos fala da arte
da mimesis, em sentido de metáfora da vida, com
finalidades do prazer e do deleite estético.
Em busca de alguns paradoxos fundadores da
arte. Kant propõe quatro momentos do julgamento
estético, quais sejam: a satisfação desinteressada, a
subjetividade universal, a finalidade sem fim e a
necessidade livre. Contudo, ainda sobre esta
questão, o principal problema na definição do que é
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arte é o fato de que esta definição varia com o tempo
e de acordo com as várias culturas humanas.
A educação é um processo tipicamente
humano, que possui a especificidade de formar
cidadãos por meio de conteúdos “não materiais”, que
são ideias, teorias e valores, conteúdos que vão de
usufruir decisivamente na vida de cada um, a questão
da educação é responsável por garantir a qualidade
educacional, e os gestores são os responsáveis por
isso, com comprometimento do domínio dos
conteúdos curriculares, que habilitem no mundo da
educação e da sabedoria de viver em sociedade
respeitando as diferenças, num mundo mais justo
para todos. Assim se formou a educação especial.
A Pluralidade faz surgir um país feito a muitas
mãos, aonde todos juntos, vindo de tradições
diversas, com distintas formas de arrumar o mundo,
com inúmeras concepções do belo, conseguem criar
uma comunidade plena da consciência da
importância da participação de cada um na
construção do bem comum. Todos podem ser
diferentes, mas são absolutamente necessários.
Só com esta união na diversidade se constrói
um mundo novo. Neste curso apresentamos reflexões
sobre a educação inclusiva, especialmente aspectos
relacionados à escola para todos, questões
conceituais, a inclusão, a escola inclusiva e a
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sociedade inclusiva, priorizando, no entanto:
Pluralidade cultural, diversidade, diferença: questões
étnico-raciais e questões de gênero e a educação
inclusiva, refletidas no movimento da escola para
todos.
O objetivo do ensino de didática, é equipar o
aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos
que funcionem como recursos a serem mobilizados
em situações concretas da atuação pedagógica. O
ensino de didática na formação de professores tem
por objetivo conscientizar os alunos quanto as
concepções e conceitos referentes sãs disciplinas a
serem ministradas e ao modo de ensiná-las. O
professor deve portanto buscar meios de ensino que
chamem a atenção ao lúdico e ao que interessa para
seu aluno. O mundo da educação inclusiva é cheio de
desafios e objetivos, os professores trabalham “
brincando “ despertando o interesses daqueles que a
buscam.
Existem inúmeras formas pedagógicas para se
dirigir as ações dos educandos. Crianças de 4 e 5
anos, por exemplo que se encontram na educação
infantil, tem visões acentuadas para receber
informações e associar a sua fantasia elas aprendem
com o imaginário.
Considerações finais
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Por meio de análise documental e da
realização de questionário e entrevistas com as
professoras atuantes no campo de pesquisa, o estudo
revelou que as principais dificuldades de
aprendizagem percebidas por elas são: dificuldades
na leitura, escrita, cálculos matemáticos entre outras.
E que as causas dessas dificuldades podem estar
relacionadas à família, à criança, e à escola. Os
resultados mostraram que as professoras percebem
as dificuldades de aprendizagem de três maneiras
distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na
leitura e escrita e dificuldade de raciocínio. Verificouse com os estudos realizados nesta pesquisa que é
importante a utilização de práticas pedagógicas
diferenciadas que atendam às necessidades dos
alunos com a ajuda do Atendimento Educacional
Especializado (AEE). A área da educação nem
sempre é cercada somente por sucessos e
aprovações. Muitas vezes, no decorrer do ensino, nos
deparamos com problemas que deixam os alunos
paralisados diante do processo de aprendizagem,
assim são rotulados pela própria família, professores
e colegas.
Dificuldade de aprendizagem se trata de um
obstáculo, uma barreira, um sintoma, que pode ser de
origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo
emocional. é essencial que o diagnóstico seja feito o
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quanto antes, uma vez que há consequências em
longo prazo.
Cada criança é um ser único, cada um tem seu
próprio jeito de pensar, aprender e compreender tudo
o que está em sua volta.
Sabemos que, em tempos atuais as
instituições de ensino estão tendo suas atenções
voltadas para as dificuldades de aprendizagem que
são demonstradas por seus estudantes, eles
apresentam estas dificuldades através de suas
atitudes em sala de aula. Muitas destas, por sua vez,
tornam-se uma incógnita para nos professores.
Porem ressalta-se que cada estudante possui sua
personalidade própria. Isso é reconhecido através de
seus atos, e cabe a cada um de nós educadores a
observá-las e orientar para uma possível melhora e
avanço em seu aprendizado.
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A INFLUÊNCIA DO USO DA INTERNET NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Andreia Ferreira Calor

BRONCKART (1999) considera a linguagem
como uma característica da atividade social dos
homens, que interagem no intuito de se comunicar,
através de atividades e de ações de linguagem.
São essas atividades de linguagem que podem
ser também consideradas como eventos discursivos
(unidades sociológicas, coletivas) dentro de zonas de
cooperação social determinadas: os lugares sociais
ou ainda os lugares das formações sociais
discursivas – ambientes discursivos –, que são o
princípio constitutivo das ações de linguagem
(unidades psicológicas, individuais), imputadas aos
usuários da língua, organizadas em torno de
unidades verbais: os textos e os discursos.
Referindo-se às manifestações empiricamente
observáveis das ações de linguagem, BRONCKART
(1999) utiliza o termo gênero textual para falar das
estruturas relativamente estáveis que estão
disponíveis no arquitexto/intertexto e que podem ser
atualizadas pelos interlocutores quando estão diante
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de uma atividade de linguagem; e usa o termo tipo de
discurso para falar dos efeitos de sentido que estão
associados a dois mundos: narrar e expor, e que
compõem os gêneros textuais.
De acordo com BRONCKART, todo o texto
empírico é o produto de uma ação de linguagem, é
sua contraparte, seu correspondente verbal ou
semiótico; todo o texto empírico é realizado por meio
de empréstimo de um gênero e, portanto, sempre
pertence a um gênero; entretanto todo texto empírico
também procede de uma adaptação do gêneromodelo aos valores atribuídos pelo agente à sua
situação de ação e, daí, além de apresentar as
características comuns ao gênero, também apresenta
propriedades singulares, que definem seu estilo
particular.
Por isso, a produção de cada novo
texto empírico contribui para a
transformação histórica permanente
das representações sociais referentes
não só aos gêneros de textos
(intertextualidade), mas também à
língua e às relações de pertinência
entre textos e situações de ação.
(Bronckart 1999 p.108).

ÂNGELA KLEIMAN (2005) sugere que os
educadores passem a ser agentes de letramento, o
que significa tomar para si a responsabilidade de
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ambientes

É dentro desse quadro teórico que o projeto
UCS-Produtore se movimenta, no sentido de
provocar o abandono, pelos sujeitos envolvidos, da
sua posição de professores de Língua Materna, para
aquela de agentes de letramento.
SOUZA (1999) chama a atenção para o fato de
que a concepção de relações dialógicas substitui tudo
o que era chamado de aspecto extra verbal,
extralinguístico. Em Souza, encontramos o destaque
das relações dialógicas, defendidas, por Bakhtin, em
seu aspecto tridimensional.
Os PCN’s apontam os gêneros do discurso
como objeto de ensino, “toda a educação
comprometida com o exercício da cidadania precisa
criar condições para que o aluno possa desenvolver
sua competência discursiva.
Um dos aspectos da competência discursiva é
o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo
variado para produzir diferentes efeitos de sentido e
adequar o texto a diferentes situações de interlocução
oral e escrita:
[...]. Os textos se organizam sempre
dentro de certas restrições de
natureza temática, composicional e
estilística, que os caracterizam como
pertencentes a este ou àquele gênero.
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Desse modo, a noção de gênero,
constitutiva do texto, precisa ser
tomada como objeto de ensino. (Brasil,
1998, p. 23)

Os PCN’s determinam que:
(…) para além da memorização
mecânica de regras gramaticais ou
das características de determinado
movimento literário, a aluno deve ter
meios para ampliar e articular
conhecimentos e competências que
possam ser mobilizadas nas inúmeras
situações de uso da língua com se
depara, na família, entre amigos, na
escola, no mundo do trabalho. (p. 55)

HAROLD BLOOM, na obra Como e por que ler,
afirma que “(...) lemos para fortalecer o ego, para
tomar ciência dos autênticos interesses do ego. Tratase de um crescimento que nos proporciona prazer”
(BLOOM, 2001:18).
Segundo ZILBERMAN, a formação do leitor
crítico só é possível quando o livro oferece meios para
que o indivíduo compreenda a si mesmo e a realidade
que o cerca, proporcionando-lhe um embasamento
mediante o qual se construa “uma concepção
autônoma e crítica da vida” (ZILBERMAN, 2005:29).
Segundo REGO (1995, p.52), a literatura
infantil tem, assim, potencialmente duas credenciais
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básicas para ser o caminho que conduz a criança, de
forma muito eficaz ao mundo da escrita.
Em primeiro lugar, porque se prende
geralmente a conteúdos que são do interesse das
crianças. Em segundo, porque através desses
conteúdos ela pode despertar a atenção da criança
para as características sintático-semânticas da língua
escrita e para as relações existentes entre a forma
linguística e a representação gráfica.
De acordo com os PCNs, podemos observar a
importância da diversificação dos gêneros a serem
ensinados, mas em geral não fornecem indicações de
como ensinar. Os gêneros textuais encontrados no
cotidiano não estão todos elencados na lista dos
gêneros considerados importantes para se ensinar
nas escolas.
O gênero textual e-mail ainda não está na lista
dos gêneros recomendados nos PCNs. O e-mail
ainda é um gênero novo, apesar de ser considerado
como uma nova versão da carta.
Com o surgimento do gênero e-mail sua escrita
aparece com características próprias, mas sem
descartar os gêneros já existentes.
Um dos desafios trazidos pelas novas
tecnologias e que deve ser conhecido e
compreendido pelos professores é a emergência de
novos gêneros. Na escola, um grupo de “novas
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palavras” circula entre os estudantes chats, e-mails,
blogs, fotoblogs, homepages, sites, lista de
discussões, fórum, Orkut, etc.
Estas palavras não só trazem “informações
léxico-neológicas aberta no campo da Internet”
(GALLI, 2004, p.121), designando as novas formas de
socialização no meio digital, como também provocam
alguma “perturbação” na ordem escolar.
O mesmo autor considera que isso pode ser
chamando de “Tsunami digital” (ARAÚJO, 2006) e
muitas vezes desenvolvem uma espécie de internet
fobia na escola.
A escola precisa inteirar-se do acontecimento
fora do muro escolar para vencer o medo da
inovação, da escrita digital; precisa aprender a olhar
para a língua não como uma forma homogênea, mas
como um lugar de interação para a qual convergem
todos os paradoxos humanos, numa concepção sócio
pragmática ou sociocognitiva (como na perspectiva
de Marcuschi e Koch) funcionalista.
Araújo afirma que a Internet não é nenhuma
ameaça para a língua. Se o professor continuar alheio
às transformações sociais e tecnológicas, poderá
ficar à margem, na periferia da sociedade letrada.
Precisa adaptar-se ao mundo digital global e às
transformações oriundas das mudanças, mas com
responsabilidade. Nesse contexto, aluno e professor
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tornaram-se plurais, porém isolados, exilados ou
mesmo alienados, cada um em seu lugar, e suas
identidades tornaram-se “problemáticas” (HALL,
2004)
Segundo Paiva (2004):
O surgimento do gênero e-mail alterou
as relações humanas, a rotina diária
de quem tem acesso ao correio
eletrônico e até mesmo na questão da
cidadania. Apesar de parecer tão
óbvio e tendermos a achar que todos
têm acesso ao correio eletrônico,
ainda nos deparamos com uma
realidade bastante diferente. Nem
todos
os
cidadãos
possuem
computador em casa, alguns têm
acesso nas escolas. Mas, o que
observamos é que nem todos os
usuários utilizam se do mundo virtual
para a escrita.

O avanço tecnológico e a globalização na pósmodernidade não só romperam fronteiras, tempo e
espaço, como também produziram o desgaste da
distinção entre a alta cultura e a chamada cultura de
massa ou popular, o que está explícito na nova forma
de escrever e se comunicar através dos Chats, MSN
e E-mails, objetos deste artigo. As novas tecnologias
trouxeram novo tipo de vida social: a sociedade de
modernização, de consumo, da mídia, dos
espetáculos.
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Foi essa difusão do consumismo, real ou
virtual, na era da globalização e do avanço
tecnológico, que alimentou e levou ao “supermercado
cultural” (HALL, 2004). O sujeito tornou-se escravo e
refém do consumo, das barganhas, da mídia,
alienando-se
cada
vez
mais,
tendo
seu
comportamento
violentamente
afetado,
particularmente o do jovem.
A internet tornou-se aliada do sujeito, por
apresentar interfaces interativas e por permitir, pela
agilidade e infinitas informações até em tempo real, a
realização de várias tarefas concomitantes, a
utilização de novas linguagens, um novo modo de
pensar e agir, de ler e escrever, colocando-o num
verdadeiro “labirinto eletrônico” e conduzindo-o ao
“afogamento” no oceano de informações (ARAÚJO,
2005).
A internet tem contribuído para a criação de
uma nova maneira de interagir e tem apresentado
uma linguagem própria, com características
peculiares da oralidade, onde o indivíduo se utiliza de
abreviações para expressar suas emoções. Os
alunos fazem uso dessa linguagem em sala de aula e
se apropriam dela de modo assustadoramente rápido
e eficaz.
A linguagem particular, como um novo gênero
do discurso, tem sido predominante na comunicação
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de seus usuários, limitando muitas vezes o diálogo
àqueles que compartilham desse mesmo “código” de
linguagem.
Nosso objetivo precisa ser o de adequar essa
nova forma discursiva ao processo de ensino
aprendizagem que utilizamos na escola, além de
perceber a importância das novas tecnologias na
formação dos indivíduos. Esse gênero é importante
se pensarmos que a internet vem adquirindo uma
linguagem particular e cada vez mais abrangente.
A escrita tornou-se coletiva, intertextual,
interativa, isto é, em forma de hipertexto, que mudou
o conceito de autor/escritor/leitor, inovou e modificou
a linguagem e as formas de conceber a produção
textual. Essa mudança está na forma de escrita nos
ambientes virtuais como os Chats, os Blogs, o Orkut,
MSN, entre outros.
Esses novos gêneros – Chat, MSN e o E-mail
– são utilizados nas escolas pelos alunos, fazendo-se
necessário inseri-los no campo pedagógico,
enredando todos os agentes da educação.
Além disso, o professor precisa estar
predisposto a incorporar as mudanças no ensinoaprendizagem, porque, embora o uso das novas
tecnologias já esteja na consciência do jovem, do
adulto e das crianças, nas mais diferentes camadas
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sociais, parece fazer-se ausente da consciência do
professor.
Nesse contexto, abre-se um leque de dúvidas,
das quais a primeira parece ser: Como o professor
está lidando (ou não) com o novo “léxico-neológico”
dos gêneros emergentes? Nesse sentido, importa
verificar como alunos e professores estão usando as
diferentes escritas e como estão construindo sentidos
e coerência textual, influenciados pelo ambiente
hipertextual.
A transformação social tornou-se incerta,
rápida, tudo se tornou obsoleto em curto tempo,
enquanto o ambiente escolar estagnou-se, paralisou,
engessou-se no tempo e no espaço.
Diante desse fato, o governo brasileiro,
acreditando na mudança educacional a partir do uso
das novas tecnologias no ensino-aprendizagem nas
escolas públicas, criou, em 1997, o Programa
Nacional de Informática na Educação (PROINFO).
Com a meta de melhorar a educação utilizando
as novas tecnologias na construção do conhecimento
e, assim, minimizar as diferenças sociais provocadas
pelo avanço tecnológico, implantou os Núcleos de
Tecnologia Educacional (NTE’s), destinados à
capacitação de recursos humanos – os professores –
para a utilização das novas ferramentas no fazer
pedagógico.
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Segundo afirma Almeida (1999, p.7):
O mercado de trabalho atual está
constantemente exigindo que seus
profissionais não possuam somente a
habilidade de memorizar fatos, mas
também que tenham habilidade para
aprender novos métodos e novas
aptidões. Isso é o que é chamado na
literatura de aprender a aprender.

A comunidade educacional precisa construir
laços e rede de relações (ANTUNES, 2005)
estabelecendo os “nós” entre todos os processos
transformacionais vigentes, preparando-se para atuar
no mundo moderno, ser flexível, volátil e provisória,
pois o sujeito da vida moderna constrói identidades
abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas,
tornando-se, muitas vezes, um sujeito plural,
esperando ser “ajudado”.
Há uma expectativa de que haja mudanças na
escola, que sejam revistas as ações e os conceitos de
ensino; que haja um engajamento nos variados meios
tecnológicos e que reflitam sobre o Programa
Nacional de Informática na Educação (PROINFO),
criado em 1997 para promover o fazer pedagógico
ancorado nas novas tecnologias, desterritorializando
o saber, buscando novas formas de ensinar e
aprender e de aprender a aprender.
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A cada dia, percebemos que não é mais
possível ignorar a existência das tecnologias da
informação e comunicação. O uso cada vez maior de
celulares, computadores, e-mails, etc; provocam
diversas reações entre os educadores.
Alguns se empolgam com o novo recurso,
outros se sentem impotentes por não saber usá-los e
outros ainda, veem o uso da tecnologia em sala de
aula, como uma ameaça. Enfim, ainda percebemos
que a falta de (in) formação tem gerado conflitos e
confusões quando o tema é tecnologia x escola.
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MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM
Andresa Nogueira Cícero Rocha

APRENDIZADO: EM TORNO DO CONCEITO
Aprende-se melhor e mais depressa se houver
interesse pelo assunto que está a estudar. Motivada,
a criança possui uma atitude ativa e empenhada no
processo de aprendizagem e por isso aprende
melhor. A relação entre a aprendizagem e a
motivação é dinâmica, é frequente a criança
interessar-se por um assunto e se empenha quando
começa aprender. A motivação pode ocorrer durante
o processo de aprendizagem.
Usamos o termo aprender sem dificuldades,
pois sabemos que, se somos capazes de fazer algo
que antes não fazíamos, é porque foi nos ensinado e
aprendemos. A aprendizagem é a conexão entre o
estímulo e a resposta. Completada a aprendizagem
estímulo e resposta estão de tal modo unidos, que o
aparecimento do estímulo evoca a respostas.
Aprender é um processo que se dá no decorrer
da vida, permitindo nos adquirir algo novo em
qualquer idade, sendo que o processo de aprender,
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ler e escrever inicia-se na alfabetização. Segundo
Jerome Bruner (1973):
[...] o ensino envolve a organização da
matéria de maneira eficiente e
significativa para o aprendiz. Assim o
professor, deve preocupar-se não só
com a extensão da matéria, mas
principalmente com sua estrutura. Isso
significa que o professor deve ir
sempre dos conceitos gerais para os
particulares, como por exemplo física
é necessário começar pela energia, e
história pela noção do homem,
natureza e cultura (BRUNER, 1973,
p.63).

No entanto o autor explica que o aluno deve ter
muita clareza na tarefa que o professor está a passar,
desta forma o professor deve considerar uma
linguagem fácil e estratégias onde prendam a atenção
do aluno ao assunto da aula, como por exemplos ao
passar uma imagem que seja clara para que não
confunda a cabeça do aluno.
É necessário que o professor apresente a
matéria a criança em termos de visualização que ela
tem das coisas, isto é, a criança poderá aprender
qualquer coisa se a linguagem do professor for
acessível e se seus conhecimentos anteriores lhe
possibilitarem a compreensão do novo conteúdo. O
trabalho do professor é um verdadeiro trabalho de
tradução da linguagem da ciência para a linguagem
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da criança, Bruner (1973) propõe que o professor se
utilize da teoria de Piaget (1983) onde as
possibilidades e limites da criança em cada fase do
desenvolvimento estão claramente definidos.
Bruner (1973) e Piaget (1983) podem auxiliar
muito o professor na organização do seu ensino, mas
será sempre necessário que o professor conheça a
realidade de vida de seus alunos, sua classe social,
suas expectativas, suas experiências de vida a
realidade de sua família e suas dificuldades, para que
o programa possa ter algum significado e importância
para ele, isto é, não basta conhecer teoricamente o
educando, é preciso conhecê-lo concretamente,
nesse caso á pratica é importante.
Segundo Roger Cousinet (1974) a criança tem
uma vida extra escolar onde ela continua sua
aprendizagem , ela aprende tudo quanto não é
ensinado na escola, esse aprendizado acontece fora
da escola porque a criança se interessa, como por
exemplo das brincadeiras, jogos individuais ou sociais
que comportam regras, atividades como andar de
bicicleta, patins, tocar algum tipo de instrumentos
musicais, praticam esporte e dançam, dessa mesma
forma é papel do professor incentivar e fazer com que
o aluno se interesse pelas tarefas, como é também é
papel da família incentivar e fazer com que a criança
se interesse em ir a aula para estudar.
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Todas essas atividades ou na escola ou fora
dela requerem aprendizados seja longa ou curtas em
aplica-las, seja ela fácil ou com algum grau de
dificuldades, mas que precisam do outro para que
possam
orientá-los
e
assim
assimilar
a
aprendizagem, algumas crianças aprendem com
mais facilidade que a outra, mas com essa
diversidade há um mínimo indispensável para que o
indivíduo chegue ao termo natural da aprendizagem.
Segundo Roger Cousinet (1974):
O natural da aprendizagem é o saber.
Aprende-se a fazer algo para saber
fazer, como por exemplo, se aprende
a pular corda para saber pular corda, a
andar de bicicleta para saber andar de
bicicleta. Evidentemente vimos que o
saber é o termo da aprendizagem, a
gente sabe quando não temos mais
nada
para
aprender,
e
por
consequências chegamos ao saber
quando
terminamos
a
aprendizagem.(COUSINET,1974,
p.110)

Ressaltamos que quando a criança quer
aprender ela só finaliza quando se tem um objetivo
para aquela brincadeira, que é chegar ao final
aprendendo tudo que ensinaram para ela.
Quando uma criança deseja aprender
consequentemente ela aprende, se ela tem o desejo
de andar de bicicleta, ela sabe o sentido prático dessa
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expressão por conhecer o objetivo que pretende
atingir, sendo o saber andar de bicicleta. Sua
aprendizagem consistira em adquirir os meios de
chegar a esse fim.
A aprendizagem é, pois, um meio de adquirir
um saber. Roger (1974, p.) afirma, que o aluno vai
para à escola para aprender, exatamente como fez
antes de ir para a escola e como faz fora da escola,
trata–se de aprender outros saberes que não são os
domésticos e sim os saberes lúdicos ou saberes
técnicos e trata-se de igualmente aprender. Ora como
todas essas aprendizagens foram fundadas nas
imitações, é muito natural que tão longo tempo a
aprendizagem escolar haja sido simplesmente
atividade imitativas.
É na escola que a criança vai assimilar
métodos de aprendizagem, onde a importância dos
pais para com eles nesse processo é importante, pois
é a partir daí que a criança começa a desenvolver
uma aprendizagem mais significativa e mais completa
com o apoio dos pais. Pois o ambiente escolar já é
algo novo e diferente para ela, é uma saída do
aconchego familiar para a conquista de um mundo
novo.
Quando a criança percebe que tem em quem
se apoiar dentro e fora da escola é um conforto para
ela, tanto na aprendizagem como nos prazer de
conhecer e formar novos amigos. Nesse momento é
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importante que os pais ajam de maneira direta na vida
escolar dos filhos, já que eles irão conviver com
outras pessoas que não são do seu convívio rotineiro,
adquirindo novos conhecimentos e hábitos.
MOTIVAÇÃO
NO
APRENDIZAGEM

PROCESSO

ENSINO

É importante a criança ser motivada para o
aprendizado, ela deve aprender com prazer, ser
estimulada e não ser uma obrigação o interesse da
criança vai fazer com que ela avance nas atividades.
No início da alfabetização a criança tem curiosidade
em saber tudo, cabe aos pais despertarem mais as
curiosidades dos filhos e o professor deve aproveitar
essa fase de curiosidade dos alunos para estimular
duvidas para que o aluno queira respostas. Podemos
dizer que a motivação é estar afim quando, dizemos
estamos afim estamos mostrando nossa motivação.
Um exemplo de motivação é quando a criança quer
escrever seu próprio nome ou até mesmo ler uma
revista em quadrinhos, essa motivação vem da
família quando ela percebe que seu irmão já sabe ler
e escrever e se interessa em fazer o mesmo.
Quando a família interfere nessa curiosidade
da criança, ela acaba chegando na escola com um
saber significativo, e com uma curiosidade em querer
aprender mais, para aquelas crianças que a família
não faz nenhum tipo de interferência ela chega na
escola sem nenhum entusiasmo em querer aprender,
Andresa Nogueira Cícero Rocha

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

173

somente uma curiosidade para com novos amigos. A
interferência da família no aprendizado da criança
deve ser saudável para que não vire uma cobrança,
pois muitas vezes a criança se recusa em estudar por
conta do excesso de cobrança do adulto.
Uma criança com boa autoestima encontra
forças dentro de si para vencer suas tarefas e
aprender bem mais, e assim atingir seus objetivos
buscando melhorar seu desempenho a cada dia.com
tudo isso ela passa a aceitar o reconhecimento dos
outros, convivendo bem e tranquila com as
realizações e sucessos.
Para Içame Tiba (1998, p.52) “a criança que
não sabe ler nem escrever tem interesse em aprender
porque vê imediatamente a possibilidade de praticar
o novo conhecimento. Saber ler confere um poder
muito grande.”
O poder que essa criança acha que tem
quando se aprende, é mostrar que algo aprendeu e
tudo que ver no que diz respeito a escrita ela vai poder
ler ou escrever, e principalmente mostrar para alguém
que sabe ler e escrever sem pedir para alguém fazer
por ela, pois já se acha entendida no assunto escolar.
Em muitos casos as crianças já vêm com uma
bagagem do saber para a escola, para nesses casos
cabe ao professor aproveitar esse saber para que
possa iniciar o processo de aprendizagem na criança.
É fundamental que o educador considere todos os
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fatores que influenciam na motivação do aluno a cada
instante em que se desenrola a aula, vários motivos
disputam seu comportamento, desde a sua vida
extraescolar até a reflexão sobre a matéria da aula. A
criança se mostra interessada e atenta se o professor
apresentar um fato ou uma história lógica e coerente,
o desinteresse da criança pelo estudo deve ser
considerado um desafio para a escola e
principalmente para a família.
O professor precisará de toda sua criatividade
e esforço para lidar com alunos das mais diversas
condições de dificuldades, que provém de lares muito
ricos com um acompanhamento dos pais e até
moradores de favelas alguns com acompanhamento
dos pais e outros não. A função da escola se resume
na aprendizagem do aluno, aprendizagem essa que o
professor deve orientar.
Para Vigotsky (1991),” no processo de
internalização é fundamental a interferência do outro”,
seja a mãe, os companheiros de brincadeiras e
estudos, os professores, afim de que os conceitos
sejam
construídos
e
sofram
constantes
transformações, ele diz ainda que” não a como
aprender se não tivermos o outro”, para tanto chama
atenção para o conceito de zona de desenvolvimento
proximal. Geralmente costumamos avaliar as
crianças pelo seu desenvolvimento real, além desse
nível existe um estágio anterior caracterizado pela
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capacidade de resolver problemas sob a estimulação
de um adulto ou em colaboração com os colegas.
A criança precisa ter uma experiência básica
em casa para que sua vida escolar seja um pouco
independente, como por exemplo, pegar em um lápis,
picar papel e ter alguma noção de regras em
brincadeiras educativas. O filho que tem um costume
de ver os pais lendo, escrevendo, ouvir um
vocabulário mais enriquecido e se expressar
adequadamente, esses estarão em melhores
condições para uma alfabetização.
Pensando nesse assunto em como ajudar os
pais a incentivarem e participar da vida escolar dos
seus filhos, seria interessante se atentar para
algumas características que um ambiente precisa
para despertar a curiosidade intelectual das crianças
seriam:
• Ter livros em casa para despertar o gosto da
leitura nas crianças.
• Zelar pelos cumprimentos das tarefas dos
filhos
• Reservar um lugar tranquilo que ofereça a
criança conforto na hora de fazer os deveres de
casa, e orientar sem dar as respostas.
• Ver se o filho está aprendendo o que deveria
na idade certa dele
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• Ofereça sempre ajuda nas leituras
Os pais devem ficar sempre por perto na hora
dos deveres de casa, comparecer nas reuniões de
escola, e acompanhar sempre seus filhos na rotina
escolar, para que eles sintam a importância da sua
presença e o interesse com os filhos.
Quando os pais estão bem sintonizados com a
escola, podem se antecipar e criar em casa um
ambiente motivador, uma base para o que vai ser
aprendido em classe. Quando forem informados, por
exemplo, que a criança vai trabalhar com o tema
insetos, podem se antecipar, em casa junto com a
criança procurar insetos pelo jardim ou em outro local,
ler livros e fazer pesquisas sobre o assunto. Assim,
quando a criança ver o conteúdo na escola, já estaria
familiarizada com o assunto. Mas, lembrando que
esse processo só daria certo se os pais tivessem uma
ligação com a escola. Desse modo surgiria uma
oportunidade de participar mais ativamente da vida
escolar do filho reforçando assim sua autoestima.
Muitos pais não dão muita importância ao que
o filho está aprendendo, menos ainda aos conteúdos
escolares, não olham cadernos, e muito menos
acompanham seus filhos nas realizações de deveres,
não perguntam como foi o dia de aula e nem se
aprenderam algum novo conteúdo.
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As crianças percebem quando os pais não se
interessam em saber como foi o seu dia na escola,
mostram o caderno para a mãe e percebe o
desinteresse em seu rosto. Em seguida, vem a frase
“agora não posso”, para muitas crianças isso só
acontece uma vez ou duas, a partir daí a criança se
desinteressa e não mostra mais o caderno para os
pais. O que resta para essa criança é fazer seu dever
de casa sozinha, e do jeito que ela achar que é certo.
Parte que este desinteresse que eles tem esta
relacionado a vários fatores, como a falta de tempo
dos pais porque passam o dia inteiro trabalhando, no
caso da mãe, ela chega tarde em casa e tem que
fazer o jantar ou tem baixa escolaridade, onde muitos
não sabem ler nem escrever o suficiente para dar
apoio aos filhos, a separação dos pais é um grave
fator. Lembrando que esses fatores não são
desculpas para que os mesmos não acompanhem
seus filhos na escola, pois é obrigação dos pais
proporcionar um ambiente tranquilo e educativo para
despertar nos filhos a curiosidade e a motivação,
fazendo com que eles alcancem um melhor
desempenho nos estudos.
É importante que os pais conversem trocam
informações de como foi o dia de cada um (tanto do
pai como do filho), para que o filho perceba que
mesmo trabalhando o dia inteiro o pai se preocupa
com ele e seus estudos, já que o discurso dos pais
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para os filhos é sempre o mesmo “estudem pois vai
ser importante pra vocês no futuro”, a criança precisa
ter a segurança de que seus pais se preocupam com
ela.
O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

E

A

A alfabetização consiste no aprendizado do
alfabeto e de sua utilização como código de
comunicação. De um modo mais abrangente ela é
definida como um processo no qual o indivíduo
constrói a gramática e em suas variações. Esse
processo não se resume apenas na aquisição dessas
habilidades mecânicas (codificação e decodificação)
do ato de ler, mas na capacidade de interpretar,
compreender, criticar e produzir conhecimentos.
Todas essas capacidades citadas anteriormente, só
serão concretizadas se os alunos tiverem acesso a
todo tipo de portadores de texto. O aluno precisa
encontrar os usos sociais da leitura e da escrita.
Envolve também o desenvolvimento de novas formas
de compreensão e uso da linguagem de uma maneira
geral.
A socialização de um indivíduo se da através
da alfabetização, já que possibilita o estabelecimento
de novos tipos de trocas simbólicas com outros
indivíduos, acesso a bens culturais e a facilidade
oferecida pelas instituições sociais. É um fator
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propulsor do exercício consciente da cidadania e do
desenvolvimento da sociedade como um todo.
A alfabetização inicial formal se fixa nos
primeiros e segundo anos do ensino básico. A partir
daí considera-se que o aluno já é um leitor e começase um período de interpretação de texto que parte
desse pressuposto.
Segundo Emília Ferreiro (2001), alfabetização
é um processo interno, que acontece de formas
diferentes em cada indivíduo dependendo da forma
com que é estimulado por seu meio ambiente. Desse
modo podemos entender que nem sempre esses
critérios são utilizados. Sabemos que os professores
ensinam da mesma maneira como aprendem quando
eram alunos, e não aceitam os erros que seus alunos
cometem. Na aprendizagem inicial as práticas
utilizadas são, muitas vezes, baseadas na junção de
sílabas simples, memorização de sons decifração e
cópia. Tais maneiras fazem com que a criança se
torne um espectador passivo ou receptor mecânico,
pois não participa do processo de construção do
conhecimento.
De acordo com a teoria de Emília Ferreiro
(2001) toda criança passa por quatro fases até que
esteja alfabetizada; pré-silábica, silábica, silábica
alfabética e alfabética. As formas tradicionais de
alfabetização inicial consistem num método no qual o
professor transmite seus conhecimentos aos seus
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alunos. Porém, muitos desses professores não estão
capacitados para compreender algumas dificuldades
que a criança enfrentar antes de entender o
verdadeiro sentido da leitura e escrita. A escrita da
criança não resulta de simples cópia de um modelo
externo, mas é um processo de construção pessoal,
a autora percebe que de fato que, as crianças
reinventam a escrita, no sentido de que inicialmente
precisam compreender seu processo de construção e
suas normas de produção, ela afirma ainda que a
escrita não começa quando a criança atinge
determinada idade cronológica, e é possível que essa
preocupação comece muito antes, em função dos
sujeitos e das condições ambientais em que vivem.
Todas as formas de leitura e escrita são importantes
e devem ser valorizadas.
Relata ainda que tradicionalmente a
alfabetização inicial é considerada em função da
relação entre método utilizado e o estado de
maturidade ou de prontidão da criança. Os dois polos
do processo de aprendizagem (quem ensina e quem
aprende) tem sido caracterizado sem que se leve em
conta o terceiro elemento da relação: a natureza do
objeto
de
conhecimento
envolvendo
esta
aprendizagem.
Quando as crianças nascem, elas necessitam
de cuidados e atenção dos familiares. Na medida em
que vão crescendo, elas necessitam de atenção
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redobrada no processo de aprendizagem, para
muitos pais essa atenção que a criança tanto requer
nesse processo eles não tem, causando aí uma
relação de ausência na vida escolar dos seus filhos.
As crianças aprendem por imitação, aquilo que vêm
ou vivem. O adulto é uma figura importante nessa
relação, elas interagem com o adulto, observa
bastante às situações, tem uma certa segurança e
autoestima, de certa forma ela passa a ver o adulto
como um vínculo de confiança.
A participação das famílias enriquece o
trabalho educativo da escola. A entrada da criança
pequena ao novo contexto social precisa estar
apoiada por uma relação construtiva entre a escola e
a família, que permita compartilhar funções
educativas,
dúvidas,
hipóteses,
cuidados,
necessidades e decisões.
Para Ana Bock (1999) a família desempenha
um papel primordial na transmissão de cultura. É
interessante explorar com os alunos sua própria
vivência afetiva, favorecendo a troca de experiências
entre eles. A família do ponto de vista do indivíduo e
da cultura, é um grupo tão importante que, na sua
ausência, dizemos que a criança ou o adolescente
precisam de uma “família substituta” ou devem ser
abrigados em uma instituição que cumpra as funções
materna e paterna, Isto é, as funções de cuidado e de
transmissão do afeto, dos valores e normas culturais.
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Podemos dizer que a família de hoje não tem
uma estrutura conjugal duradoura, dessa forma passa
por transformações onde a criança não acaba por ser
tão importante na vida do adulto.
A historiadora
ressalta o seguinte:

francesa

Michelle

(1993)

De fato, assistimos a um aumento dos
nascimentos extras conjugais e a um
forte crescimento de famílias em que a
mãe e pai são um só. Geralmente a
mulher, mãe solteira ou divorciada-,
que assume a guarda e o encargo dos
filhos (PERROT, 1993, P.76).

Podemos entender então que dessa forma a
família começa a se desestruturar afetivamente, e a
criança acaba por ficar em segundo plano, onde a
mãe casar novamente e passa a ter outros filhos e
dessa forma acaba em ter outra família. No entanto
muitas dessas transformações, a mãe acaba
educando os filhos sozinha passando a ser o chefe
da família, trabalhar fora de casa por exemplo, e nos
finai das contas não tem tempo algum de dar uma
atenção especial de que a criança tanto precisa no
processo escolar.
A família é importante para a criança no
processo de alfabetização, é preciso uma dinâmica
familiar saudável uma relação positiva de cooperação
e motivação. Torna-se necessário orientar aluno,
família e professor para que juntos possam buscar
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orientações para lidar com alunos e filhos que
apresentam dificuldades. É preciso saber como é o
aluno e como ele aprende.
Para Strick e Smith (2001) as dificuldades de
aprendizagem referem-se não a um único distúrbio,
mas a uma ampla gama de problemas que podem
afetar qualquer área do desempenho acadêmico.
Dessa forma as dificuldades são definidas
como problemas que interferem no domínio de
habilidades escolares básicas, e elas só podem ser
identificadas até que a criança comece a ter
problemas na escola. A presença dela na assimilação
do conteúdo, para os professores é algo que bloqueia
o aprendizado impedindo o aluno de avançar no
processo
de
alfabetização.
Raramente
as
dificuldades de aprendizagens tem origem apenas
cognitiva, atribuir ao próprio aluno o seu fracasso,
considerando que haja algum comprometimento no
seu
desenvolvimento
psicomotor,
cognitivo,
emocional (conversa muito, é lento, não tem
acompanhamento dos pais na lição de casa, não tem
assimilação entre outros) desestruturação familiar
sem considerar as condições de aprendizagem que a
escola oferece a este aluno e outros fatores que
favorecem a não aprendizagem.
Essas dificuldades de aprendizagem na escola
podem ser consideradas uma das causas que podem
conduzir o aluno ao fracasso escolar. Não podemos
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desconsiderar que esse fracasso também pode ser
entendido como fracasso escolar justamente pelo fato
dos professores não saberem lidar com as
diversidades de seus alunos.
É preciso que o educador atente para as
diferentes formas e método de ensinar, porque há
muitas maneiras de aprender.
O aluno, ao perceber que apresenta
dificuldades na sua aprendizagem muitas vezes
começa a apresentar desinteresse, desmotivação e
agressividade, nenhum aluno apresenta baixo
rendimento por vontade própria. A relação
aluno/professor torna o aluno capaz ou incapaz. Se o
professor tratá-lo como incapaz não será bem
sucedido, não permitirá sua aprendizagem e o seu
desenvolvimento, mostrar-se-á despreparado para
lidar com certas dificuldades da criança e mais
chance terá de transferir suas dificuldades para o
aluno.
Citamos que conflitos emocionais interferem
muito no rendimento escolar, portanto, é necessário
proporcionar condições de uma vida estável e de paz,
onde venha favorecer a criança em seu
desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional.
Maria Luiza Dias (1992) constata que:
A separação dos pais é um fator que
interfere muito no aprendizado do
aluno. Como por exemplo, um garoto
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de 8 anos onde o pai sai de casa e o
filho passa a viver só com a mãe,
passando a dormir na cama com ela,
ele começa a ter um sentimento de
autoritarismo que acaba atrapalhando
a vida amorosa da mãe. O garoto se
sente em destaque tal é a situação que
essa mãe não pode desviar a atenção
do filho. Com a separação de seus
pais, em muitos casos, acaba
passando o final de semana com o pai
e na semana fica com a mãe, com
isso, acaba tendo duas casas,
causando confusões em sua mente no
qual a professora pergunta para o
aluno “onde está seu caderno de
matemática?”. A resposta vem de
imediato, ”passei o final de semana
com meu pai e meu caderno está na
casa da minha mãe” (DIAS, 1992, p.
09).

Casos como esse a família deve dar todo o
apoio para a criança para que ela não se sinta
confusa principalmente no período escolar. É
importante procurar trocar idéias com seus filhos
sobre essas experiências, mesmo que lhe pareça
muito difícil.
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A ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES NA
ESCOLA
Areta Alem Santinho

Devemos considerar todos àqueles que estão
envolvidos no processo educativo como sujeito de
aprendizagem. Portanto, a interação entre professor
e aluno é imprescindível. Nas aulas de Artes onde o
principal produto é o processo de criar e fazer juntos
deve-se estabelecer uma parceria e convivência
produtiva, pois o fruto dessa parceria é o
desenvolvimento da criatividade.
O educador deve ser o mediador entre o
conhecimento e o aluno. É sua responsabilidade
reconhecer que a criança precisa de mais que contato
com as Artes Visuais. Além disso, é necessário que o
professor se aproprie delas, explore-as e produza-as
de maneira expressiva. É fundamental estimular os
alunos a serem pesquisadores, despertando sua
criatividade, incentivando habilidades como observar,
imaginar, criar, sentir, ver, admirar.
A mediação do conhecimento não acontece
somente através da linguagem oral. Podemos
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destacar algumas linguagens que fazem parte do
processo de ensino-aprendizagem: como a
linguagem oral e escrita (fundamental na interação
aluno-educador, aluno-aluno); a linguagem corporal
(com gestos e posturas corporais); a linguagem visual
(se manifesta através de desenhos, pinturas,
esculturas, modelagens).
No processo de educação realizamse, ainda, dois movimentos: um
primeiro, em que é feita a mediação
entre o social, a prática construída e o
indivíduo, no qual se forma a base dos
pensamentos individual e coletivo e é
quem possibilita a continuidade do
processo histórico da cultura; e em
segundo, que se caracteriza pela
mediação que a palavra e a imagem
fazem entre o pensamento individual e
o social e pela possibilidade que cada
um tem de ser sujeito, de reelaborar
produzindo o novo, revelando como a
educação se envolve na tensão entre
o individual e o social (MELO; TOSTA,
2008, p. 55).

É importante que o educador estimule o prazer
do aluno pela apreciação artística. Dessa forma deve
propiciar ao aluno o acesso a diversas manifestações
artísticas, como para familiarizarem-se com a arte e
compreender que ela nos mostra a realidade dos
indivíduos em um determinado contexto.
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O professor deve instigar a atitude criadora no
aluno, fomentar o pensamento, a sensibilidade, o
questionamento, a construção de novas ideias,
desafiá-los a buscar situações de criação. Existem
diversas técnicas de Artes Visuais usadas na escola,
todas possibilitam os alunos alargarem sua
potencialidade criadora, para isso é preciso que o
educador ofereça variados suportes e materiais como
recurso de manipulação e expressão.
O desenho, a pintura e a colagem das
crianças são marcas que elas deixam
a partir de sua relação com o mundo,
em diálogo permanente com seu
imaginário. São marcas pessoais.
Portanto,
é
muito
importante
percebermos que cada criança tem um
jeito próprio de se expressar: traços
com mais vigor ou mais leves,
ocupando o espaço todo ou apenas
um cantinho, usando muitas cores ou
escolhendo apenas uma etc. Nós
professores (as), que lidamos dia-adia (sic) com meninos e meninas e
suas produções culturais, seremos
capazes de reconhecer a produção de
cada criança mesmo que não tenha
nome escrito se possibilitarmos que os
pequenos se expressem com autoria.
(BRASIL, 2006, p.48).

O processo de criação artística colabora com a
de formação do aluno, para que construa um
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relacionamento interpessoal e também promova um
domínio corporal. Desta maneira, o fazer Arte na
escola deve ir além de oferecer lápis, caneta, folha de
papel, mas antes, o educador deve estimular a
criatividade e imaginação.
Alguns objetivos do Ensino de Artes da escola
segundo os PCNs:
•

•

•

•

Expressar e saber comunicar-se em
arte mantendo uma atitude de busca
pessoal e/ou coletiva, articulando a
percepção, a imaginação, a emoção, a
sensibilidade e a reflexão ao realizar e
fruir produções artísticas;
Interagir com materiais, instrumentos e
procedimentos variados em Arte
(Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro),
experimentando-os
e
reconhecendo-os de modo a utilizá-los
nos trabalhos pessoais;
Edificar uma relação de autoconfiança
com a produção artística pessoal e
conhecimento estético, respeitando a
própria produção e a dos colegas, no
percurso de criação que abriga uma
multiplicidade de procedimentos e
soluções;
Compreender e saber identificar a arte
como
produção
histórica
contextualizada nas diversas culturas,
conhecendo, respeitando e podendo
observar as produções presentes no
entorno, assim como as demais do
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patrimônio cultural e do universo
natural, identificando a existência de
diferenças nos padrões artísticos e
estéticos;
Observar as relações entre o homem
e a realidade com interesse e
curiosidade, exercitando a discussão,
indagando,
argumentando
e
apreciando arte de modo sensível;
Compreender e saber identificar
aspectos da função e dos resultados
do trabalho do artista, reconhecendo,
em sua própria experiência de
aprendiz, aspectos do processo
percorrido pelo artista;
Buscar e saber organizar informações
sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da
escola e fora dela (livros, revistas,
jornais,
ilustrações,
dispositivos,
vídeos, CD, DVD, cartazes) e acervos
públicos (museus, galerias, centros de
cultura,
bibliotecas,
fonotecas,
videotecas,
cinematecas),
reconhecendo e compreendendo a
variedade dos produtos artísticos e
concepções estéticas presentes na
história das diferentes culturas e
etnias.

É imprescindível que o professor propicie um
ambiente adequado, com diversas superfícies,
materiais e instrumentos, assim o estudante terá
possibilidades de expressar-se. Com mais recursos e
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mais estímulos ele poderá conhecer novas técnicas,
novos materiais, texturas, misturas de cores e tintas,
desenvolvendo seus sentidos e sua intelectualidade.
É importante também, que esse ambiente ofereça
condições favoráveis para os alunos, como
comodidade e conforto, para que possam produzir
com criatividade e autonomia seus trabalhos
artísticos.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil:
É aconselhável que os locais de
trabalho, de uma maneira em geral,
acomodem
confortavelmente
as
crianças, dando o máximo de
autonomia para o acesso e uso dos
materiais. Espaços apertados inibem a
expressão artística, enquanto os
espaços
suficientemente
amplos
favorecem a liberdade de expressão.
(BRASIL, 1998, p.110)

Os diferentes materiais que devem ser
oferecidos para os alunos nas aulas de Artes Visuais
devem instigar sua imaginação, assim, ele usará seu
imaginário e descobrirá várias maneiras de criação. A
Arte leva as crianças para outro mundo, com outras
sensações e também outros sentimentos, ela mexe
com a cognição e com o afeto deles.
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A maneira como o professor apresenta a aula
no Ensino de Artes Visuais deve ser interessante,
prazerosa e estimular a curiosidade da criança. Deve
promover momentos para o aluno manipular o
material didático.
A didática do ensino da Arte manifesta
em geral em duas tendências uma que
propõe exercícios de repetição ou a
imitação mecânica de modelos
prontos. Outra, que trata de atividades
somente auto estimulantes. Ambas
favorecem tipos de aprendizagens
distintas que deixam um legado
empobrecido
para
o
efetivo
crescimento artístico do aluno.
(BRASIL, 2000, p.94)

O material didático utilizado pelo professor é
um apoio importante para o trabalho com Artes
Visuais na escola. Portanto devem-se escolher
materiais que despertem a curiosidade dos alunos e
estimulem e interesse pelo assunto.
O planejamento do professor deve contar com
uma diversidade de atividades artísticas que
estimulem a criatividade do aluno, incluindo desenhar
com lápis, giz de cera, caneta, pintar com diferentes
tintas em diferentes superfícies, criar também obras
tridimensionais.
Algumas crianças serão mais hábeis
com canetas, outras com tintas, e
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outras terão mais facilidade, usando
argila do que arame. Algumas
preferirão materiais como as tintas, a
meios mais controlados e precisos
como as canetas. Ao expor as
crianças a diferentes meios e ao se
tornarem sensível aos aspectos que
distinguem os trabalhos artísticos de
seus alunos, o professor terá um
quadro mais completo de cada
criança. (KRECHEVSKY, 2001, p.146)

A relação que a criança estabelece com os
diferentes materiais acontece, no início, por meio da
exploração sensorial e da utilização em diversas
brincadeiras. Tudo isso influenciará na sua
criatividade e imaginação.
Ao apresentar um objeto de estudos para seus
alunos ou uma obra de arte, o professor deve propor
ações como: apreciação, produção e também a
contextualização. Ao proporcionar a apreciação de
obras de Arte de diferentes artistas, é importante
contar a relevância e valor histórico delas,
estimulando a autonomia da criança na apropriação
artística cultural, dando oportunidade para o aluno
falar o que vê e o que sente.
A apropriação artístico-cultural das
crianças tem o tempo e ritmo próprios;
ocorre na medida em que estabelecem
um diálogo direto com diferentes
obras, acionando seus acervos,
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afetividade e cognição, possibilitando
múltiplos olhares e sentidos. E será
tão mais intensa quanto mais
exercemos o papel de instigar sua
curiosidade
e
provocar
novas
indagações. (BRASIL, 2006, p.26).
Fazer arte reúne processos complexos
em que a criança sintetiza diversos
elementos de sua experiência. No
processo de selecionar, interpretar e
reformar, mostra como pensa, como
sente e como vê. A criança representa
na criação artística o que lhe interessa
e o que ela domina, de acordo com
seus estágios evolutivos. Uma obra de
arte não é a representação de uma
coisa, mas a representação da relação
do artista com aquela coisa. [...]
Quanto mais se avança na arte, mais
se
conhece
e
demonstra
autoconfiança,
independência,
comunicação e adaptação social.
(ALBINATI, 2009, p. 4).

Cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem, o
educador deve observar e avaliar as capacidades
artísticas deles. É necessário notar as características
de cada faixa etária, atentando-se ao planejar as
atividades e aos objetivos a serem atingidos.
Lembrando que em um curto espaço de tempo a
criança usa diferentes formas para desenhar um
assunto de seu interesse e o professor deve perceber
essas mudanças e aos avanços no processo criativo.
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Segundo o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (1998, p.107):
“A organização do tempo em Artes
Visuais
deve
respeitar
as
possibilidades
das
crianças
relativas ao ritmo e interesse pelo
trabalho,
ao
tempo
de
concentração, bem como ao prazer
na realização das atividades.”.
Todas as crianças têm condições
de se expressar através das
linguagens visuais: cada uma do
seu jeito, com seu ritmo, deixando
suas próprias marcas e, por isso,
devem
ter
suas produções
artísticas
respeitadas
e
valorizadas. (BRASIL, 2006, p.33)

Sabemos que todos os educadores precisam
de uma boa formação para mediar um conteúdo. Nas
Artes Visuais isso também deve ser perseguido. Um
bom educador precisa ter conhecimento e
compreensão do assunto para uma educação mais
válida e significativa. O educador deve sempre
renovar suas práticas educativas, usando métodos de
ensino diversificados, ser flexível às mudanças,
principalmente ao trabalhar com as Artes Visuais,
para não tornar cansativas e desinteressantes suas
propostas.
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SOBRE O ENSINO DE ARTES VISUAIS NAS
ESCOLAS
As Artes Visuais são linguagens, por isso é
uma forma muito importante de expressão e
comunicação humanas, isto explica sua presença em
todo processo educativo, desde as crianças
pequenas – na educação infantil – até os
adolescentes - no ensino médio. O ensino de Arte
aborda uma série de significações, tais como o senso
estético, a sensibilidade e a criatividade. Ao longo da
história da escola muitas atuações interferiram no do
ensino e aprendizagem de Arte. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Arte destacam que:
Dentre as várias propostas que estão
sendo difundidas no Brasil na
transição para o século XXI,
destacam-se aquelas que têm se
afirmado pela abrangência e por
envolver ações que, sem dúvida, estão
interferindo na melhoria do ensino e da
aprendizagem de arte. Trata-se de
estudos sobre a educação estética, a
estética
do
cotidiano,
complementando a formação artística
dos alunos. Ressalta-se ainda o
encaminhamento
pedagógicoartístico que tem por premissa básica
a integração do fazer artístico, a
apreciação da obra de arte e sua
contextualização histórica. (PCN,
2000, p. 31).
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Ana Mae Barbosa apresenta a “Proposta ou
Metodologia Triangular”, que vem se firmam do por
sua maior abrangência cultural. Essa proposta
pedagógica integradora tem por base trabalhar três
áreas do conhecimento em arte, a saber: o fazer
artístico, a leitura da imagem e a contextualização
histórica:
Os objetivos do ensino de arte se
sustentam sobre três pilares: formação
dos sentidos, conhecimento artístico,
atividade de apreciação e produção
artística. (...) os objetivos do ensino da
arte podem ser muitos (...). A proposta
de formação dos sentidos, de domínio
do conhecimento artístico aliado à
atividade de apreciação e produção
artística, se constitui no núcleo central
do ensino de arte.

Outra ação que interfere positivamente na
melhoria do ensino e da aprendizagem de Arte na
escola se refere a estudos sobre a educação estética
do cotidiano:
Muitos arte-educadores passam a
trabalhar a partir de três eixos de
aprendizagem significativa em
arte: fazer artístico do aluno, a
apreciação do aluno (dos próprios
trabalhos, dos de colegas e dos
artistas) e a reflexão sobre a arte
como objeto sociocultural e
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2003,

Rosa Iavelberg (2003) afirma que a arte deve
ser trabalhada dentro da escola ponderando três
eixos da aprendizagem, como produção do aluno,
apreciação dos alunos pelos trabalhos deles, dos
colegas e dos artistas e a compreensão da Arte como
integrada numa perspectiva histórica e cultural na
sociedade.
Vimos anteriormente que o ensino de Arte
brasileiro passou por diversas transformações.
Enquanto no passado essas aulas eram reduzidas o
conteúdo a um ensino mecanizado, atualmente, há
uma enorme preocupação em reconhecer a Arte
como disciplina imprescindível na formação do ser
humano.
A arte promove o desenvolvimento
de competências, habilidades e
conhecimentos necessários a
diversas áreas de estudos;
entretanto, não é isso que justifica
sua inserção no currículo escolar,
mas seu valor intrínseco como
construção
humana,
como
patrimônio
comum
a
ser
apropriado
por
todos.
(IAVELBERG, 2003, p.9)
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As Artes Visuais são representadas por toda
forma de expressão visual como pintura, desenho,
escultura, colagem, fotografia, cinema, arquitetura, o
paisagismo, a decoração e outras linguagens. Elas
promovem a interação e a comunicação da criança,
representam uma forma de linguagem. É de
fundamental importância que haja um espaço em
todo o processo educativo destinado às Artes Visuais,
posto que através dele trabalham-se diversos
aspectos humanos, podemos destacar o imaginário.
A imaginação tem grande importância na construção
do aprendizado, pois, através dela, a criança cria e
transforma o real, conforme suas necessidades e
desejos.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais:
A educação em arte propicia o
desenvolvimento do pensamento
artístico e da percepção estética, que
caracterizam um modo próprio de
ordenar e dar sentido à experiência
humana: o aluno desenvolve sua
sensibilidade,
percepção
e
imaginação, tanto ao realizar formas
artísticas quanto na ação de apreciar e
conhecer as formas produzidas por ele
e pelos colegas, pela natureza e nas
diferentes culturas. (BRASIL, 2000,
p.19)
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As aulas de Artes devem possuir espaços
privilegiados nas Instituições Educacionais desde as
creches, educação infantil, no ensino fundamental e
médio, a fim de se tornarem espaços humanizados de
autoria e expressão. Conforme o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil:
[...] tal como a música, as Artes Visuais
são linguagens, e também uma das
formas importantes de expressão e
comunicação humana, o que, por si só
justifica sua presença no contexto da
educação, de um modo em geral, e na
Educação Infantil, particularmente.
(BRASIL, 1998, p.85)

A Arte contribui significativamente para a
formação intelectual do aluno, favorece a ação
espontânea, facilita a livre expressão, além de
permitir a comunicação. Contudo, as Artes Visuais
concebem um tipo de linguagem que tem
particularidade intrínseca e sua aprendizagem
acontece por meio dos seguintes aspectos:
Fazer artístico - centrado na
exploração, expressão e comunicação
de produção de trabalhos de arte por
meio
de
práticas
artísticas,
propiciando o desenvolvimento de um
percurso
de
criação
pessoal;
Apreciação - percepção do sentido
que o objeto propõe, articulando-o
tanto aos elementos de linguagem
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visual quanto aos materiais e suportes
utilizados, visando desenvolver, por
meio da observação e da fruição a
capacidade de construção de sentido,
reconhecimento,
análise
e
identificação de obras de arte e de
seus produtores; Reflexão - considera
tanto no fazer artístico como na
apreciação, é um pensar sobre todos
os conteúdos do objeto artístico que se
manifesta em sala, compartilhando
perguntas e afirmações que a criança
realiza instigada pelo professor e no
contato com suas próprias produções
e as dos artistas. (BRASIL, 1998, p.89)

Ao analisar o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (1998) observamos que as
práticas em Artes Visuais trazem consigo objetivos
próprios de acordo com cada faixa etária.
A capacidade de criar linhas e formas que se
assemelham aos objetos reais é uma competência
simbólica que apenas o ser humano possui. Embora
a Arte geralmente seja vista como uma questão de
sentimento ou inspiração na verdade envolve uma
grande diversidade de capacidades e habilidades
cognitivas, a mensagem que ela transmite é ampla,
multidisciplinar, modifica-se no tempo e no espaço, e
de indivíduo para indivíduo.
Com a pintura, por exemplo, a criança começa
a conhecer novas texturas e formas, passando a lidar
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com as cores de forma mais pragmática. Para o
desenvolvimento do tato, as brincadeiras de
massinha podem auxiliar na motricidade e trabalha
com a noção tridimensional das formas.
Muitos educadores valorizam as Artes Visuais
por apresentarem oportunidades de auto expressão e
proporcionarem grandes descobertas ao estudante.
As crianças menores se expressam de maneira
significativa por meio das atividades artísticas, desde
as questões abstratas até as mais complexas que não
conseguem transmitir para os adultos por meio de
outras linguagens.
A Arte, não pertence as creches, préescolas e escolas e não deve ser
subserviente ou ficar a serviço de
outros interesses. Ela vem abrir as
portas e janelas das instituições
educacionais para mostrar a vida de
oura forma - estética e poética – e
favorecer o transbordamento das
múltiplas linguagens da criança,
favorecendo o acesso e estimulando
as diferentes formas de expressões
artísticas. (BRASIL, 2006, p.28)

Sabemos que a sociedade contemporânea
valoriza os saberes científicos e a linguagem escrita
em detrimentos a outras linguagens, sobretudo as
linguagens artísticas. Contudo, é de fundamental
importância que os espaços educativos sejam lugares
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de troca, respeito, expressão e de múltiplas
linguagens.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA DE
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Arina Moreira Uliana

RESUMO
A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a
Importância do lúdico na educação infantil. Tendo
como objetivo oportunizar ao educador a
compreensão do significado e da importância das
atividades lúdicas na educação infantil em relação ao
desenvolvimento e à aprendizagem infantil. A
pesquisa é de forma bibliográfica com métodos
descritivos e embasamento teórico pesquisado em
sites, livros, revistas, periódicos que falam sobre o
tema. De acordo com o estudo bibliográfico
desenvolvido é possível mostrar que os espaços
lúdicos são ambientes férteis. As brincadeiras são
importantes por fazerem parte do mundo das crianças
e por proporcionarem momentos agradáveis dando
espaço à criatividade. Por fim a pesquisa constatou
que o professor deve buscar o bem estar dos
pequenos durante o processo de ensino e
aprendizagem, utilizando assim o lúdico como
instrumento de construção do conhecimento.
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Palavras-chave: Desenvolvimento. Contribuição na
Aprendizagem, Educação Infantil, Ludicidade.
ABSTRACT
The present research is a study on the importance of
play in early childhood education. The purpose of this
study is to provide the educator with an understanding
of the meaning and importance of play activities in
early childhood education in relation to child
development and learning. The research is of
bibliographical form with descriptive methods and
theoretical foundation researched in sites, books,
magazines, periodicals that talk about the subject.
According to the bibliographical study developed it is
possible to show that play spaces are fertile
environments. The games are important because they
are part of the children's world and because they
provide pleasant moments giving space to creativity.
Finally, the research found that the teacher should
seek the welfare of the little ones during the process
of teaching and learning, thus using the play as an
instrument of knowledge construction.
Keywords: Development. Contribution in learning.
Early Childhood Education. Ludicidade.
INTRODUÇÃO

Ordenar o brincar ludicamente significa uma
reorganização da prática pedagógica desempenhada
pelo professor, prática essa que deve abandonar os
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moldes da educação bancária, e absorver o lúdico por
meio das brincadeiras, jogos e brinquedos como o
instrumento principal para desenvolver diversas
capacidades da criança. Além destas razões,
valendo-se de situações de descontração que o
professor poderá desenvolver diversos conteúdos,
gerando uma integração entre as matérias
curriculares. Essa pesquisa traz como objetivo:
Oportunizar ao educador a compreensão do
significado e da importância das atividades lúdicas na
educação infantil, procurando provocá-lo, para que
insira o brincar em seus projetos educativos,
possuindo intencionalidade, objetivos e consciência
clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e
à aprendizagem infantil.
A fim de obter uma resposta mais eficaz para
esse objetivo, projetei os seguintes objetivos
específicos: Compreender que por meio das
atividades lúdicas, a criança aceita a existência dos
outros, estabelece relações sociais, constrói
conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente;
Conhecer a importância do lúdico na educação
infantil; Observar como a criança através de
brincadeiras e dos jogos desenvolve a autonomia,
independência, coordenação motora, criatividade,
afeto, socialização, interação com outras crianças e
principalmente a diversão.
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Observa-se que o trabalho realizado com
lúdico, vem ao longo dos tempos conquistando seu
espaço, sua importância e até mesmo convertendose em uma necessidade. Tornando-se uma ação
importante de forma geral, ação está presente na vida
do ser humano em todas as fases, seja na infância,
na idade adulta ou na velhice. Verifiquei também que
as brincadeiras, jogos e os brinquedos na escola; os
mesmos necessitam ter a mediação docente, visto
que, nesse ambiente o que se busca é a transmissão
e a assimilação dos conhecimentos constituídos
socialmente pela humanidade.
Saliento que este trabalho consiste em buscar
reflexões, explicações e questionamentos sobre a
importância da aplicação do lúdico na educação
infantil, e sua contribuição para o desenvolvimento da
criança. O tema tem relevância cientifica e suma
grandeza para o professor, na qual oportuniza
conhecimentos para o seguimento na vida
profissional
e
pessoal.
A
metodologia
e
procedimentos foram, por meio da pesquisa
bibliográfica, utilizando meios envolvendo livros,
artigos, sites, revistas. Conseguindo assim verificar
na literatura atual, os mais variados estudos
referentes ao tema da pesquisa.
O QUE É O LÚDICO
O lúdico tem sua origem na palavra “ludus” que
quer dizer jogo, a palavra evoluiu levando em
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consideração as pesquisas em psicomotricidade, de
modo que deixou de ser considerado apenas o
sentido de jogo. O lúdico faz parte da atividade
humana e caracteriza-se por ser espontâneo,
funcional e satisfatório. Na atividade lúdica não
importa somente o resultado, mas a ação, o
movimento vivenciado. Uma vez que o lúdico
acontece com base no brinquedo, brincadeiras e
jogos, uma vez que é o momento que a criança entra
no seu mundo da imaginação. Segundo santos 1997:
A
escola
pode
ensinar,
a
psicopedagogia pode cuidar dos
problemas de aprendizagem a
psicologia pode resolver problemas
emocionais, a família pode educar,
mas os espaços lúdicos é o espaço
para a criatividade, para a vida afetiva,
para o cultivo da sensibilidade, um
espaço para a nutrição da alma deste
ser humana criança, que preserve sua
integridade, através do exercício de
respeito a sua condição de ser em
formação. (SANTOS, 1997, p. 21).

O universo lúdico vem acompanhado de temas
para ser desenvolvido na educação infantil no
aprendizado da criança, são eixos que vai se
desencadeando no meio delas do seu mundo real. A
atividade lúdica é muito importante para o
desenvolvimento infantil, ela nos possibilita a
desenvolver vários aspectos no desenvolvimento da
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personalidade da criança como o físico, afetivo,
social, cognitivo e criativo etc. A ludicidade é um
conjunto para compor o trabalhado na educação
infantil, mediante a aplicação de várias atividades
como: jogos, escrita, histórias, dramatizações,
músicas, danças, canções e várias outras atividades
que enriquecem o conhecimento cultural da criança.
Ludo pedagogia: Investindo Ludicamente na
Aprendizagem
A ludo pedagogia é um segmento da
pedagogia dedicado a estudar a influência do
elemento lúdico na educação. Ela é uma ferramenta
para propósitos pedagógicos dentro das diretrizes
educacionais vigentes. Mas, afinal, por que o brincar
pode ser o norte da educação infantil? O lúdico faz
parte da natureza da criança, é uma linguagem
inerente a ela. Quando a brincadeira é trabalhada
com um objetivo pedagógico potencializa o processo
de aprendizagem, tornando o desenvolvimento
infantil mais completo. Por meio de recursos lúdicos,
como jogos, games, teatro, música, cinema, a criança
desenvolve a capacidade de formar conceitos,
selecionar ideias, estabelecer relações e integrar
percepções. A ludicidade serve a um propósito de
construção de valores sociais e afetivos, além de
desenvolver os campos intelectuais e motor. O
referencial curricular para a educação infantil estimula
o uso do lúdico dentro da sala de aula, de modo que
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muitas escolas já investem em ludo pedagogia sem
saber. Segundo o referencial curricular nacional para
a educação infantil 1998:
Pela
oportunidade
de
vivenciar
brincadeiras imaginativas e criadas por
elas mesmas, as crianças podem
acionar seus pensamentos para a
resolução de problemas que lhe são
importantes e significativos. Propiciando
a brincadeira, portanto, cria-se um
espaço no qual as crianças podem
experimentar o mundo e internalizar uma
compreensão particular sobre as
pessoas, os sentimentos e os diversos
conhecimentos. (BRASIL, 1998, p. 28).

O acesso ao ensino regular a partir dos 04
anos não significa antecipar os processos de
alfabetização. Essa lei vem consolidar a importância
dessa fase na vida das crianças, com um objetivo
muito mais voltado ao desenvolvimento integral da
criança do que à inserção de conteúdos específicos
das disciplinas tradicionais. Nessa fase, o trabalho é
voltado à construção de valores éticos, morais e
sociais,
estruturação
de
conceitos lógicos,
desenvolvimento da coordenação motora e
capacidade de raciocínio. Segundo Kishimoto 2015,
citando Fröebel 1912:
Brincar e falar constituem os
elementos pelos quais a criança vive.
Assim, a criança nesse estágio
confere a cada coisa as propriedades
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da vida, sentimento e fala (...) a
criança começa a representar seu ser
interno para fora e atribui a mesma
atividade para tudo, para um seixo e
uma lasca de madeira, para a planta,
a flor o animal. (KISHIMOTO, 2015, P
69. Apud FROEBEL, 1912, p. 54).

Por meio da ludo pedagogia podemos
oferecer ao aluno uma proximidade da realidade da
qual está inserida, promovendo o aumento na
frequência escolar, a diminuição da violência dentro
da escola, socialização e integração de todos os
alunos no grupo, elevar a autoestima e o respeito com
as diferenças, transformando o aluno, o professor, a
escola, a família e a sociedade. Segundo Kishimoto,
2015, citando Fröebel 1912:
(...) A criança que brinca sempre. Com determinação auto ativa,
perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode certamente
tornar-se um homem determinado, capaz de auto sacrifício para
a promoção do seu bem e de outros... Como sempre indico o
brincar em qualquer tempo não é trivial, é altamente serio e de
profunda significação. (KISHIMOTO, 2015, P. 68. Apud
FROEBEL, 1912, P. 55).

Conhecendo a Cultura Lúdica
A cultura lúdica é antes de tudo um conjunto de
procedimentos que permitem o brincar possível.
Dispor de uma cultura lúdica é dispor de certo número
de referências que permitem interpretar como jogo
atividades que poderiam ser vistas como tais para
outras pessoas. Assim o que são raras as crianças
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que se enganam quando se trata de discriminar no
recreio uma briga de verdade e uma briga de
brincadeira. Isso não é fácil para os adultos,
sobretudo para aqueles que em suas atividades
quotidianas se encontram mais afastados das
crianças. Não dispor dessas referencias é não poder
brincar. Seria por exemplo reagir com soco de
verdade a um convite para uma briga lúdica. Se o jogo
é questão de interpretação, a cultura lúdica fornece
referencias intersubjetivas a uma interpretação, o que
não impede evidentemente os erros de interpretação.
A cultura lúdica compreende conteúdos mais
precisos, sob a forma de um personagem (homem
aranha ou qualquer outro), e produzem jogos
particulares em função do interesse da criança.
Segundo Kishimoto 2015:
A cultura lúdica é, então, composta de
certo número de esquemas que
permitem iniciar a brincadeira, já que
se trata de produzir uma realidade
diferente daquela da vida quotidiana:
Os verbos no imperfeito, as
quadrinhas, os gestos estereotipados
do início das brincadeiras compõem
assim aquele vocabulário cuja
aquisição é indispensável ao jogo.
(KISHIMOTO, 2015, P. 24).

O conjunto de regras disponíveis para os
participantes numa determinada sociedade compõem
a cultura lúdica. A cultura lúdica não é um bloco
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monolítico, mas um conjunto vivo, diversificado
conforme os indivíduos e os grupos, em função dos
hábitos lúdicos, das condições climáticas ou
espaciais. Compreende o que se poderia chamar de
esquemas de brincadeiras, para distingui-los das
regras stricto sensu. Trata-se de regras vagas, de
estruturas gerais e imprecisas que permitem
organizar jogos de imitação ou de ficção.
Encontram-se brincadeiras do tipo “papai e
mamãe” em que as crianças dispõem de esquemas
que são uma combinação complexas das
observações da realidade social, hábitos de jogos e
suporte materiais disponíveis. Da mesma forma,
sistemas de oposições entre o mocinho e os bandidos
constituem esquemas bem gerais utilizáveis em jogo
muito diferentes. A cultura lúdica evolui com as
transposições do esquema de um para o outro.
Apodera-se de elementos da cultura do meio
ambiente e social da criança para aclimatá-la ao jogo.
A IMPORTANCIA DO BRINCAR E DOS JOGOS
Brincar: é um ato reconhecido como
espontâneo e natural, que se constitui, basicamente,
em um sistema que integra a vida social das crianças
e que passa de geração a geração, de acordo com os
interesses e necessidades de cada grupo e época.
Uma vez que, vários motivos levam a criança a
brincar. Não é, portanto, somente por simples prazer
ou para gastar suas energias que as crianças
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brincam. Existem amplos aspectos que devem ser
considerados, não se devendo de forma alguma
subestimar esta atividade, que é, sem dúvida,
essencial para o desenvolvimento da criança em
idade pré-escolar. Segundo Moyles 2002:
O brincar em situações educacionais,
proporciona não só um meio real de
aprendizagem como permite também
que
adultos
perceptivos
e
competentes aprendam sobre as
crianças e suas necessidades. No
contexto escolar, isso significa
professores capazes de compreender
onde as crianças “estão” em sua
aprendizagem e desenvolvimento
geral, o que, por sua vez, dá aos
educadores o ponto de partida para
promover novas aprendizagens nos
domínios do cognitivo e afetivo.
(MOYLES, 2002, P 12-13).

De qualquer modo, é através do brincar que a
criança aprende a se preparar para o futuro e para
enfrentar direta ou simbolicamente dificuldades do
presente. As crianças brincam porque esta é uma
atividade agradável e ao brincar a criança exercita
também a mente, além do corpo, pois ambos estão
envolvidos. Quando a criança é muito pequena, por
exemplo, seu mundo, de certo modo, é muito restrito;
ela não tem condições de brincar com um número
grande de pessoas; no máximo, com duas ou três
crianças, ou sozinhas.
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O jogo: O ato de jogar é tão antigo quanto o
próprio homem, na verdade o jogo faz parte da
essência de ser dos mamíferos. O jogo é necessário
ao nosso processo de desenvolvimento, tem uma
função vital para o indivíduo principalmente como
forma de assimilação da realidade, além de ser
culturalmente útil para a sociedade como expressão
de ideais comunitários. Na concepção Piagetiana, os
jogos consistem numa simples assimilação funcional,
num exercício das ações individuais já aprendidas
gerando ainda um sentimento de prazer pela ação
lúdica em si e pelo domínio sobre as ações. Portanto,
os jogos têm dupla função: consolidar os esquemas
já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional a
criança. Para Vygotsky o lúdico influencia
enormemente o desenvolvimento da criança.
Segundo Cartaxo e Salatino 2007:
O grande trunfo das atividades lúdicas
é o fato de elas estarem centradas na
emoção e no prazer. Mesmo quando o
jogo pode trazer alguma angústia ou
sofrimento. Nesse caso quando a
criança
exprime
emoções
consideradas negativas, o jogo
funciona como um catarses, uma
limpeza da alma, que da lugar para
que outras emoções mais positivas se
instalem. (CARTAXO e SALATINO
2007, P. 113).
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Por meio do jogo é que a criança aprende a
agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa
e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da
linguagem, do pensamento e da concentração.
Existência de regras: cada jogo se processa de
acordo com certas regras que determinam o que
“vale” ou não dentro do mundo imaginário do jogo. O
que auxilia no processo de integração social das
crianças. Estimulação da imaginação, autoafirmação
e autonomia.
A
EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
SEU
DESENVOLVIMENTO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO
DAS BRINCADEIRAS LÚDICAS
A educação infantil divide-se em várias etapas,
de acordo com a faixa etária da criança. O lúdico é o
companheiro diário, já que desse modo às crianças
se conhecem e se expressam melhor, adquirindo
conhecimentos, conhecendo limites de maneira
agradável e saudável. As atividades realizadas têm
que ser proporcionadas de forma lúdica: jogos,
brincadeiras, expressão corporal, que promovam o
desenvolvimento motor e sócio afetivo das crianças.
Segundo Cartaxo e Salatino 2007:
o adulto na figura do professor que na
instituição infantil, ajuda a estruturar o
campo das brincadeiras na vida da
criança. Consequentemente é ele que
organiza sua base estrutural, por meio
de oferta de determinados objetos,
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fantasias, brinquedos ou jogos, da
delimitação e arranjo dos espaços e
tempo para brincar. (CARTAXO e
SALATINO 2007, P. 119).

As crianças já vivenciam muitas cobranças na
rotina de suas vidas: são cobradas na escola pelos
professores; em casa, por seus pais; na expectativa
social de gerarem uma sociedade mais justa. As
brincadeiras acabam sendo uma importante válvula
no exercício da liberdade e autodescoberta infantil,
sendo assim os espaços lúdicos têm valor
educacional intrínseco. Brincar educa, assim como
viver educa, sempre sobra alguma coisa. Na escola é
possível planejar os espaços para o brincar. Na sala
de aula, o espaço de trabalho pode ser transformado
em espaço de jogo, podem ser desenvolvidas
atividades aproveitando mesas, cadeiras, divisórias
etc. como recursos. Fora da sala, sobretudo no pátio,
a brincadeira “corre solta” e a atividade física
predomina.
Infância e Ludicidade
Na concepção Walloniana, “infância é
sinônimo de lúdico”. Toda a atividade da criança é
lúdica, no intuito, de que, se exerce por si mesma. Ou,
dito em outros termos, toda atividade emergente é
lúdica, exerce-se por si mesma antes de poder
integrar-se em um projeto de ação mais extenso que
a subordine e transforme em meio. As atividades
surgem liberadas, livres (aqui no sentido de gratuitas,
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não instrumentais), exercendo-se pelo simples prazer
que encontram em fazê-las. Porem tende ao
aperfeiçoar-se por este exercício funcional, a
tornarem-se aptas a entrar em cadeias mais
complexas, como ação intermediaria. O que descreve
é um movimento de dever, que leva do brinquedo ao
trabalho, isto é, da atividade fim á atividade meio.
Segundo Kishimoto 2015:
O trabalho, entendido como qualquer
ação instrumental subordinada a um
fim externo e a um produto,
corresponde, portanto àquela para
onde a atividade lúdica. O jogo tende
ao trabalho como a criança tende ao
adulto. A compreensão adequada do
lúdico supõe então, como tudo aquilo
que se refere a infância, etapa da vida
humana
marcada
pelo
devir
acelerado, uma perspectiva temporal
dupla. (KISHIMOTO, 2015, P. 114)

Dizer que a atividade infantil é lúdica. Isto é,
gratuita, não significa que ela não atenda as
necessidades do desenvolvimento. Embora inútil,
fútil, do ponto de vista imediato, ela tem enorme
importância em longo prazo. A necessidade de
garantir espaço para o gesto inútil adquire enorme
importância.
O Lúdico na Pratica Pedagógica
Todos os professores de educação infantil
afirmam que; o brincar é importante para a criança,
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mesmo aqueles que habitualmente não lidam com
crianças, acreditam que o “brincar” é parte integrante
do dia-a-dia delas. A diferença entre os educadores é
que para alguns o brincar, fica muito bem quando a
“parte séria” acaba o que quer dizer: Vamos estudar
fazer as tarefas e quando tudo estiver pronto, vocês
estarão “livres para brincar!”. E para outros
professores o brincar mescla-se dentro do processo
de ensino e aprendizagem, isso quer dizer, que, o
brincar é parte integrante da ação educadora.
Quando falamos em educação infantil o
assunto é natural e procurado. Já nas primeiras séries
do ensino fundamental começa a polêmica: brincar
ajuda ou distrai? E quando falamos nas demais
séries, no segundo e terceiro grau o lúdico fica
absolutamente esquecido, pois agora todos têm que
trabalhar muito seriamente. Segundo o currículo
Integrador da Infância paulistana 2015:
Assim, como o menino poetaeducador Manuel de Barros, quando
educadores e educadoras são
estudiosos da criança (criançólogos),
observadores
das
crianças
(Criancistas),
caçadores
dos
“achadouros” das infâncias que
habitam os espaços coletivos da
educação, revela-se uma infância
potente, real e pulsante que é
fundamental para a construção do
currículo
integrador,
capaz
de
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considerar bebês e crianças em sua
integralidade e articular vida e
educação de forma significativa e
socialmente relevante, sem rupturas.
(CURRICULO INTEGRADOR DA
INFANCIA PAULISTA, 2015, P. 2122).

O importante é o professor compor um
conjunto de atividades lúdicas que promovam as
culturas infantis e a construção pelas crianças de um
olhar diferenciado para o mundo, de uma atitude
solidaria e ética na relação com companheiros e de
um olhar confiante em suas possibilidades de
continuar aprendendo. O uso do lúdico na educação
na educação infantil prevê especialmente a utilização
de metodologias agradáveis e adequadas às crianças
que façam com que o aprendizado aconteça dentro
do “seu mundo”, das coisas que lhes são importantes
e naturais de se fazer, que respeitam as
características próprias das crianças, seus interesse
e esquemas de raciocínio próprio. Segundo o caderno
ofício do professor 2002:
O desenvolvimento é um processo
promovido culturalmente. A função da
educação é realizar esse trabalho de
intermediação entre o indivíduo e seu
grupo cultural. Isso ocorre nas
relações entre a criança e os pais,
entre os alunos e os educadores, em
situações escolares ou não. Ocorre
também entre as próprias crianças
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quando brincam: Onde está ação está
cheia de aspectos educativos.
(OFICIO DO PROFESSOR, 2002, p.
70).

E haveria outras coisas que as interessassem
mais do que a brincadeira? Assim, quando falamos
em lúdico e no brincar não estamos falando em algo
fútil e superficial, mas de uma ação que a criança faz
de forma autônoma e espontânea, sem o domínio
direcionador do adulto. Utilizar metodologia lúdica, do
tipo
de
jogos,
histórias,
dramatização
e
manifestações artísticas, atrai e motiva a criança a
participar.
CONCLUSÃO
Apesar de tantas teorias defenderem uma
aprendizagem por meio do brincar e dos movimentos
espontâneos da criança, elas estão longe de usufruir
de uma pedagogia fundamentada na ludicidade,
criatividade e na expressividade livre dos atos. Para
que isso ocorra de maneira proveitosa torna-se
necessário aperfeiçoar e instruir professores e a
utilização das brincadeiras lúdicas. A utilização de
forma errônea é o principal ponto negativo deste
recurso, por isso, é necessário salientar que o
sucesso pedagógico de qualquer trabalho vai
depender da postura do professor durante as
atividades didático– pedagógicas, propondo uma
pedagogia baseada na interação coletiva, na
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criatividade, na ludicidade envolvendo todo o contexto
escolar.
Por intermédio do brincar é que se pode
despertar na criança um espírito de companheirismo,
cooperação e autonomia. A criança precisa interagir
de forma coletiva, ou seja, precisa apresentar seu
ponto de vista, discordar, apresentar suas soluções é
necessário também criar ambiente propício e
incentivar as crianças a terem pensamento crítico e
participativo, fazendo parte das decisões do grupo. E
nessa perspectiva o lúdico se torna muito importante
na escola, porque pelo lúdico a criança faz ciência, já
que trabalha com a imaginação e produz uma forma
complexa de compreensão e reformulação de sua
experiência cotidiana. Ao combinar informações e
percepções da realidade problematizada, tornandose criadora e construtora de novos conhecimentos.
Devemos entender que o lúdico contribui para
o desenvolvimento da autoestima o que favorece a
autoafirmação e valorização pessoal. E ainda, as
brincadeiras, os jogos, os brinquedos podem e devem
ser objetos de crescimento, possibilitando à criança a
exploração do mundo, descobrir-se, entender-se e
posicionar-se em relação a si e a sociedade de forma
lúdica e natural exercitando habilidades importantes
na socialização e na conduta psicomotora. A partir
dessas definições constatamos que o lúdico está
relacionado a tudo o que possa nos dar alegria e
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prazer, desenvolvendo a criatividade, a imaginação e
a curiosidade, desafiando a criança a buscar solução
para problemas com renovada motivação. Desse
modo, brincando a criança vai
construindo
e
compreendendo o mundo ao seu redor.
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OS CONTOS DE FADAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Bianca Carli dos Santos Gomes

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo
e sua respectiva a importância dos contos de fadas
para o desenvolvimento da criança. Realiza-se uma
breve apresentação do conceito sobre o que é a
Psicanálise e um resgate histórico dos contos de
fadas. Com base nos autores Bruno Bettelheim e
Diana e Mario Corso, analisar a contribuição dos
contos de fadas ao olhar da Psicanálise para o
fortalecimento emocional e desenvolvimento intectual
da criança, pois os contos são capazes de oferecer
recursos para enfrentamento dos problemas
interiores, suas angustias e medos, e auxiliar ao
encontro de soluções acertadas para superá-los, de
modo subjetivo, onde a criança estabelece uma
identificação com o herói. E o importante papel do
adulto sensível na apresentação dos contos, que ao
oferecer leitura dos contos de fadas a criança não
alfabetizada deixará memórias afetivas e prazerosas,
e no momento da alfabetização estará motivada ao
desejo de aprender a ler.
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Palavras-chave: Psicanálise; Conto de Fadas;
Desenvolvimento da criança.
Resumen
Este trabajo tiene como objetivo presentar un estudio
y su respectiva importancia de los cuentos de hadas
para el desarrollo del niño. Hay una breve
presentación del concepto de lo que es el
psicoanálisis y un rescate histórico de los cuentos de
hadas. Basado en los autores Bruno Bettelheim y
Diana y Mario Corso, analizan la contribución de los
cuentos de hadas al aspecto del psicoanálisis para el
fortalecimiento emocional y el desarrollo intelectual de
los niños, ya que los cuentos pueden ofrecer recursos
para enfrentar problemas internos, su angustia y teme
y ayuda a encontrar las soluciones correctas para
superarlos, subjetivamente, donde el niño establece
una identificación con el héroe. El papel importante
del adulto sensible en la presentación de cuentos es
que, al ofrecer la lectura de cuentos de hadas, el niño
analfabeto dejará recuerdos emocionales y
placenteros, y en el momento de la alfabetización se
sentirá motivado por el deseo de aprender a leer.
Palabras Clave: Psicoanálisis; Cuento de Fadas;
Desarrollo infantil.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem o objetivo de refletir
sobre as contribuições que os contos de fadas que
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podem oferecer recursos reflexivos para a construção
da identidade e fortalecimento emocional, além das
inúmeras contribuições para as habilidades sociais,
culturais e educativas.
Para a realização deste estudo utilizou-se o
método bibliográfico. Desta forma, foi necessário uma
breve compreensão do estudo da Psicanálise, o
histórico da origem dos contos de fadas, dos contos
populares que inicialmente não eram destinados as
crianças, aos contos contemporâneos, que são ricos
de reflexões sobre os obstáculos da atualidade
vividos por nossas crianças.
E realiza-se uma reflexão sobre os contos de
fadas para desenvolvimento da criança, em seus
aspectos emocionais, que por meio dos contos de
fadas será fortalecida psicologicamente. A sua
identificação com as dificuldades que o herói da
história enfrenta, o ajuda a construir uma identidade
fortalecida, que visualiza e se emociona com os
desafios proporcionados pelos contos, lidando com
as suas próprias ansiedades, alcançando aos poucos
o equilíbrio. E as contribuições para o futuro da
alfabetização, que ao ter uma relação positiva com a
leitura, facilitará durante o processo.
DESENVOLVIMENTO
Psicanálise
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A teoria da Psicanálise foi criada pelo médico
austríaco Segmund Freud (1856-1939), e é um
método que procura explicar o funcionamento da
mente humana. Inicialmente teve por objetivo
investigar as doenças mentais, que antes eram
tratadas por filósofos e místicos. Freud desenvolveu
um método de seus pacientes, e acreditava que seus
problemas originavam de desejos reprimidos, os
desejos, as lembranças e os instintos reprimidos
estariam “armazenados” no inconsciente das pessoas
e por meio desse método de escuta, o psicanalista –
profissional que pratica a psicanálise -é capaz de
compreender
e
explicar
os
diferentes
comportamentos, e assim ajudar seu paciente
superá-los.
Segundo Freud (2006), no olhar da Psicanalise
há três níveis de consciência: o consciente, o préconsciente e o inconsciente, e é neste nível, o
inconsciente, que ficam armazenadas as ideias e
desejos censurados, e por meio da observação e
escuta, o psicanalista percebe sinais de traumas, que
reprimidos causam as neuroses.
Ainda de acordo com a Teoria da Psicanálise
de Freud (2006), o inconsciente humano é
subdividido em três elementos que auxiliam no
equilíbrio e regulação do comportamento do
indivíduo. O Id é onde se encontram os instintos e
pulsões relacionados ao prazer, como os desejos
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inconscientemente carnais, materiais e sexuais, por
exemplo. O Ego, onde caracteriza a personalidade de
cada indivíduo, agindo como o equilíbrio do Id
(princípios dos prazeres inconscientes) e do superego
(as regras morais que limitam a extravagância do Id).
E o Superego monitora a mente humana, mantendoa sempre alerta aos princípios da moral, evitando que
ocorram desvios exagerados em direção ao Id.
Durante o processo terapêutico, investiga-se
também as memórias e experiências da infância, que
têm grande importância no entendimento do
inconsciente. O profissional, por sua vez, irá ajudar a
interpretar e organizar todas as informações e
identificar de onde surge determinado trauma,
inibições ou medos.
Breve histórico da origem dos contos de fadas
Em sua origem, os contos inicialmente não
eram destinados a crianças, nem tão pouco tinham
finais felizes ou a riqueza simbólica que tanto
contribuem para uma análise psicanalítica atual. Os
contos do século XVII eram contados por
camponeses tinham finais trágicos, citando medos e
aflições do mundo adulto como canibalismo, incestos,
adultérios e mortes. As adaptações foram feitas no
século XIX, com a invenção da infância, que devido a
industrialização, as crianças foram retiradas do
mundo do trabalho, e as narrativas sofreram a
infantilização, como objetivo de emitir uma
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mensagem simbólica, assim a criação dos contos de
fadas que hoje conhecemos. CORSO&CORSO
(2006).
O percursor dos contos de fadas é Charles
Perrault (1623-1703), que deu simbolismo e o
acabamento literário aos contos que ouvia de sua
mãe em sua infância, e seus contos tornaram-se tão
populares em todo o mundo. Publicou Contos da
Mamãe Gansa, uma versão de Chapeuzinho
Vermelho onde o lobo saia vitorioso no final, repletos
de violência, e as fadas são poucos presentes em
suas obras. SCHNEIDER & TORROSSIAN (2009)
Os famosos alemães irmãos Grimm, Jacob
Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859),
recolheram vários contos populares germânicos e
franceses, e deram a eles tratamento literário e
simbolismo, e juntos criaram mais 210 publicações,
entre elas Chapeuzinho Vermelho com final feliz,
João e Maria e a Bela e a Fera. Diferente de Perrault,
oferecem
mais
humanidade
as
narrativas,
privilegiando o amor ao próximo e solidariedade.
Suas obras oferecem esperança e o final feliz.
SCHNEIDER & TORROSSIAN (2009)
Hans Christian Andersen (1805-1875), foi o
primeiro a criar obras diretamente as crianças,
diferente dos demais que adaptavam histórias
populares para a realidade infantil. Difere também ao
deixar os “felizes para sempre”, e dar voz a criança
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em personagens, e animação a objetos e brinquedos,
que representam a criança que não é ouvida. Seus
contos sempre e repletos valores morais e da luta do
forte mal contra o fraco oprimido, que se fortalece e
enfrenta de forma vitoriosa as dificuldades. Publicou
o Patinho Feio, A princesa e a Ervilha, A roupa nova
do Imperador, O soldadinho de chumbo, A rainha das
neves, A sereiazinha, entre tantos outros.
Ao longo da história houve inúmeros autores
importantes que contribuíram com suas publicações:
La Fontaine (1621-1695) algumas fábulas escritas e
reescritas por ele são A Lebre e a Tartaruga, O
Homem, A Cegonha e a Raposa, O Menino e a Mula,
O Leão e o Rato, O Carvalho e o Caniço, a Raposa e
a Uva; Lewis Carrol (1832-1898), com Alice no país
das Maravilhas; L. Frank Baum (1856-1919) autor de
o Mágico de Óz; J.M. Barrie (1860-1937) autor de
Peter Pan, entre tantos outros.
Na literatura moderna podemos destacar J.R.R
Tolkien (1892-1973), foi amigo íntimo de C.S. Lewis.
Apesar de ter dado início a sua obra em 1937 com O
Hobbit, o livro infanto-juvenil, foi somente após o
lançamento da trilogia de "O Senhor dos Anéis"
(1954-1955) que Tolkien passou a ser conceituado
por milhões de fãs. E J. K. Rowling (1965) autora de
Harry Potter que marcou geração e encanta jovens e
adultos, é autora britânica com mais sucesso de
vendas. CORSO & CORSO (2006)
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Das contribuições nacionais, podemos citar os
mais atuais como Maurício de Souza (1935),
cartunista e criador da famosa Turma da Mônica,
conhecido por crianças e adultos; e Ziraldo Alves
Pinto, o Ziraldo (1935) entre várias publicações, a
mais conhecida é o premiado o Menino Maluquinho.
E Monteiro Lobato (1882-1935), grande jornalista
político de sua época, ficou popularmente conhecido
pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis,
como o Sítio do Pica Pau Amarelo. Suas obras
infantis constituem aproximadamente a metade da
sua produção literária.
Psicanálise do Conto de Fadas
A Psicanálise dos contos e fadas foi interesse
de estudo do psicólogo Bruno Bettelheim (19031990), que nasceu em Viena e emigrou para os
Estados Unidos, salvando-se dos campos de
concentração. Foi professor de psicologia em várias
Universidades, e seu interesse de estudo clínico, e
escreveu a respeito de vários assuntos, mas
principalmente reflexões psicanalíticas, que forma
baseada tanto na experiência pessoal nos campos de
concentração, como em sua clínica com crianças
perturbadas. Um dos trabalhos que incentivou o
interesse de vários estudiosos, foi a Psicanálise dos
contos de fadas, que visou explicar as contribuições
da psicologia dos contos para o desenvolvimento
infantil. Enfatizava o uso dos contos de fadas
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tradicionais, e fez reflexões psicanalíticas profundas
de vários dos contos. CORSO& CORSO (2006)
Os contos oferecem a possibilidade de resolver
conflitos psíquicos, devido a simbolização,
oferecendo significados manifestos encobertos.
Acreditava que os contos de fadas oferecem recursos
para o fortalecimento emocional a crianças com ou
sem dificuldades emocionais, e oferta a temporárias
e também permanentes aos medos e problemas
emocionais. BETTELHEIM (1978)
Bettelheim dedicou seu trabalho a tratar de
crianças com transtornos graves do comportamento,
e procurava oferecer meios para que essas crianças
encontrassem um sentido da vida diante de seus
sofrimentos. Assim usou os contos de fadas como
processo terapêutico. Em sua obra constata que o
simbolismo dos contos de fadas oferece as crianças,
mais do que outros tipos de narrativas, recursos para
a mensagem que diante da luta contra as
dificuldades, que são inevitáveis a vida, somos
capazes de enfrentá-los e saímos vitoriosos diante
dos problemas. BETTELHEIM (1978)
Quanto mais tentei entender a razão
destas estórias terem tanto êxito no
enriquecimento da vida interior da
criança, tanto mais percebi que estes
contos, num sentido bem mais
profundo do que outros tipos de leitura,
começam onde a criança realmente se
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encontra no seu ser psicológico e
emocional. Falam de suas pressões
internas graves de um modo que ela
inconscientemente compreende e sem menosprezar as lutas interiores
mais sérias que o crescimento
pressupõe - oferecem exemplos tanto
de soluções temporárias quanto
permanentes
para
dificuldades
prementes. PÁGINA 06

O trabalho de Bettelheim inspirou outros
autores a pesquisar os contos de fadas e sua
importância na construção e desenvolvimento na
elaboração e resolução dos conflitos. Os autores
Diana e Mario Corso realizam a análise dos contos de
fadas através de um olhar mais atual, e citam a obra
de Bettelheim. CORSO & CORSO (2006)
Esta obra foi uma experiência pioneira
em interpretar exaustivamente os
contos de fadas a partir da teoria
psicanalítica, ressaltando que seu uso
pelas crianças contemporâneas visa
ajudá-las na elaboração de seus
conflitos íntimos. Ele acreditou
encontrar na eficácia psicológica
dessas tramas o motivo de sua
perenidade e, com base nessa
hipótese, discorreu sobre uma série de
características da infância.
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Diana e Mario Corso vão além, e em seu foco
de estudo valorizam as obras passadas, os
tradicionais contos de fadas, reconhecem também as
contribuições das obras modernas, e constatam que
ambos contribuem para o fortalecimento psicológico
para o enfrentamento de medos e angústias,
oferecendo recursos simbólicos para compor o
repertório imaginativo. Segundo os autores, as
diferentes linguagens atraem as crianças, e
atualmente, mesmo com tantas informações
oferecidas, e perguntas respondidas, as crianças
continuam em busca de respostas em seu universo
de mistérios, e que as obras atuais exploram e
oferecem uma riqueza de subjetividade. CORSO &
CORSO (2006).
A criança precisa de sugestões de forma
simbólica para o enfrentamento de problemas
angustiantes, e os contos de fadas oferecem dilemas
de forma simples e clara, onde o bem e o mal são
personificados, apresentando o problema moral e a
luta para resolve-lo. BETTELHIEM (1978)
O mal assim como o bem são atraentes nos
contos de fadas, e não a mensagem que a pratica do
mal não compensa, ou que sempre é castigado por
suas ações, mas a identificação que a criança
estabelece com o herói, que sofre mas triunfa diante
de suas dificuldades, faz com que se fortaleça, e
imprima assim a moralidade. BETTELHEIM (1978)
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Existe uma recusa difundida em deixar
as crianças saberem que a fonte de
tantos insucessos na vida está na
nossa própria natureza- na propensão
de todos os homens para agir de forma
agressiva, não social e egoísta, por
raiva e ansiedade. Em vez disso,
queremos que nossos filhos acreditem
que, inerentemente, todos os homens
são bons. Mas as crianças sabem que
elas não são sempre boas; e com
freqüência, mesmo quando são,
prefeririam não sê-lo. Isto contradiz o
que lhes é dito pelos pais, e portanto
faz a criança sentir-se um monstro a
seus próprios olhos.

Os contos de fadas para o desenvolvimento da
criança
Bettelheim, afirma que os contos de fadas,
melhor do que qualquer outra história infantil, são
capazes de ensinar oferecendo recursos para
enfrentar os problemas interiores e encontrar
soluções acertadas, seja qual for a sociedade em que
a criança esteja inserida. A criança, como ser
participante e atuante da sociedade, aprenderá a
enfrentar e aceitar sua condição, desde que seus
recursos interiores lhe permitam. Assim, os contos
auxiliam no processo de construção da identidade da
criança e no desenvolvimento de suas habilidades
sociais, culturais e educativas. BETTELHEIM (1978)
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De acordo com Bettelheim, todos os problemas
e ansiedades infantis, como a necessidade do amor,
do medo e do desamparo, da rejeição e da morte, são
colocados nos contos em lugares fora do tempo e do
espaço, mas muito reais para crianças. A solução
geralmente encontrada na história e quase sempre
leva a um final feliz, indica a forma de se construir um
relacionamento satisfatório com as pessoas ao redor.
BETTELHEIM (1978)
Na Psicanálise dos contos de fadas, ao ouvir
uma história, a criança pode se identificar com o herói,
não devido à sua bondade ou beleza, mas por sentir
nele a personificação de seus problemas infantis,
seus medos, sua dificuldade de enfrentar, assim, seu
inconsciente desejo de bondade e beleza e,
principalmente, sua necessidade de segurança e
proteção. Pode, desta forma, superar o medo que a
inibe e enfrentar os perigos e ameaças que sente sua
volta, podendo alcançar gradativamente o equilíbrio
adulto. BETTELHEIM (1978)
Nos contos de fadas, o herói é um simples
mortal que precisa superar obstáculos imposto a ele,
e que nos momentos mais difíceis, recebe um auxílio
mágico, uma força sobrenatural, mas que ao final da
história, volta a ser o mortal do início, mas com a
diferença de ter superado seus desafios. Assim a
criança pode se identificar, e por vezes, receber ajuda
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para enfrentar suas maiores dificuldades, e sair
vitorioso no final, aceitando a si como é, OLIVEIRA:
O herói do conto de fadas tem um
corpo que pode executar feitos
miraculosos. Identificando-se com ele,
qualquer criança pode-se compensar em fantasia e através da identificação
- de todas as inadequações, reais ou
imaginárias, do seu próprio corpo.
Pode fantasiar que ela também, como
o herói, pode escalar o céu, derrotar
gigantes, mudar sua aparência, tornarse a pessoa mais poderosa ou a mais
bonita - em resumo, fazer seu corpo
ser e efetuar tudo que uma criança
possivelmente
poderia
almejar.
Depois que seus desejos mais
grandiosos foram satisfeitos em
fantasia, a criança fica mais em paz
com seu corpo tal como é na
realidade. O conto de fadas até
mesmo projeta esta aceitação da
realidade para a criança, porque
enquanto ocorrem transfigurações
extraordinárias no corpo do herói à
medida que a estória se desenrola, ele
torna-se novamente um mero mortal
quando a luta termina.

Portanto entende-se que a criança precisa
vivenciar o mundo do faz-de-conta, da ludicidade, da
magia, do encantamento, e os contos de fadas
proporcionam um momento lúdico movido de
imaginação. Diante disso é possível que a criança,
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por meio da observação, possa desenvolver
habilidades que lhe possibilite contar suas próprias
histórias de maneira mais elaborada, criando assim o
hábito de ouvir histórias, como também o respeito da
pessoa, que se dispõe a falar, estimulando o diálogo
entre a criança e o adulto, seja pais ou educadores,
encorajando-as a examinar e explicar suas opiniões.
Diana e Mario Corso, vão além, e afirmam que
não somente os contos de fadas tradicionais são
capazes de tal feito. No estudo realizado pelo casal,
analisam os contos de fadas e as obras mais atuais,
que devido a sua riqueza de tramas e reflexões
subjetivas, podem contribuir ainda mais para a
construção de sua identidade fortalecida. Acreditam
também em uma proposta de apresentação mais
livre, sem regras, onde pais e professores possam
usar os contos de forma a flexível. Os contos atuais,
que foram escritos e criados especialmente para as
crianças, trazem rica reflexão para as angústias reais
da atualidade, oferecendo contribuições significativas
para o fortalecimento emocional. CORSO & CORSO
(2006)
Os contos de a fadas podem ser oferecidos no
ambiente do lar, pelos pais ou quem for possível, mas
geralmente, em uma sociedade tão desigual, onde a
intelectualidade geralmente é restrita a poucos, os
contos de fadas ou qualquer contato com a leitura
ficará a critério da escola. E, por isso, o papel da
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escola no processo de desenvolvimento da leitura é
tão importante. Faz necessário a compreensão do
rico papel das histórias para o desenvolvimento das
crianças.
A leitura na infância tem um papel fundamental
na vida da criança. Nesta fase, a criança descobre o
mundo que a cerca e observa com cuidado e
curiosidade tudo que está em sua volta. E atualmente
compreende-se que o ato de ler dentro da escola está
além de preparar para o processo de alfabetização,
mas de oferecer memórias afetivas prazerosas dos
momentos leitura, é encantar com as narrativas, é
apresentar o mundo de descobertas, e formar leitores
que sejam capazes de escolher seus caminhos e
reproduzir atitudes leitoras. FONSECA (2012)
Por meio contos de fadas lidos na sala de aula
pelos próprios alunos ou contados pelos professores,
é possível perceber que as crianças experimentam
estados afetivos diferentes daqueles que a vida real,
que somente a história pode proporcionar. Assim a
presença da literatura infantil na escola representa
um estimulo forte a aprendizagem da leitura.
Adquirindo gosto pela leitura a criança passara a
escrever melhor, e terá um repertorio amplo de
informações. No mundo atual a literatura infantil surge
como uma fonte de conhecimento que enriquece a
formação da criança desde o seu primeiro contato
com as histórias infantis.
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Para que conto de fadas possa contribuir no
processo de superação do conflito que a oprimi, é
preciso permitir que a criança tenha a oportunidade e
liberdade para ouvir o conto quantas vezes ela
desejar. Essa necessidade de ouvir repetidamente
uma história é o processo pelo qual a criança cria as
associações necessárias, oferecendo repertorio para
lidar com suas angustias.
Só escutando repetidamente um conto
de fadas e sendo dado tempo e
oportunidade para demorar-se nele,
uma criança é capaz de aproveitar
integralmente o que a estória tem a lhe
oferecer com respeito à compreensão
de si mesma e de sua experiência de
mundo. Só então as associações livres
da criança com a estória fornecem-lhe
o significado mais pessoal, e assim
ajudam-na a lidar com problemas que
a oprimem. Quando escuta uma
estória pela primeira vez, por exemplo,
uma criança não pode lançar-se no
papel de uma figura do outro sexo. É
necessário distância e elaboração
pessoal de algum tempo antes que a
menina possa identificar-se com João
em "João e o pé de feijão" e um
menino com Rapunzel.

Para Bettelhiem, em sala de aula, para que a
histórias de contos de fadas possam oferecer
repertorio rico para a construção das associações, é
necessário dar tempo após a contação, com o
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objetivo de proporcionar tempo para a criança
meditar, respeitando o seu tempo. Ao oferecer esta
possibilidade, ela poderá refletir sobre a história e dar
significado pessoal.
Quando os contos de fadas estão
sendo lidos para crianças em salas de
aula ou em bibliotecas durante a hora
da estória, as crianças parecem
fascinadas. Mas com frequência elas
não recebem nenhuma oportunidade
de meditar sobre os contos ou reagir
de outra forma; ou eles são
amontoados imediatamente com outra
atividade, ou outra estória de um tipo
diferente lhes é contada, o que dilui ou
destrói a impressão que a estória de
fadas criou. Falando com crianças
depois de uma experiência dessas, vêse que a estória poderia não lhes ter
sido contada, apesar do bem que
possa lhes ter feito. Mas quando o
contador dá tempo às crianças de
refletir sobre as estórias, para que
mergulhem na atmosfera que a
audição
cria,
e
quando
são
encorajadas a falar sobre o assunto,
então a conversação posterior revela
que a estória tem muito a oferecer
emocional e intelectualmente, pelo
menos para algumas crianças.

Além dos benefícios para o desenvolvimento
geral da criança, a contação dos contos de fadas,
proporcionará o despertar para o interesse em ler. Um
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interesse verdadeiro, onde perceberá que a leitura é
libertadora, que todas as experiências que foram
significativas por meio da leitura oferecida por um
adulto sensível neste processo, poderão ser ainda
mais ricas e prazerosas no momento que esta criança
for capaz de ler sozinha.
Portanto, o professor deve aproveitar e criar
situações do cotidiano, como usuário da escrita diante
das crianças, para que elas notem e valorizem a
comunicação e sintam-se motivadas a ler e escrever.
O professor tem o papel importantíssimo diante
da competência leitora para a criança, pois além de
oferecer a leitura e atividades, é o modelo leitor. E
esse
modelo
é
construído
a
partir
do
comprometimento e sensibilidade do professor, que
não se propõe apenas a apresentar a leitura, mas
encantar e leva-los a conhecer melhor esse universo,
e o mundo da leitura deixará de ser apenas ler o que
está escrito, mas se tornará para descobrir o mundo
e a si. FONSECA (2006).
Assim, na fase da alfabetização, quando
professores tentam dissuadir as crianças para a
importância da leitura em suas vidas, com o discurso
que é necessário para “progredir na vida”, as crianças
não são motivas por promessas que parecem muito
distantes, e pode não sentir-se motivadas. No
entanto, a criança que sentiu um contato prazeroso,
com a leitura, e que esta leitura ofereceu meios para
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enfrentar obstáculos, esta criança terá “fé” que a
leitura
oferecerá
experiências
maravilhosas.
BETTELHEIM & ZELAN (1984).
O que precisa para que a criança fique
ávida por aprender a ler ou não é o
conhecimento sobre a utilidade prática
da leitura, mas uma viva fé de que,
sendo capaz de ler, se lhe abrirá um
mundo experiências maravilhosas,
permitindo-lhe se livrar da ignorância,
compreender o mundo e tornar-se
senhora do seu próprio destino. Pois é
a fé que mobiliza a nossa imaginação
e nos dá força para empreender as
tarefas mais difíceis, embora no
momento não compreendemos bem
como, por exemplo, a leitura nos vá
fornecer todas estas maravilhosas
oportunidades.

No ambiente escolar, os contos de fadas
geralmente têm papel de destaque em atividades
pedagógicas, devido ao um grande valor cultural,
histórico e literário, e o poder de encantamento que
gera nas crianças. E para o professor, a escolha
desse gênero literário é de fácil trabalho devido o
envolvimento do grupo de crianças que permanece
estimulado. Desta forma, com um olhar mais sensível
para os benefícios dos contos de fadas para o
desenvolvimento não somente intelectual, mas
principalmente para os benefícios emocional que eles
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podem oferecer, a leitura e contação dos contos de
fadas poderá ser ainda mais enriquecedora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As contações de histórias de modo geral na
educação infantil são de grande importância, oferece
o contato com linguagem escrita de sua língua
materna, o desenvolvimento da linguagem,
ampliando o vocabulário, os significados, e
principalmente desperta a criatividade. As histórias
oferecem recursos para a criança lidar com situações,
refletir sobre sentimentos e situações morais, que
ainda não vivenciou.
Os contos de fadas, em especial, oferecem
repertorio rico para estas reflexões, de modo que
apresentam o bem e o mal personificados, situações
de decisão, dificuldades a serem superadas,
enfrentando suas angústias e medos de modo
simbólico, contribuído para o fortalecimento
psicológico.
Os contos contemporâneos oferecem recursos
com obstáculos que as crianças da sociedade atual
enfrentam, além de tramas complexas que
contribuem da mesma forma ao fortalecimento
emocional.
O papel do adulto sensível para o processo de
contação e leitura é fundamental neste processo. O
adulto atenderá as necessidades da criança em seus
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anseios psicológicos e ofertará na construção de
boas experiências com a leitura. Essa relação deixará
memórias prazerosas, que resultará em uma criança
motivada para descobrir a alfabetização.
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AVALIAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS
Bruna Pinheiro de Moraes

INTRODUÇÃO
Diante deste tema tão amplo a “avaliação”,
podemos citar diversos aspectos de extrema
importância. No entanto, teremos como foco os
diferentes instrumentos utilizados na prática
avaliativa, se os mesmos podem e/ou devem
acarretar ao aluno ser ou não reprovado e de que
maneira as escolas observam este fator.
Segundo Hoffmann (1999), a avaliação
ainda é indispensável e essencial à educação, desde
que venha a ter uma perspectiva problematizadora,
que vise e o questionamento e o processo de reflexão
sobre a ação.
É impossível praticar avaliação dentro de um
projeto pedagógico tradicional, que espera que o
educando “esteja sempre pronto”, daí as provas
serem pontuais (LUCKESI, 2005).
Analisando a avaliação escolar é possível
investigar os instrumentos de avaliação e de que
forma os professores das escolas particulares
atribuem notas coerentes aos seus alunos do ciclo I.
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É necessário que o professor conheça seu
aluno, e realize um processo de ensino aprendizagem
em que possa constatar o que ele aprendeu ou não.
E não utilizar a avaliação como um simples método
para atribuir nota. É preciso fazer com que essas
formas de avaliação sejam coerentes, e que o próprio
aluno também possa se avaliar e se autoconhecer.
Assim, ambos poderão detectar falhas, e se projetar
em busca de novos caminhos para consolidar a
aprendizagem.
Desta
forma,
podemos
perceber
a
necessidade do processo de avaliação ser algo
continuo. Sendo indispensável que o professor venha
a avaliar outros aspectos do processo de
aprendizagem dos alunos.
Com a finalidade de aprofundar o
conhecimento na avaliação escolar, nossa primeira
abordagem será em torno do conceito de avaliação, o
que seria, como e com qual finalidade avaliar,
segundo autores e teóricos. Em seguida
abordaremos os instrumentos de avaliação que
permeiam o ambiente das escolas particulares, que é
a principal problemática em questão. Analisaremos
também de que forma são praticados e ocorrem estes
instrumentos avaliativos.
Para melhor complementação desse artigo
será realizado um estudo sobre a prática avaliativa,
com dois relatos sobre o contexto de avaliação de
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duas escolas particulares, situadas na zona sul de
São Paulo. Esta análise trará informações sobre
quais os instrumentos avaliativos presentes naquele
ambiente escolar e as formas como ambas utilizam
seus instrumentos avaliativos.
Tendo em vista que a avaliação é um tema
amplo e abrangente e que está diretamente
relacionado a questões envolvidas em toda área da
educação, este artigo tem como objetivo de descrever
sobre o papel da avaliação nas escolas particulares,
analisando quais são os instrumentos de avaliação e
de que forma são utilizados, e se os mesmos ocorrem
de forma diagnóstica ou classificatória.
O QUE É AVALIAR?
Avaliar é uma tarefa permanente no trabalho
de um docente. A avaliação deve ocorrer durante todo
o processo de ensino-aprendizagem, sendo um
processo de reflexão sobre a qualidade do que foi
desenvolvido tanto pelo professor, quanto pelo aluno.
O artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação estabelece que:
A verificação do rendimento
escolar observará seguintes critérios:
avaliação contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com a
prevalência dos aspectos qualitativos
sobre os quantitativos e dos resultados
ao longo do período sobre o de
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eventuais provas finais. (BRASIL, Lei
nº 9.394,1996).

A leitura da LDB 9.394/96 nos mostra que a
avaliação deve ser vista como um recurso para
auxiliar o professor em sua prática educativa,
prevalecendo à qualidade da avaliação sobre a
quantidade.
Sendo que para muitos alunos, o ato de avaliar
é simplesmente fazer prova, tirar nota, para assim
passar de ano. E para os professores, é visto na
maioria das vezes, como o cumprimento de uma
questão burocrática. Desta forma, ambos perdem e
descaracterizam a avaliação e seu significado básico
de dinamização do processo de conhecimento.
Segundo Luckesi (2002), “[...] a avaliação da
aprendizagem escolar auxilia o educador e o
educando na sua viagem comum de crescimento
[...]’’.
Para Hoffmann (1999), as formas de avaliação
adotadas por professores expressam os princípios e
metodologias de uma avaliação estática, com um
caráter classificatório e que muitas vezes leva uma
sentença ao aluno. E que no momento da avaliação a
resposta do aluno é o ponto de partida para novos
desafios.
Quando avaliamos um aluno, na verdade o
acompanhando de forma constante, com o intuito de
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A construção do conhecimento envolve uma
visão epistemológica extremamente diferente da
visão bancária, em que os conteúdos são
depositados e memorizados. O aluno pode construir
através de seu conhecimento prévio e do seu erro,
pois são fatores que tornam- se o ponto de partida seu
e de seu professor. Ter esta visão é algo essencial
para uma avaliação contínua nas escolas.
De acordo com Rabelo (1998), é preciso fazer
da avaliação um instrumento que auxilie a
aprendizagem, ajudando o aluno no processo de
construção do conhecimento.
Para Méndez (2002), a avaliação deve “[...]
constituir uma oportunidade real de demonstrar o que
os sujeitos sabem e como o sabem. Somente assim
o professor poderá detectar a consistência do saber
adquirido e a solidez sobre a qual vai construindo seu
conhecimento”.
Quando a avaliação ocorre em prol do aluno,
significa que seu objetivo não é a determinação de
notas que serão enviadas a secretaria e sim
possibilitar o caminho que o aluno faz, desvendando
suas dificuldades e assim, a necessidade de se
propor novos caminhos. Pois a avaliação escolar é
uma das partes que integra o processo de ensino
aprendizagem, e um aspecto importantíssimo é a
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clareza dos objetivos. Afinal é necessário que os
alunos saibam para que estão trabalhando. Os
objetivos deixam explícitos conhecimentos, atitudes,
assimilação, habilidades e compreensão por meio de
métodos que sejam adequados.
Para Perrenoud (1999), a avaliação da
aprendizagem é um processo regulador sobre a
individualidade de cada educando, apontando seus
limites e
possibilidades.
A
regulação
da
aprendizagem como da ação pedagógica deve
possibilitar ao educador redimensionar as trajetórias
a serem percorridas.
Portanto, avaliar não é, e jamais será uma
simples tarefa.
OS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CICLO I
NAS ESCOLAS PARTICULARES.
Sabemos que avaliação escolar é algo
continuo e que deve ocorrer em diferentes momentos
durante o trabalho desenvolvido.
Segundo Libâneo (1994), a verificação e
qualificação dos resultados da aprendizagem no
início, durante e no final das unidades didáticas, tem
como objetivo diagnosticar, superar dificuldades e
estimular os alunos para que continuem se
dedicando.
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E para isto, são necessários instrumentos e
procedimentos
adequados.
Os
instrumentos
avaliativos mais comuns no ambiente escolar são:
A prova escrita dissertativa, que se trata de um
tema em questão que deve ser respondido pelos
alunos, utilizando suas próprias palavras. As
questões de uma prova dissertativa devem estar clara
a leitura dos alunos, para que possam argumentar,
comparar e descrever suas ideias de acordo com o
que foi solicitado.
Já a prova escrita de questões objetivas, traz
alternativas para que os alunos realizem uma escolha
de acordo com seu conhecimento, podendo avaliar
suas habilidades e conhecimento.
Nas séries iniciais do ensino fundamental são
utilizadas, muitas vezes, são atribuídas notas altas
para um instrumento avaliativo apenas, que servirá
simplesmente
como
uma
verificação
de
conhecimentos.
Para Haydt (1994, p.69) “testagem é uma
técnica de avaliação que utiliza instrumentos
chamados testes”. O teste é um conjunto de tarefas
apresentadas a todos os membros de um grupo, onde
são utilizados procedimentos uniformes de aplicação
e correção.
Existem questões que também tem o intuito de
avaliar a aprendizagem do aluno, como as questões
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de falso ou verdadeiro, certo e errado, questões com
lacunas para que os alunos completem, questões de
interpretação de texto e de correspondência.
Além das provas escritas e das questões
citadas acima, existem também outras formas
avaliativas, como os trabalhos, que podem ser
individuais, ou em grupo, em sala ou em casa, o que,
muitas vezes, consiste apenas em cópias de textos,
ou em sala com orientação e intervenção do
professor.
Lembrando de que o processo avaliativo tratase de um acompanhamento do desempenho do
aluno.
A
AVALIAÇÃO
CLASSIFICATÓRIA.

DIAGNÓSTICA

E

A avaliação deve cumprir com funções
didáticas e pedagógicas, diagnosticando e verificando
questões relacionadas ao rendimento escolar de cada
aluno.
Quando falamos em avaliação, logo pensamos
se as mesmas ocorrem de forma classificatória, tendo
a função apenas de atribuir notas, classificando e
muitas vezes expondo os alunos e cumprindo apenas
com questões de obrigatoriedade burocrática. Ou se
a avaliação ocorre de forma diagnóstica com o intuito
de verificar o aprendizado de determinado conteúdo,
incentivar os alunos e corrigir possíveis erros.
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Uma das exigências para um bom professor é
o bom senso, como afirma Freire (2004), “a vigilância
do meu bom senso tem uma importância enorme na
avaliação que, a todo instante devo fazer da minha
prática.” O que vemos hoje são algumas mudanças
na nomenclatura do processo avaliativo o “conceito”
que nada mais seleciona os alunos em ruim, bom ou
ótimo, dando uma falsa impressão de mudança.
A princípio o professor deve fazer uma
sondagem com seus alunos e verificar seu
conhecimento prévio a respeito de determinado tema.
Durante o processo de assimilação o professor irá
diagnosticando as pendências, observando o aluno
durante a realização dos exercícios em sala,
caminhando pela classe, analisando, tirando dúvidas
e sempre os incentivando. Neste caso, os resultados
não são quantificados. Já que estes procedimentos
são realizados com o intuito diagnóstico.
Atribuir nota aos alunos com o simples objetivo
de aprovar ou reprovar, faz com que o período de
provas seja o único momento de avaliar, se é que se
pode chamar de avaliar um processo que vem com o
objetivo de classificar e consequentemente intimidar
os alunos diante de tal. Já que as provas no contexto
classificatório são prêmios para uns e armas
intimidatórias para outros. O que também não pode
ocorrer é a ilusão de que podemos optar apenas pelo
diagnóstico ou pelo classificatório, considerando
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aspectos
quantitativos
ou
qualitativos.
É
indispensável se considerar os dois, é preciso com
que haja o entendimento correto de avaliar e
estabelecer uma relação mútua entre estes aspectos.
ANÁLISE SOBRE OS INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
APLICADOS
EM
ESCOLAS
PARTICULARES DE SÃO PAULO
Com a finalidade de investigar os instrumentos
avaliativos aplicados em escolas particulares de São
Paulo, foram coletados dados referentes ao segundo
semestre de 2013, junto a professores e a
coordenadoras que atuam nas séries do ciclo I do
Ensino Fundamental. Os responsáveis pelas
avaliações no ciclo I dessas escolas pontuaram e
detalharam quais instrumentos avaliativos utilizados
por estas instituições e de que maneira os mesmos
são aplicados no cotidiano escolar.
RELATO SOBRE OS INSTRUMENTOS
AVALIAÇÃO NA ESCOLA I

DE

A primeira escola em que o estudo de caso foi
realizado é uma escola particular, com cerca de dois
mil alunos entre educação infantil e ensino médio,
situada na zona sul de São Paulo.
A escola I utiliza portfólios compostos por
relatórios individuais (escritos por cada professora),
sondagens e produções textuais como forma de
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avaliar e pontuar as evoluções dos alunos do 1º ano
do ensino fundamental I.
No entanto, do 2º ano ao 5º ano os alunos se
deparam com as avaliações formais, denominadas
como “provas”. As provas são trimestrais, a média é
6,0 e a matéria da prova é sempre equivalente ao
conteúdo trabalhado no decorrer do trimestre. Uma
semana antes da prova é encaminhado para casa um
comunicado com os conteúdos a serem estudados.
No caso dos alunos de 2º e 3º ano, o 1º
trimestre composto apenas pelas provas de
português, matemática, produção textual e leitura,
sendo que, as duas últimas se complementam,
valendo cinco pontos cada uma. As demais matérias
são avaliadas através de trabalhos de sala. Nos
demais trimestres o aluno realiza prova de todas as
matérias. Nestas séries os professores auxiliam os
alunos na leitura das provas.
Já os alunos de 4º e 5º ano realizam provas
trimestrais de todas as matérias. Nestas séries, como
não há a prova específica de leitura, a prova de
produção textual passa a valer dez pontos. No
momento da avaliação o professor avalia a leitura do
aluno, através de sua interpretação, já que a leitura
da prova é realizada pelo aluno, sem auxílio do
professor.
É importante ressaltar que as provas de
produção textual, possuem no verso uma tabela com
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o que deverá ser pontuado pelo professor, o que é
importante, pois faz com que o aluno esteja ciente do
que lhe será “cobrado”. Quanto à ortografia, todos os
erros ortográficos são corrigidos nas provas, no
entanto, os pontos de ortografia são descontados de
acordo com o conteúdo ortográfico do grupo série. E
nas correções das contas em provas de matemática,
o professor deve verificar não apenas o resultado se
está correto ou não, e sim a conta por completo.
De acordo com o regimento escolar da
instituição observada, os alunos que ao fim do
trimestre obtém uma média abaixo de 6,0 são
convocados para aulas de recuperação paralela.
Caso o aluno obtenha médias vermelhas nos três
trimestres, ele deve se submeter ao período
preparatório de exames. Se ao fim do ano qualquer
aluno vier a ter nota abaixo da média em três matérias
ou mais, o mesmo será reprovado.
Segundo a coordenadora responsável, apesar
da escola atribuir notas aos alunos, pois necessita
cumprir com uma série formalidades. A avaliação
ocorre constantemente, e se um aluno que costuma
ter um bom desempenho em seu aprendizado tira
uma nota na prova abaixo da média, o professor tem
autonomia para avaliá-lo de outras formas. Assim,
como se grande parte da turma tira uma nota abaixo
da média em determinada prova. Professores e
coordenadores se reúnem para verificar o que será
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feito a respeito. Tendo como objetivo principal, gerar
o conhecimento e capacitar o aluno para o próximo
ano letivo.
RELATO SOBRE OS INSTRUMENTOS
AVALIAÇÃO NA ESCOLA II

DE

A 2ª escola em que o estudo de caso foi
realizado, é uma escola particular, com cerca de
quinhentos alunos entre educação infantil e ensino
fundamental II, também situada na zona sul de São
Paulo.
Nesta escola, as avaliações dos alunos do 1º
ano do ensino fundamental I ocorrem semestralmente
através de um portfólio composto por uma atividade
de português, matemática e arte, por fotos das
crianças realizando estas atividades e por um
relatório individual pontual. Em que o professor
assinala aspectos relacionados ao desenvolvimento e
comportamento do aluno, escrevendo também um
parágrafo de no máximo cinco linhas, dando um
parecer sobre a criança.
No entanto, do 2º ao 5º ano, as avaliações
ocorrem através de provas bimestrais (português,
matemática, história e geografia, ciências e inglês).
Estas provas são compostas por questões
dissertativas, objetivas, ditado e pequenas produções
textuais. Os conteúdos das provas são de acordo com
o conteúdo trabalhado no decorrer do bimestre, e os
pais são informados previamente dos mesmos.
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A média da escola é 6,0 e os alunos que não
atingem a média ao fim do bimestre são
encaminhados para as aulas de recuperação
paralela. Caso o aluno não obtenha a média ao final
do ano letivo, ele deverá participar do período
preparatório de exames, que chega ao fim com
realização de uma nova prova.
No caso de turmas em que mais de 50% dos
alunos tiram nota abaixo da média em uma única
prova, o professor deve retomar o conteúdo e solicitar
um trabalho valendo 1,0 ponto.
Caso algum aluno que sempre apresenta um
bom desempenho nas aulas, trabalhos e provas, tire
uma nota baixa em sua prova. O professor juntamente
com a coordenação deve decidir o que fazer. Se aluno
deve realizar um trabalho, uma nova prova, se irá
ganhar um ponto de caderno ou de participação. Os
professores devem buscar outras formas de avaliá-lo.
Segundo a responsável pelas provas da 2ª
escola observada, a instituição tem como foco o
aprendizado do aluno e a retomada do conteúdo para
que o mesmo sinta-se e seja competente para o início
do próximo ano letivo. Mas que, no entanto, existe
uma série de burocracias a seguir e é indispensável
que se venha a atribuir notas aos alunos. Porém, que
isto é feito de forma cautelosa não só para que o
aluno não seja exposto, nem mesmo taxado pelos
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colegas, e sim, para que o mesmo aprenda e construa
a partir de seus erros.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Através do estudo de caso, podemos perceber
que ambas as instituições observadas têm como
principal meio de avaliação do aluno, a “prova” e
ambas é claro, atribuem notas aos alunos, pois é
indispensável que se faça. Já que há a necessidade
de também cumprir com parâmetros burocráticos.
Na escola I, o sistema avaliativo é mais
detalhado e os alunos possuem consciência dos
objetivos e do que será avaliado por seus
professores.
Na escola II, o sistema avaliativo é mais
sucinto. No entanto, apesar dos alunos, estarem
cientes do conteúdo da prova não fica claro e
especifico o que exatamente lhes será cobrado, quais
são os objetivos proposto no decorrer do trimestre. Na
escola II, quando solicitado na prova algo referente a
uma produção textual, não fica explicito o que será
avaliado nesta produção de texto, se seria coerência,
ortografia, pontuação, estrutura do gênero solicitado,
ou quais aspectos desses pontos serão avaliados, até
e a partir de qual ponto.
Porém, ambas as instituições, amparadas por
lei, disponibilizam aulas de recuperação paralela aos
alunos com nota abaixo da média. As duas escolas
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buscam e utilizam de outros meios avaliativos, sejam
estes trabalhos extras, atividades no caderno, mas
geralmente estes instrumentos interferem nas notas
dos alunos somente quando os alunos não obtêm a
nota esperada. As duas instituições desenvolvem um
trabalho visando a absorção do conteúdo pelos
alunos e para que o conhecimento seja gerado.
Considerações Finais e Conclusão
Através deste artigo, conclui- se que avaliar é
uma tarefa permanente e nem tão pouco simples.
Que avaliação é um acompanhamento constante
para que haja a construção do conhecimento.
É indispensável o uso de diversos
instrumentos e procedimentos avaliativos, desde que
os mesmos sejam adequados ao cotidiano escolar.
As utilizações desses instrumentos podem vir a
ocorrer de forma diagnóstica, em que o professor se
atenta ao conhecimento prévio do aluno, o observa e
realiza intervenções em seu processo de assimilação.
Ou, vir a ser classificatória apenas com o objetivo de
atribuir nota ao aluno e cumprir com questões
burocráticas, em um processo de quantificação.
Na análise sobre os instrumentos avaliativos
aplicados no ensino fundamental I das escolas
particulares, percebeu- se que apesar das provas
serem os instrumentos avaliativos mais comuns, que
estas não são as únicas.
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As escolas têm buscado outras formas de
avaliar seu aluno, para que o mesmo compreenda o
conteúdo e não apenas para lhe atribuir uma nota no
cumprimento de questões burocráticas. Tendo assim,
um olhar diferenciado nos alunos como um todo, e
também em cada um em suas especificidades,
contribuindo e os estimulando na construção do
conhecimento.
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OS EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS PELO
CONECTOR “DEPOIS QUE”
Andrea Rodsi Ferreira

Neste trabalho, dedicar-nos-emos à análise
dos efeitos de sentido produzidos pelo conector
depois que em três gêneros textuais. Verificaremos
os tipos de conexões estabelecidos por este conector,
considerando o papel destes conectores na coerência
discursiva e o efeito de sentido que estas conexões
produzem em diferentes gêneros textuais.
1. Gênero Manchete
24/09/2006
Tursunov derrota Roddick e coloca
Rússia na final da Copa Davis.
Por Gennady Fyodorov
MOSCOU(Reuters) – O substituto
Dmitry Tursunov derrotou Andy
Roddick em uma épica batallha de
cinco sets, por 6-3, 6-4, 5-7, 3-6 e 1715, para garantir a vitória da Rússia
sobre os Estados Unidos, neste
domingo, e classificar a equipe da
casa para a final da Copa Davis.
Andrea Rodsi Ferreira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

271

O Russo estabelecido na
Califórnia, que entrou no lugar de
Mikhail Youzhny para o jogo de
simples, começou muito bem a partida
ao conseguir uma vantagem de dois
sets, antes que o americano reagisse
no terceiro e quarto sets para forçar o
set decisivo.
A vitória deu à Rússia uma
inalcançável vantagem de 3 a 1 no
confronto de três dias. No último jogo
deste domingo, James Blake venceu
Marat Safin por 7-5 e 7-7, decretando
placar final de 3 a 2.
Depois de desperdiçar três
match points no 24º game, Tursunov
finalmente quebrou o saque de
Roddick no 32º game para conquistar
uma vitória dramática, depois de
quatro horas e 48 minutos de partida.
O quinto set igualou o recorde
na Copa Davis de maior número de
games disputados desde que o Grupo
Mundial foi estabelecido em 1981.
Marat Safin e Youzhny haviam
colocado a equipe da casa na frente
com 2 a 0 ao baterem Roddick e Blake,
respectivamente, na abertura dos
jogos de simples, na última sexta-feira,
antes que os EUA conquistassem um
ponto com a vitória nas duplas, no
sábado.
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Primeira Vitória
Esta foi a primeira vitória da
Rússia sobre seu ex-rival de Guera
Fria na Copa Davis, depois de
perderem
os
dois
confrontos
anteriores, um deles a final de 1995,
em Moscou, no mesmo piso de sibro.
Os Russos agora irão receber
a Argentina na final, que será
disputada no mês de dezembro, em
Moscou, depois que os sulamericanos
conseguiram
uma
irresistível vantagem de 3-0 sobre a
Austrália na outra semifinal, disputada
em Buenos Aires.
Depois de perder dois sets,
Roddick encontrou gás suficiente para
virar a dinâmica da partida ao seu
favor.
Quando ele quebrou o serviço
do russo no 11º game do último set
para ficar com a vantagem de 6-5,
parecia que a partida estava
virtualmente decidida.
No entanto, o número 22 do
mundo Tursunov, embalado pelo
empolgado
público
de
11.000
pessoas, entre elas o ex-presidente
russo Boris Yeltsin, devolveu a quebra
e prolongou a disputa.
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Roddick esteve em problemas
várias vezes no fim do quinto set, mas
se livrava deles graças ao seu saque
poderoso.
Tursunov se mostrou mais
forte no fim da partida e finalmente
garantiu a vitória ao quebrar o saque
do finalista do Aberto dos EUA no
último game com um back limpo e
rente à linha.

Com relação ao texto (1), ele possui duas
partes. A primeira diz respeito à derrota do Americano
pelo Russo na Copa Davis. A segunda parte é
intitulada de Primeira derrota e passa a dar muitas
referências temporais, por meio de datas e a utilizar
mais encadeamento temporal, por meio de advérbios,
locuções prepositivas e conectores: final de 1995,
depois de perderem os dois conflitos anteriores,
depois de perder dois sets, quando ele quebrou o
serviço do Russo; entre outros.
Parece que nesta segunda parte do texto o
enunciador
utiliza
com
mais
frequência
encadeamento temporal, narrando os fatos numa
sucessão espaço-temporal, produzindo efeito de
realidade. A predominância de encadeamento
temporal, não lógico, aumenta a ilusão de
objetividade do texto, distanciando o enunciador do
texto, apesar de as palavras de opinião aparecerem
com a mesma frequência no texto. As referências
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temporais e a predominância do encadeamento
temporal camuflam a subjetividade dada por meio de
juízos de valores no texto.
O conector depois de contribui para a produção
do efeito de objetividade do texto, estabelecendo uma
conexão temporal:
Os Russos agora irão receber a
Argentina na final, que será disputada
no mês de dezembro, em Moscou,
depois que os sul-americanos
conseguiram
uma
irresistível
vantagem de 3-0 sobre a Austrália na
outra semifinal, disputada em Buenos
Aires.

Esta ocorrência pode ser interpretada da
seguinte forma: Os sul-americanos conseguiram uma
vitória contra a Austrália na Argentina e agora é a vez
dos Russos jogarem a final em Buenos Aires.
O segundo evento, introduzido pelo conector
aconteceu antes do evento do enunciado anterior.
Podemos parafrasear este enunciado da seguinte
maneira:
Os Russos agora irão receber a
Argentina na final, que será disputada
no mês de dezembro, em Moscou.
Antes,
os
sul-americanos
conseguiram
uma
irresistível
vantagem de 3-0 sobre a Austrália na
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outra semifinal, disputada em Buenos
Aires.

O conector depois que da ocorrência acima,
contribui para dar ao texto efeito de realidade e de
distanciamento do enunciador do texto, assim
camuflando a subjetividade existente por meio do
léxico.
2. Gênero Coluna Jornalística
17/11/2006
TENDÊNCIAS/DEBATES
Caminhos da oposição
BORIS FAUSTO
QUAIS OS caminhos da oposição
após a nítida derrota nas eleições
presidenciais?
Convém lembrar, de início,
que, apesar dessa derrota, a oposição
dispõe de trunfos e bases de apoio
importantes que não podem ser
abandonados. Não representa pouco,
por exemplo, o fato de o PSDB ter
eleito os governadores de três dos
mais importantes Estados da nação,
seja por sua população, seja pela
geração do PIB ou seja, sobretudo, por
concentrarem parcela ponderável da
opinião pública do país.
Mas isso não pressupõe
ignorar problemas. Tomando ainda o
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caso do PSDB, ficaram mais claras as
suas deficiências, no plano da
organização, da coerência partidária,
do enraizamento social. O PSDB é um
partido protagonizado por caciques,
cujos méritos são conhecidos, mas
que se sobrepõem às frouxas
instâncias partidárias nas decisões.
Falta dar voz a essas instâncias e
tratar de reforçá-las, atraindo para o
partido novos quadros.
Um bom começo, a meu ver,
seria abrir uma ampla discussão
programática,
sem
temer
as
divergências de opinião, cujo objetivo
imediato estaria na própria qualidade
de um debate arejado que fosse
criando laços entre os participantes e
criando
uma
verdadeira
vida
partidária.
Por outro lado, gostaria de
lembrar que o PCB (o "partidão") tinha,
no passado, uma palavra de ordem a
que deu um significado perverso, mas
que tem ampla valia se assumida
como princípio no âmbito da vida
partidária democrática. A palavra
"unidade".
Unidade significa cumprir
decisões tomadas democraticamente
pelas instâncias competentes, sem
contrariá-las em nome de interesses
regionais;
significa
trabalhar,
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resolutamente, por este ou aquele
candidato partidário, ainda que não
seja o dos sonhos de cada um;
significa assumir como legítimas as
ambições de lograr uma candidatura
ao posto mais alto do Executivo, desde
que elas não sejam postuladas de
forma extemporânea e tenham sempre
em conta o objetivo maior de preservar
a unidade partidária.
Os exemplos da história mais
recente têm mostrado, aliás, que o
"fogo amigo" produz efeitos bem mais
mortíferos do que o "fogo inimigo". Do
ponto de vista do enraizamento social,
o problema está à vista de todos. O
PSDB tem o apoio de amplas
camadas da classe média urbana,
mas pouca inserção nos setores
populares, sobretudo entre os mais
pobres.
Para enfrentar esse problema,
não basta realizar bons governos,
atentos
às
necessidades
da
população
em
geral
e,
especificamente, aos habitantes da
periferia das grandes cidades, por
mais indispensável que isso seja.
Trata-se de ir além, construindo,
gradativamente,
a
partir
das
realizações, laços sólidos com
integrantes
de
organizações
populares, em um contato aberto,
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próprio daqueles que tem algo a dar,
mas tem também muito para aprender.
Essa tarefa pressupõe a
faísca do entusiasmo e a atividade de
gente capaz de se abrir a uma
interação que passa tanto pela
racionalidade
quanto
pela
sensibilidade e pelo simbólico. Dada a
qualidade média de seus dirigentes
partidários e representantes eleitos
para o Congresso Nacional, o PSDB
tende a se transformar no partido da
ética na política, depois que a cúpula
do PT enveredou pelos caminhos da
corrupção.
Tendo
em
conta
essa
circunstância, o partido precisa ter
cuidado com suas alianças partidárias,
por mais que se saiba que política não
se faz entre anjos, habitantes do reino
celeste. Se o PT preferiu andar de
braço dado com José Sarney (PMDBAP), Delfim Netto (PMDB-SP), Jader
Barbalho (PMDB-PA) etc., o PSDB
deve recusar acordos sem princípio.
Por exemplo, no curso da campanha
eleitoral, o apoio de Anthony Garotinho
(PMDB-RJ) a Geraldo Alckmin,
proclamado
com
pompa
e
circunstância, arranhou a imagem do
partido e, para desespero dos mais
pragmáticos, não trouxe nenhum
ganho eleitoral.
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Especulações sobre o futuro
dos atuais partidos à parte, o certo é
que vivemos um momento de
possibilidades não desprezíveis, em
que se tornou mais viável um
entendimento entre setores e figuras
políticas respeitáveis, além do PSDB que, obviamente, não pode pretender
o monopólio da oposição-, dispostos a
dar novos rumos à vida política do país
a
partir
de
uma
linguagem
aproximadamente comum.
Essas são tarefas complexas,
mas possíveis, que não se restringem
-convém repetir- a um único partido.
Se elas serão realizadas, no todo ou
em parte, é impossível saber. O certo
é que, se tudo permanecer como está,
estaremos sempre na dependência de
personalidades, melhores ou piores,
ou de heróis salvadores, cuja missão
redentora parece não estar encerrada.

O texto (2) é altamente argumentativo, o autor
externa seu ponto de vista em relação a um
acontecimento da vida social, no caso, sobre os
caminhos da oposição (PSDB) após a derrota para o
PT.
Para fabricar este efeito de subjetividade o
autor recorre a alguns recursos linguísticos
disponíveis na língua, entre eles: a) debreagem
actorial enunciativa, por meio do aparecimento da 1ª
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pessoa: Por outro lado, gostaria de lembrar que o
PCB... ; b) debreagem temporal enunciativa, por meio
de verbos no tempo presente, concomitantes ao
momento da realização do texto: Convém lembrar,
de início, que, apesar dessa derrota, a oposição
dispõe de trunfos e bases de apoio importantes que
não podem ser abandonados , c) Encadeamento
lógico e explicativo persuasivo de enunciados, por
meio do uso de conectores argumentativos: O PSDB
tem o apoio de amplas camadas da classe média
urbana, mas pouca inserção nos setores populares,
sobretudo entre os mais pobres.
O texto é iniciado por uma pergunta: Quais os
caminhos da oposição após a nítida derrota nas
eleições presidenciais?, apresentando o tema sobre
o qual será dissertado: Os caminhos da oposição
(PSDB) após a derrota pelo PT.
O enunciador, ao longo do texto, apresenta
uma série de argumentos, sobretudo pelo
encadeamento
de
enunciados
construído,
predominantemente,
pelo
conector
mas
argumentativo a favor do PSDB. O enunciador cria
uma rede argumentativa para convencer seu
enunciatário de que este partido de oposição, apesar
da derrota nas eleições presidenciais, ainda dispõe
de trunfos para conquistar a confiança da população
brasileira e para garantir uma imagem de partido
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ético.
Esta tomada de posição a favor do PSDB pelo
enunciador opera-se com o auxílio de vários
argumentos, entre eles:
a) a oposição dispõe de trunfos e bases de
apoio importantes;
b) o PSDB elegeu os governadores de três
dos mais importantes Estados da nação;
c) o PSDB sobrepõe-se às frouxas
instâncias partidárias nas decisões;
d) o PSDB tende a se transformar no
partido da ética na política e;
e) o PSDB está disposto a dar novos
rumos à vida política do país.
As duas grandes valorizações axiológicas
contraditórias encontradas no texto são: ética
(eufórica) x corrupção (disfórica). O lugar da ética é
representado pelo PSDB e o da corrupção pelo PT.
A isotopia temática presente no texto (4) é a
ideia de um PSDB que pode ser a esperança de uma
oposição da ética na política brasileira em meio a
tantas atitudes corruptas do partido do governo. Esta
temática é resultante dos seguintes valores:
preservação da ética para a construção de um país
mais justo e digno para seu povo e combate à
corrupção.
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O conector depois que contribui para a
argumentação a favor do PSDB ético e contra o PT
corrupto:
Dada a qualidade média de seus
dirigentes partidários e representantes
eleitos para o Congresso Nacional, o
PSDB tende a se transformar no
partido da ética na política, depois
que a cúpula do PT enveredou pelos
caminhos da corrupção.

Este enunciado pode ser parafraseado por:
Dada a qualidade média de seus
dirigentes partidários e representantes
eleitos para o Congresso Nacional, (1)
o PSDB tende a se transformar no
partido da ética na política, (2) já que
a cúpula do PT enveredou pelos
caminhos da corrupção.

Nesta ocorrência, este conector estabelece
uma relação causal entre as orações que liga: o
PSDB só tenderá a ser um partido da ética na política
porque o partido de oposição, PT, se enveredou pelos
caminhos da corrupção.
Nesta ocorrência o conector depois que ao
introduzir a oração: a cúpula do PT enveredou pelos
caminhos da corrupção, garante a legitimidade do evento
narrado na oração antecedente: o PSDB tende a se
transformar no partido da ética na política.
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Podemos perceber que o evento da oração (2)
não é dito pelo enunciador, mas sim por uma outra
instancia discursiva. A legitimidade do evento narrado
em (1) é garantida por uma opinião pública em (2). A
responsabilidade do que é dito em (2) é transferida
para uma instância diferente da do enunciador, assim
dando maior credibilidade ao evento em (1). O
conector depois que introduz um argumento P que
serve para convencer o enunciatário, pois visa impor
uma conclusão Q.
Portanto, o conector depois que, neste texto,
cria um efeito de realidade pelo distanciamento da
instância
do
enunciador,
transferindo
a
responsabilidade do que é dito em (2) para uma vox
pública, assim dando credibilidade incontestável ao
argumento (1).
3. Gênero Reportagem
17/11/2006
STJ liberta suspeitos de sequestrar
mãe do jogador Robinho
da Folha Online
Os magistrados da 5ª Turma do STJ
(Superior
Tribunal
de
Justiça)
concederam um habeas corpus a duas
suspeitas de terem sequestrado a mãe
do jogador Robinho, Marina da Silva
Souza, no final de 2004. Em decisão
divulgada nesta quinta-feira, eles
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afirmaram que não há fatos concretos
que justifiquem a prisão da dupla.
Com a decisão --unânime--,
Roberta Carneiro do Amaral e Sandra
Zopi da Silva tiveram suas prisões
preventivas revogadas. Elas estavam
presas havia quase dois anos.
No pedido de prisão, o Ministério
Público argumenta que a prisão era
necessária "para garantia da ordem
pública não somente pela comoção
nacional, já que a vítima é mãe do
jogador de futebol, mas também para
mostrar o braço firme do Estado, visto
que após o cometimento deste delito
muitos outros com a mesma espécie
de vítima, por inspiração, foram
cometidos".
De acordo com a denúncia
(acusação formal), as duas são
suspeitas de terem vigiado Marina no
cativeiro e negociado com familiares
dela o pagamento de resgate.
No pedido de habeas corpus,
a defesa das duas alega que o decreto
de prisão "não encontra respaldo nos
fatos do processo". O pedido foi
negado em primeira instância e pelo
TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo,
mas foi aceito pelo STJ.
Marina, então com 44 anos, foi
sequestrada no dia 6 de novembro de
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2004 quando participava de um
churrasco na Praia Grande (litoral de
São Paulo). Ela ficou 41 dias no
cativeiro e foi solta depois que a
família pagou R$ 200 mil como
resgate.

O texto (3) possui alto grau de iconização,
produzindo efeito de realidade dos fatos narrados. Os
fatos contados são coisas ocorridas e as pessoas, e
os lugares são reais.
Para fabricar este efeito de realidade o autor
recorre a alguns recursos linguísticos disponíveis na
língua, entre eles: a) debreagem actorial enunciva,
por meio da 3ª pessoa: Os magistrados da 5ª Turma
do STJ (Superior Tribunal de Justiça) concederam
um habeas corpus a duas suspeitas de terem
sequestrado a mãe do jogador Robinho ...; b)
presença de debreagens temporais enuncivas: Elas
estavam presas havia quase dois anos; c)
encadeamento temporal, por meio do uso de
conectores temporais: Marina, então com 44 anos, foi
sequestrada no dia 6 de novembro de 2004 quando
participava de um churrasco na Praia Grande (litoral
de São Paulo); d) presença de ícones: Marina, então
com 44 anos, foi sequestrada no dia 6 de novembro
de 2004 quando participava de um churrasco na
Praia Grande (litoral de São Paulo) e; e) debreagem
de 2º grau: No pedido de habeas corpus, a defesa das
Andrea Rodsi Ferreira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

286

duas alega que o decreto de prisão "não encontra
respaldo nos fatos do processo"
A função deste gênero textual é narrar fatos
no tempo e no espaço, dar uma informação
verdadeira dos fatos, como se o próprio texto
narrasse os acontecimentos por si mesmo.
O texto narra sobre a liberação dos suspeitos
do sequestro da mãe do jogador Robinho pelo STJ. O
enunciador, ao longo do texto, apresenta algumas
justificativas sobre a decisão do STJ ter aceito a
liberdade das suspeitas de vigiarem a mãe do jogador
no cativeiro.
O enunciador se isenta de qualquer
responsabilidade do que foi dito a respeito deste fato,
por meio do uso de debreagens de 2º grau. O autor,
na busca de justificativas para o fato ocorrido, delega
a voz ao Ministério Público e à Defesa das duas
suspeitas. No pedido de prisão, o Ministério Público
argumenta que a prisão era necessária "para garantia
da ordem pública não somente pela comoção
nacional, já que a vítima é mãe do jogador de futebol,
mas também para mostrar o braço firme do Estado,
visto que após o cometimento deste delito muitos
outros com a mesma espécie de vítima, por
inspiração, foram cometidos". E No pedido de habeas
corpus, a defesa das duas alega que o decreto de
prisão "não encontra respaldo nos fatos do processo".
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Por todo o texto há a presença de figuras que
ancoram topônimos, antropônimos e cronônimos:
referência de lugares, nomes dos atores do discurso
e datas em que ocorreram os fatos.
O último parágrafo é altamente figurativo. Ele
tem por função dar informações mais precisas sobre
o sequestro através de referências sobre a mãe do
jogador, quando ocorreu o sequestro e como foi o
desfecho do fato ocorrido. Estas referências
contribuem para a construção da ilusão de exatidão e
transparência: Marina, então com 44 anos, foi
sequestrada no dia 6 de novembro de 2004 quando
participava de um churrasco na Praia Grande (litoral
de São Paulo). Ela ficou 41 dias no cativeiro e foi solta
depois que a família pagou R$ 200 mil como resgate.
O conector depois que neste último parágrafo
contribui para a ilusão de realidade dos fatos ao
estabelecer conexão temporal:
Ela ficou 41 dias no cativeiro e foi solta depois
que a família pagou R$ 200 mil como resgate.
Esta ocorrência pode ser parafraseada por:
Ela ficou 41 dias no cativeiro. A família pagou
R$ 200 mil como resgate. Depois ela foi solta.
Percebemos que um evento ocorre após o
outro: Primeiro, a família paga o resgate e em seguida
ela é solta.
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O conector depois que neste texto produz
efeito de exatidão dos fatos ao indicar uma sequência
espaço-temporal entre os eventos narrados nas duas
orações que liga.
Conclusões
Pelo o que pudemos evidenciar na análise
descritiva das ocorrências do corpus, além da
conexão temporal, o conector depois que pode
expressar causalidade.
O conector depois que, no gênero manchete,
expressa tempo e produz efeito de realidade e
exatidão dos fatos narrados. No gênero coluna
jornalística, este conector expressa causa e produz
efeito de realidade a favor de um ponto de vista. Por
fim, no gênero reportagem, ele expressa tempo e
produz efeito de realidade e exatidão dos fatos
narrados.
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O CLIL (APRENDIZAGEM INTEGRADA DE
CONTEÚDOS E LÍNGUAS) NAS ESCOLAS
BILÍNGUES BRASILEIRAS
Claudia Roncatto

Introdução
O ensino da língua inglesa no Brasil faz parte
de um cenário que vem mudando nos últimos anos.
Essas mudanças referem-se a uma crescente
necessidade de as escolas regulares fornecerem não
apenas educação em termos de conteúdos e
comportamento, mas de também poderem reduzir a
necessidade de os alunos frequentarem escolas de
línguas. Essas costumavam ser a única fonte de
aprendizagem de uma língua estrangeira antes da
nova tendência de aprendizagem bilíngue.
Devido
à
globalização,
necessidades
econômicas e agendas cheias dos alunos, os pais
têm optado por um único lugar de estudo que se
adequa efetivamente a todas as propostas. Muitos
pais querem que seus filhos estudem no exterior e
que sejam competitivos no mercado de trabalho atual,
que valoriza a competência no uso do inglês.
Geralmente o melhor lugar para preparar esses
alunos é a escola bilíngue.
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É importante ressaltar que a grande maioria
dos alunos no Brasil pertence a uma classe
socioeconômica de baixa renda que frequenta
escolas públicas com condições precárias de trabalho
para o professor e que oferecem um pequeno número
de horas para o ensino de línguas estrangeiras. Até
mesmo nas escolas privadas a maioria dos alunos
não é exposta a uma segunda língua fora da escola e
os professores que ensinam essas línguas
estrangeiras geralmente não são nativos.
O número das escolas bilíngues tem crescido
na última década e, em geral, essas são escolas
privadas que ensina inglês como L2. Algumas delas
são escolas internacionais e seguem o currículo e o
calendário do país que representam. Outras seguem
o currículo brasileiro bem como o calendário
brasileiro. Os conteúdos ensinados nessas últimas
(principalmente em geografia e história) têm que ser
adaptados ou criados para alunos brasileiros para
possibilitá-los aprender conteúdos diferentes usando
a língua inglesa como ferramenta.
Nesse
contexto,
novas
abordagens
metodológicas que estão emergindo parecem estar
frequentemente baseadas nos princípios práticos e
teóricos do CLIL (Aprendizagem Integrada de
Conteúdos e Línguas). A abordagem CLIL tem sido
adotada também por muitos livros didáticos.
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Atualmente, nos países europeus, o CLIL está
se tornando um meio comum e efetivo de crescente
exposição à L2 e propiciando um contexto de
experiências de aprendizagem significativo para
melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras, até
mesmo nas escolas públicas. Isto tem significado um
aumento no número de estudos e projetos de
pesquisa focando neste método de ensino no
contexto europeu. Contudo, este tópico não tem tido
o mesmo nível de pesquisa no Brasil, e não é claro
até que ponto os professores estão cientes de sua
existência como uma abordagem sistemática no
ensino de línguas.
O trabalho de pesquisa apresentado neste
trabalho visa observar os métodos aplicados em
algumas escolas bilíngues no Brasil para verificar até
que ponto o CLIL está sendo aplicado nas mesmas,
visa também descobrir qual o conhecimento que os
professores têm desta prática subjacente e dos
princípios teóricos do CLIL, além de registrar o modo
com o qual os professores brasileiros estão lidando
com questões específicas relacionadas ao CLIL, tal
como o equilíbrio do conteúdo e os objetivos de
aprendizagem da língua.
Por meio desta análise, tem sido possível
mostrar como as abordagens metodológicas que são
consistentes com os princípios subjacentes do CLIL
estão sendo aplicadas pelos professores, mas ao
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mesmo tempo, tem sido possível observar uma
surpreendente falta de conhecimento sobre a
existência do CLIL como um método pedagógico.
Essas observações nos permitem fazer sugestões
sobre como melhorar as práticas de ensino no Brasil
que visam unificar a aprendizagem de língua e
conteúdo, incluindo a necessidade de criar
estratégias para a disseminação de conhecimento
sobre o CLIL no contexto geográfico.
Justificativa do interesse pelo assunto
Este projeto começou como um processo de
enriquecimento dos meus métodos de ensino: como
uma investigação para me ajudar a melhorar a minha
prática docente do inglês como língua estrangeira e
como uma forma de elaborar ideias para desenvolver
novos materiais que envolvem o CLIL e outras formas
de pedagogia de projetos.
Trabalho como professora há 25 anos e
sempre usei a abordagem comunicativa em minhas
aulas. Contudo, tenho notado uma falta de motivação
nos alunos que assistem aulas de inglês nas escolas
da rede privada porque são obrigados, mesmo
quando já dominam o conteúdo da língua dado em
aula. Em muitos casos esses alunos já aprenderam
inglês num instituto de línguas ou no exterior.
Pensando neste grupo de alunos, me
interessei em aprender mais sobre o CLIL, “uma
abordagem educacional bifocal na qual uma língua
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adicional é usada para a aprendizagem e o ensino de
tanto conteúdo quanto língua.” (Eurydice, 2006:8).
Este duplo foco da abordagem CLIL, trazendo juntos
a aprendizagem de língua e conteúdo foi designado
com a visão de criar desenvolvimentos pedagógicos
na qual a L2 tenha uma aplicação prática imediata e
onde a curiosidade dos alunos possa ser estimulada
através
de
experiências
epistemológicas
significativas. Em relação a minha própria experiência
como professora, comecei a entender que se os
alunos que já sabem inglês sentirem que estão
aprendendo outros assuntos ou matérias usando a
língua inglesa simplesmente com o uma ferramenta,
eles podem ficar motivados e mais cooperativos. Eu
comecei a encontrar respaldo para estas reflexões
em trabalhos teóricos diferentes. Atualmente no
Brasil, esta tendência de ensinar outros conteúdos
curriculares usando a língua inglesa parece ser
definitiva nas escolas da rede privada e a medida que
o número de escolas bilíngues aumenta, há uma
grande demanda por professores com a capacidade
de ensinar inglês bem como outras matérias como
ciências e estudos sociais. Neste contexto, os
professores de língua inglesa no Brasil devem levar
em consideração o importante desenvolvimento no
ensino na língua estrangeira que tem ocorrido na
última década, principalmente no tocante à
abordagem CLIL.
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Definir claramente o CLIL e diferenciá-lo de
outros métodos de ensino de língua estrangeira é
importante porque tem havido muitos equívocos
sobre o que ele é exatamente. De acordo com
Lagabaster e Sierra (2010:369), a falta de
conhecimento sobre as diferenças entre o CLIL e
programas de imersão, por exemplo, “pode levar a
resultados insatisfatórios e a um retrocesso contra a
abordagem CLIL.”
Há uma longa tradição de programas
de imersão em diferentes partes do
mundo [...] enquanto que os
programas do CLIL estão na sua
infância
em
muitos
sistemas
educacionais mundiais. Portanto,
estudos de pesquisas focados na
provisão do CLIL são necessários
urgentemente. (Lagabaster e Sierra,
2010:369)

Esta ideia é reforçada por Costa & D’Angelo,
(2011:1):
Uma
vantagem
do
CLIL
frequentemente mencionada é que ele
é uma teoria de prática, com uma
flexibilidade
e
heterogeneidade
intrínsecas; entretanto, sempre há
confusão em relação a fatores de
sucessos e falhas entre os professores
que aplicam a abordagem, levando-os
a
frequentemente
aplicarem
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inadvertidamente o CLIL de forma
equivocada.

Segundo Lagabaster e Sierra (2010), há uma
escassez de material que define os princípios
pedagógicos do CLIL e, como consequência, os
professores vêm desenvolvendo seus próprios
materiais adaptados ao contexto cultural de seus
alunos. Além disso, muitos professores que
trabalham com a abordagem CLIL têm tido pouco ou
nenhum treino ou suporte. Isto é coerente com as
descobertas deste atual trabalho de pesquisa, através
do qual podemos observar um falta de conhecimento
da existência do CLIL como um método pedagógico.
Por esta razão, parece importante continuar com as
pesquisas sobre o assunto para observarmos onde
surge a confusão e para esclarecer aspectos
específicos da abordagem CLIL. Dentro deste
contexto, é especialmente importante enfatizar a
necessidade de se equilibrar o aprendizado de
conteúdo e de língua no CLIL e também investigar a
maneira com que isso pode ou deve ser feito na
prática. Como Lagabaster e Sierra (2010:371)
apontam:
É
[...]
necessário
fornecer
treinamentos aos professores não
apenas nas matérias específicas, mas
também na metodologia que os
permitirá ensinar essas matérias
efetivamente numa língua estrangeira.
As autoridades educacionais regionais
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diferentes se esforçam em compensar
esta falta de treinamento entre os
professores em serviço por meio de
medidas específicas, tais como cursos
sobre metodologias, cursos de inglês
em países estrangeiros ou seminários
e conferências onde os especialistas
participam. Contudo, as necessidades
de programas de CLIL no futuro
demanda um curso de ação mais
planejado tanto referente à formação
de professor quanto ao suporte ao
professor no trabalho.

Baseada em tais considerações, o presente
trabalho de pesquisa tem a finalidade de estudar um
número de escolas bilíngues no Brasil para registrar
se a abordagem CLIL é usada, e para observar como
esta metodologia é entendida, e como ela é aplicada
por alguns professores no contexto social e
geográfico. Mais especificamente, este trabalho
propõe analisar o quanto as escolas bilíngues no
Brasil têm sido influenciadas pela abordagem CLIL e
até que ponto adotam suas principais características.
A falta de treinamento sobre o CLIL no Brasil e a
necessidade de estudos sobre o equilíbrio entre o
aprendizado de conteúdo e língua.
Discutiremos algumas das maneiras em que o
CLIL parece estar emergindo no Brasil, assim como
algumas das vantagens sobre esta abordagem e
também sobre quais são as matérias mais adequadas
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para serem ensinadas numa língua estrangeira.
Também comentaremos sobre os diferentes tipos de
escolas bilíngues que podem ser frequentemente
observadas no Brasil.
No Brasil parece que ainda pouco se sabe
sobre o CLIL entre os professores de inglês, contudo,
paradoxalmente, é possível observarmos que muitos
métodos estão sendo aplicados de uma forma
consistente à abordagem CLIL, principalmente dentro
daquilo que conhecemos como “escolas bilíngues”.
Nessas escolas bilíngues, o conteúdo é ensinado
parcialmente na língua estrangeira e parcialmente na
língua materna. Os alunos ficam na escola em
período integral para cobrirem a quantidade de aulas
necessárias para o trabalho com ambas as línguas.
Também podemos identificar outro tipo de escola que
pode ser confundida com escolas bilíngues: há
escolas com “programas bilíngues”. É importante
enfatizar que esses programas não se caracterizam
como uma forte abordagem CLIL como eles não
ensinam o conteúdo do currículo, mas temas/tópicos,
visando seguir os tópicos estudados na língua alvo a
fim de tornarem as aulas mais significativas. Esta
forma pode ser considerada uma forma fraca de CLIL.
No Brasil, há álbuns livros didáticos disponíveis
no mercado com sugestões úteis aos professores
interessados em trabalhar com a abordagem CLIL,
mas geralmente, parece haver uma falta de
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treinamento e informação sobre o CLIL. Contudo,
neste contexto, parece que muitos professores estão
começando a desenvolver e aplicar intuitivamente
uma variedade de ferramentas para ensinar
conteúdos na língua alo, de forma consistente com a
abordagem CLIL. Esta é uma hipótese que foi
investigada nesta pesquisa.
O quão preparados estão os professores de
línguas para ensinarem conteúdos ou vice-versa?
Este é um assunto que ainda precisa ser solucionado.
Não é todo professor de línguas que está
suficientemente confiante para ensinar conteúdos, a
menos que seja em escolas primárias, onde os
professores são “polivalentes”. Por outro lado, os
professores de conteúdos geralmente não têm
proficiência na língua estrangeira para ensinar
conteúdos através dela. Por esta razão, são
necessários programas de treinamento adequados
aos professores para habilitar os professores de
línguas a usarem a abordagem CLIL para ensinarem
adequadamente uma variedade de matérias ou como
alternativa, os professores de língua devem
especializar-se numa determinada matéria.
Em relação ao CLIL, é importante que os
professores saibam equilibrar a quantidade de língua
exposta numa aula para que não vá além do real nível
de compreensão dos alunos. Entre as sugestões
dadas por alguns autores, os professores devem
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incluir atividades interativas e levar os alunos a
superarem os problemas e encontrarem soluções por
si mesmos. Esta é uma maneira de fazer com que as
aulas teóricas fiquem mais motivantes. De acordo
com a abordagem CLIL o uso da língua alvo pode ser
considerada apropriada durante algumas tarefas com
o propósito de garantir a compreensão e a aquisição
do conteúdo dado. Algumas atividades, por exemplo,
devem ser repetidas algumas vezes permitindo que
os alunos usem o novo vocabulário e internalizem-no.
Já que o CLIL é oriundo de uma abordagem
comunicativa, podemos considerar que a metodologia
usada em qualquer aula baseada neste tipo de
abordagem deve estar adequada à uma aula de CLIL
se considerarmos o ensino do conteúdo do currículo.
Neste caso, por exemplo, as atividades do tipo “ditado
com corrida”, “corrida de revezamento”, “leitura
fragmentada”, “encontre a informação que está
faltando”, “Hot seat (cadeira quente)” podem ser
vistas como atividades adequadas à esta abordagem.
No entanto, também devemos ter em mente que em
aulas de CLIL, a questões de aprendizado da língua
não devem ser tratadas em primeira instância, mas
apenas quando surgem durante o contexto de
aprendizagem do conteúdo do curso. A aula deve
começar levando os alunos a familiarizarem-se com o
conteúdo e disponibilizando a eles o vocabulário e as
estruturas necessárias dentro do contexto. Dessa
forma, o aprendizado da língua será uma
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consequência do processo e os problemas
linguísticos poderão ser solucionados a medida em
que a necessidade surgir.
Uma outra vantagem do CLIL é o fato de que
já que o currículo da língua materna só pode oferecer
uma ou duas horas de estudo da língua alvo por
semana por causa da grade horária cheia, talvez com
o aprendizado de partes do programa de ciências, por
exemplo, ou até do programa de ciências completo na
língua alvo, o contato dom com a língua pode ser
dobrado de um dia para o outro.
Em relação às matérias do currículo, a
Comissão Europeia de pesquisa, Eurydice (2006)
coletou dados e estatísticas para mapear esta
questão. No mapa, há uma clara predominância na
Europa pela categoria “Qualquer matéria do currículo
pode ser escolhido pelo CLIL dentre outras, o que
significa que em teoria, nenhuma matéria do currículo
padrão é considerada inapropriada ou impraticável.
Contudo, como as matérias de ciências ou ciências
sociais são “ricas em linguagem”, usar a língua alvo
para ensiná-las parece uma escolha coerente.
Os conteúdos das matérias de geografia e
história oferecem muitas oportunidades de atividades
comunicativas e oferecem uma ampla variedade de
linguagem contextualizada, mas talvez linguagem
demais. As matérias como biologia, física e
principalmente química possuem estruturas muito
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mais limitadas, mais específicas e vocabulário
identificável e são, portanto, mais fáceis de se mapear
linguisticamente.
Segundo David Graddol (2006), o CLIL se
diferencia do meio de ensino de inglês convencional,
no qual não se espera do estudante que tenha
necessariamente a proficiência do inglês exigida para
lidar com a matéria antes de começar a estudar.
Sendo assim, é um meio de ensinar as matérias do
currículo através de uma língua que ainda está sendo
aprendida. Por esse motivo, o CLIL requer que os
professores façam alguns ajustes na língua para
torná-la mais simples e veicular. Ele também é uma
abordagem menos centrada no professor e requer
mais clareza e explicações mais metódicas da
sequenciação e dos processos. Ademais, pode haver
a necessidade de se modificar os materiais para que
seus componentes principais sejam ressaltados e as
tarefas deverão ser mais indutivas e menos baseadas
em “apresentação-compreensão”. Para atender aos
princípios do CLIL, as atividades devem também ser
mais processuais, possivelmente incluindo uma
grande quantidade de suporte visual e com mais
trabalhos em duplas e em grupo.
Como todos os movimentos / ideologias /
abordagens, há vantagens e desvantagens em
relação ao CLIL. No final, vai depender se o professor
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sente que ele pode se adequar ao seu contexto ou
não e se aquela versão do CLIL é “forte” ou “fraca”.
Porém, no final, o CLIL não precisa ser visto
como uma abordagem que irá substituir o ensino de
línguas padrão. No entanto, é uma consciência
crescente deste tipo de prática que pode tanto
enriquecer quanto informar as abordagens de língua
padrão. O CLIL nos mostra como e por que a língua
é um veículo para aprender, em vez de fazê-la um
objeto de estudo em si mesma. Ao mesmo tempo, ela
inevitavelmente nos leva a refletir sobre a natureza de
aprender, suas complexidades e suas dinâmicas. No
final, o bom CLIL pode simplesmente ser considerado
como uma boa prática. Ao apresentar esta pesquisa,
pretendemos compartilhar as experiências de alguns
professores na área. Ao observar o que e como eles
lecionam suas aulas, seremos capazes de tirarmos
algumas conclusões a respeito de como os
professores no contexto brasileiro têm aplicado a
abordagem CLIL seja de forma consciente ou
inconsciente e o quão bem-sucedido eles têm sido.
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A MÚSICA NA ESCOLA
Cristiane Alencar Maciel

O som, um elemento constituidor para a formação
musical, está presente em todas as sociedades,
desde tempos antigos, se tornando fundamental para
o desenvolvimento de ritmos e culturas musicais.

(18) Crianças com fone de ouvido. Disponível em:
https://br.freepik.com/fotos-premium/criancas-brincando-nochao-com-fones-de-ouvido_1480119.htm

Tanto o som, em maior intensidade, quanto a música,
estão inseridos nos cotidianos dos indivíduos por
meios naturais e artificiais, como em aparelhos
televisivos, rádios, smartphones, ou em simples atos
corriqueiros como a preparação do café matinal,
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apreciação da natureza ou o movimento das grandes
áreas urbanas.
A música é uma expressão artística que se
encontra na sociedade desde as sociedades antigas,
a combinação de sons e silêncios, formando ritmos,
melodias e harmonias, se tornou fundamental para a
formação cultural de um povo, convertendo-se em
alvo de estudos sociológicos. De acordo com
sociólogos, que analisam a expressão artística
musical, pode se considerar que a música se tornou
um fato social – definido pelo sociólogo Émile
Durkhein como a junção de elementos culturais e
sociais que determinam a um indivíduo uma série de
comportamentos, influenciando-o em suas ações,
sensações e pensamentos -, ou seja, a presença
musical se tornou algo enraizado na sociedade, com
a capacidade de determinar estilos, grupos, culturas
e características coletivas e individuais. A análise da
música como um fato social não deve ser,
necessariamente, percebido como algo negativo,
visto que através do ramo musical ocorre a
propagação da história e costumes de um grupo ou
região.
Antigamente, a música era considerada um
forma de expressão artística que tinha por objetivo a
consagração de rituais, culto aos deuses e
comunicação entre a população de um mesmo grupo
ou região. Com o passar dos anos e o
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desenvolvimento de novas tecnologias, o ramo
musical foi se aperfeiçoando, passando a ser
orquestrado por vários instrumentos, a possuir regras
para a sua composição, diferentes estilos e
apreciadores. Assim, é possível analisar uma
evolução e disseminação da produção musical,
tornando-a um dos elementos artísticos mais
populares em todas as sociedades.
A tecnologia foi fundamental para a expansão
musical. Muitos acreditavam que, devido à ascensão
dos meios tecnológicos, capazes de reproduzir
inúmeras vezes um mesmo som, os artistas musicais
perderiam seu espaço na apreciação social.
Entretanto, superando expectativas, a tecnologia
musical teve uma perfeita participação na propagação
de estilos e artistas musicais, tornando-os mais
populares e suas produções artísticas mais
acessíveis para as pessoas.
Apesar de toda a evolução musical e as formas
de produções que existem atualmente, devido à
multiplicidade de instrumentos e aparelhos
eletrônicos, a composição musical ainda possui uma
grande simplicidade, podendo ainda ser composta
sem a utilização de instrumentos e outros aparelhos.
A música, por ter como princípio de formação a
mistura de sons e silêncios, pode ser composta de
forma totalmente imprevisível por meio de uma ou
mais vozes ou pela emissão de sons de objetos,
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dessa forma, tornando explícita sua adaptação para
as situações de composição.
Em síntese, a música é um dos principais
elementos do cotidiano e da cultura de uma
população, podendo demonstrar comportamentos
sociais, histórias de um povo, rituais e devoção à
criaturas místicas ou elementos da natureza. Na
realidade, não há uma especificidade nos elementos
que pautam sua composição, sendo o principal intuito
da expressão artística musical: a sensibilização de
seus ouvintes. A música, antes de um elemento
cultural de formação social, é uma arte que visa
sensibilizar seus ouvintes, memorizar pessoas,
acontecimentos, lugares e sensações por meio da
associação de um som à uma memória. Dessa forma,
pode-se justificar sua imensa importância no ensinoaprendizagem, sendo uma forma de capacitar os
alunos de relacionarem som e música à conteúdos e
experiências adquiridos.
MÚSICA E EDUCAÇÃO ESCOLAR
A música e o ambiente escolar muitas vezes
quando associados causam estranhamento, visto que
os estereótipos designados a cada um dos elementos
se contradizem quanto à finalidade, ou seja, por
associarem a música como uma expressão artística,
ligada à diversão, dança, festas e outros aspectos
positivos e relacionarem o ambiente escolar como um
local
repleto
de
regras,
obrigatoriedades,
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aprendizagem de inúmeros conteúdos, tornando-o
desagradável para alguns indivíduos, ocasiona na
falta percepção para muitas pessoas da existência da
relação que pode ser estabelecida entre a escola e a
música.

Oficina de música em escola da prefeitura. Disponível em:
http://www.itanhaem.sp.gov.br/noticias/2015-10-09Oficina_em_escola_municipal_ensina_ingles_por_meio_da_mu
sica.php

Todavia, a incapacidade de visualizar ambos
os elementos constituintes de uma mesma finalidade
pode ser devido ao desconhecimento da capacidade
da música em socializar, sensibilizar e auxiliar no
aprendizado dos indivíduos. Desde o nascimento até
sua morte, uma pessoa auditiva vive rodeada de
inúmeros sons, inclusive das músicas, sendo assim,
inúmeros acontecimentos de sua vida possuem como
trilha sonora barulhos e canções de fundo.
Ao entrar em contato com um pessoa e
questioná-la sobre músicas que são marcantes na
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sua vida, muitas pensaram em inúmeras, como
cantigas de ninar contadas por parentes, músicas de
programas televisivos, a trilha tocada no seu
casamento e até mesmo em uma coleção de músicas
de um mesmo estilo musical que marcaram um
determinado período de sua vida.

(21) Musica na educação infantil. Disponível em:
https://blog.wpensar.com.br/inovacao-pedagogica/musica-eaprendizado-como-aumentar-o-interesse-pelas-disciplinas/

A presença do som e da música sempre foram
fundamentais para o processo de aprendizagem,
desde o reconhecimento de um objeto pelo barulho
até o processo de aprendizagem lúdica por meio
músicas. Ainda que não houvesse uma legislação
que regulamentasse a obrigatoriedade da música na
educação infantil, muitos professores utilizavam
canções no ensino de números, letras, cores e outros
conteúdos, tendo em vista a maior facilidade da
memorização dos conteúdos aprendidos.
Dessa forma, torna-se explícito a incrível
capacidade das músicas em se tornarem um
auxiliador para memorizar acontecimentos e
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experiências
vivenciadas,
consequentemente,
podendo ser um grande auxiliador na memorização e
na aprendizagem lúdica de conteúdos escolares
aprendidos.
Benefícios da aprendizagem com música
Há muitos benefícios do ensino-aprendizagem
associados à musica, além de tornar o ambiente mais
alegre, as canções podem auxiliar os alunos a
desenvolverem inúmeras habilidades, como de
leitura, interpretação, raciocínio lógico, criatividade,
capacidade social e emotiva, entre outros aspectos.
No Brasil, as habilidades desenvolvidas por
meio da introdução de música ao ambiente escolar,
por muitas vezes, limitaram-se às teorias
desenvolvidas por pesquisas de outros países e
afirmações sem análises concretas. Então, a fim de
comprovar o progresso no desempenho escolar que
a música pode acarretar, em 2013, foi realizado um
estudo, pelo departamento de psiquiatria da Unifesp
(Universidade de São Paulo) em parceira com o
Instituto ABCD – “organização da sociedade civil de
interesse público (OSCIP) que se dedica, desde
2009, a gerar, promover e disseminar projetos que
tenham impacto positivo na vida de brasileiros com
dislexia e outros transtornos específicos de
aprendizagem” (Site: Instituto ABCD) -, que, através
de métodos científicos, fez uma possível análise dos
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progressos obtidos em alunos que apresentavam
dificuldades de aprendizagem escolar.
A pesquisa realizada pela Unifesp e pelo
Instituto ABCD foi a primeira, mundialmente, a
analisar o impacto da junção de música e
aprendizagem escolar, sendo os resultados
publicados no periódico científico PLos One – revista
mundial de pesquisas científicas. O responsável pelo
início do projeto foi o pesquisador Hugo Cogo
Moreira, pós-doutorado da Unifesp, que iniciou a
experiência científica selecionando dez escolas de
São Paulo da rede pública, participando 27 alunos de
cada instituição, todos apresentavam dificuldades em
leitura e possuíam a idade entre 8 e 10 anos.
Os alunos foram separados em dois grupos: o
primeiro denominado de intervenção, no qual foram
introduzidas 3 aulas de música semanais, e o grupo
controle, que tinham como finalidade servir como
obtenção de comparativo. As aulas do grupo de
intervenção foram ministradas por dois docentes de
música
em
cada
instituição,
que
eram
constantemente avaliados para que não houvesse
discrepância dos conteúdos ensinados. A seguir
algumas das tarefas desenvolvidas: compor, cantar,
improvisar, fazer exercícios rítmicos a partir de uma
flauta doce barroca. No grupo de controle, não houve
nenhuma alteração ou acréscimo de aulas dadas, os
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alunos permaneceram tendo somente as aulas
obrigatórias no currículo escolar.
Os resultados obtidos, em cinco meses,
comprovaram as teorias existentes sobre a melhora
no desempenho até o final do ano letivo, como
demonstrado na tabela a seguir:

Pontos em matemática
Pontos em português
Palavras lidas
corretamente/ minuto

GRUPO
INTERVENÇÃO
(+ aulas de
música)
+ 1,9
+3
+ 14

GRUPO
CONTROLE
(Sem
mudanças)
+1
+ 0,8
+ 2,5

Os alunos que tiveram aula de música
demonstraram aumento significativo na disciplina de
português e em sua capacidade de leitura. Moreira,
condutor da análise, comenta: “Por se tratar de um
estudo pioneiro, ele não é conclusivo em relação ao
impacto real das aulas de música, mas certamente
oferece indícios fortes o suficiente para que novas
pesquisas investiguem a fundo o tema”.
Apesar da pesquisa realizada não analisar
outros aspectos positivos impactos por meio da
inserção de música no ambiente escolar, há teorias
que enquadram as possíveis obtenções de melhoras
nos quadros de aprendizagem, aspectos cognitivos,
sociais, emocionais, motores, sensitivos, entre outros.
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Aprendizagem Lúdica
A aprendizagem lúdica está relacionada ao
ensino de conteúdos por meio de atividades de
entretenimento e divertimento para os alunos. Dessa
forma, a música por estar interligada aos momentos
de lazer e ao aprendizado, pode ser considerada uma
atividade lúdica. O lúdico possui suma importância
para demonstrar para as crianças que aprender pode
ser uma atividade prazerosa e que contribui para o
desenvolvimento intelectual.
• Estímulo ao uso dos sentidos
As atividades lúdicas, analisando as
relacionadas à música, possuem a
capacidade de desenvolver muitas
habilidades quanto aos sentidos, como
audição, visão, tato, olfato e paladar. Por
meio do conhecimento de melodias, letras
de músicas, ocorre o estímulo pela busca
de outros conhecimentos: o tato pela
curiosidade de conhecer instrumentos e
objetos, que emitem sons provocando o
estímulo da audição, além disso, a
coloração,
forma
e
modelo
dos
instrumentos também desenvolve a
habilidade da visão e da linguagem. O
olfato
e
o
paladar
podem
ser
desenvolvidos por meio da curiosidade de
letras de músicas que abordam sobre
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vários assuntos, como comidas, regiões,
costumes regionais, entre outros.
• Análise e interpretação
As músicas possuem uma linguagem
musical, ou seja, as letras que dão
contexto e uma história às melodias,
harmonias e ritmos. Por meio da inserção
de aulas de música e estudo aprofundado
de suas letras, os alunos podem melhorar
a análise e interpretação de textos, assim,
podendo desenvolver melhor a habilidade
de leitura e escrita.
• Conhecimento cultural
O conhecimento cultural pode ser
desenvolvido por meio das músicas e suas
letras, ampliando a possibilidade do
conhecimento de músicas, ritmos e danças
típicos de uma região. Além das letras que
abordam sobre diferentes assuntos em sua
temática de composição.
• Raciocínio matemático
A música é composta por harmonias,
ritmos e melodias, e, analisando de uma
forma mais especifica, altura, timbre,
duração, densidade e intensidade. Todos
esses elementos formadores da música
possuem particularidades de variação que
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são formadas por meio de variações com
médias proporcionais, por exemplo: a
variação de um som de grave a agudo.
Sendo assim, a análise de todos esses
elementos, além da leitura das partituras e
seu compasso, desenvolve nos estudantes
de música o aprimoramento do raciocínio
lógico e matemático.
• Criatividade
As aulas de música acontecem através de
atividades lúdicas, que utilizam jogos,
brincadeiras, instrumentos, entre outras
formas de aprendizado que desenvolve a
criatividade dos alunos por lidarem com
atividades que fogem das padronizações
de aulas constatadas no currículo escolar.
Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade entre as matérias é
muito importante, visto que possibilita aos alunos a
visualização da importância e correlação dos
conteúdos aprendidos, muitas vezes, passando a
conseguir visualizá-los no cotidiano.
A música por ter um aspecto cultural em sua
composição, pode ser relacionados à contextos
históricos, geográficos, culturais, políticos e sociais.
Um exemplo de canção que possui grande

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

319

interdisciplinaridade é a música “Sobradinho – Sá e
Guarabira”.
Sobradinho
O homem chega, já desfaz a
natureza
Tira gente, põe represa, diz que
tudo
vai
mudar
O São Francisco lá pra cima da
Bahia
Diz que dia menos dia vai subir
bem
devagar
E passo a passo vai cumprindo a
profecia do beato que dizia que o
Sertão
ia
alagar
O sertão vai virar mar, dá no
coração
O medo que algum dia o mar
também
vire
sertão
Adeus Remanso, Casa Nova,
Sento-Sé
Adeus Pilão Arcado vem o rio te
engolir
Debaixo d'água lá se vai a vida
inteira
Por cima da cachoeira o gaiola vai,
vai
subir
Vai ter barragem no salto do
Sobradinho
E o povo vai-se embora com medo
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de

afogar.

se

Remanso, Casa Nova, Sento-Sé
Pilão
Arcado,
Sobradinho
Adeus, Adeus ...

Análise: A música sobradinho conta a história
da criação da barragem para a construção da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. O contexto musical pode
ser relacionado à construção de Belo monte, ao
consumo energético no Brasil, as construções de
hidrelétricas, os impactos na população ribeirinha, na
biodiversidade local, entre outros, podendo ser
analisado os pós e contras. Além disso, pode-se fazer
um comparativo com outras fontes de energia do
mundo, os impactos gerados por cada uma dessas
fontes, o que é considerado uma fonte de energia
limpa, quais são disponibilizadas no Brasil, podendo
também ser analisado quais os interesses
econômicos e políticos que influenciam nas
construções brasileiras.
Aspecto Cognitivo
A música tem grande impacto no
desenvolvimento cerebral e cognitivo, podendo
auxiliar na aprendizagem de inúmeros tipos de
inteligências. Em uma pesquisa realizada pela
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP), no Instituto de Biociências de Rio
Claro, foi realizada uma pesquisa para demonstra a
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importância da música no desenvolvimento cognitivo
na Educação Infantil de Fundamental I. Os dados,
coletados e analisados por Lincoln de Carvalho
Junior, graduando da pedagogia da universidade,
foram resumidos na tabela a seguir:
Tipo de Hemisfé Período Desenvolvim
Como
Inteligên
rio
s de
ento
estimular
cia
abertura
cognitivo
s da
janela
Espacial Direito
Dos 5 Aperfeiçoame Exercícios
aos 10
nto da
físicos, jogos,
anos de coordenação movimentos,
idade
motora;
mapas e
percepção do representaçõ
corpo no
es de sons e
espaço.
melodias.
Lingüístic Esquerd
Do
Conexões Jogos vocais,
a ou
o
nascime
que
conversas,
verbal
nto aos transformam
estórias,
10 anos
sons em
lendas,
palavras com
rimas,
sentido.
parlendas,
estórias
musicadas.
Musical
Direito
Do
A partir dos 3
Canto,
nascime
anos, as
audição,
nto aos
áreas do
movimento,
10 anos cérebro que dança, jogos
dominam a
musicais,
coordenação identificação
motora são
de sons e
muito
outras
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Do
ca
o
nascime
corporal
nto aos 6
anos

Interpess
oal e
intrapess
oal

Lobo
frontal

Do
nascime
nto a
puberda
de

Naturalist
a

Lado
direito

Do
nascime
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sensíveis e já atividades
permitem a
que
execução
desenvolvam
musical.
o ouvido
interno.
O cérebro
Brincadeiras
desenvolve a
que
capacidade
estimulam o
de
tato, paladar
associação
e o olfato,
entre
mímica,
visualização e interpretação
o ato de
de
agarrar um movimentos,
objeto.
jogos e
atividades
motoras
diversas,
com o sem
objetos.
As conexões Brincadeiras,
entre os
demonstraçõ
circuitos do es de afeto e
sistema
de limites,
límbico
estímulo às
aumentam e descobertas
se tornam
pessoais e
bastante
também ao
sensíveis aos compartilham
estímulos
ento de
provocados
objetos e
por outros
ideias.
seres.
A conexão de Estimular a
circuitos
percepção do
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nto aos
cerebrais
14 anos transforma os
sons em
sensações.
LógicoLobos
Do
A cognição é
matemáti parietais nascime desenvolvida
ca
esquerdo nto aos
através das
s
10 anos
ações da
criança com
os objetos do
mundo, e
suas
expectativas
em relação
aos mesmos.
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ar, da água,
da
temperatura
através de
jogos.
Desenhos,
representaçõ
es, jogos,
atividades
musicais,
resolução de
problemas
simples em
diversas
áreas e que
estimulem o
raciocínio
lógico.

Como é possível analisar, o desenvolvimento
cognitivo pode ser desenvolvido por meio de muitas
atividades atreladas à música, despertando e
aprimorando inúmeros tipos de inteligência que
podem influencia em todo percurso educacional dos
alunos.
Aspecto Social
A socialização entre alunos é fundamental no
ambiente escolar, analisando que a escola não possui
só o intuito de desenvolver conhecimentos de
conteúdos registrados no currículo escolar, também
tendo o objetivo de integrar e socializar seus alunos.
Ou seja, a escola se torna um ambiente que simula a
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vida em sociedade, por meio da convivência entre os
alunos, necessidade de se obedecer regras, cumprir
metas e aprimorar seu aprendizado.
Infelizmente, a socialização não acontece de
forma muito espontânea para alguns alunos que se
sentem intimidados e deslocados devido ao ambiente
formal que, algumas vezes, a escola proporciona por
ter regras, avaliações para cumprir. Assim, a inserção
de músicas pode ser uma forma de potencializar a
socialização entre alunos, tendo em vista a
dinamicidade, comunicação e interações que ocorrem
durante as atividades.
Nas aulas de músicas os alunos têm a
possibilidade de conversarem sobre experiências
cotidianas que relatem barulhos, danças, músicas
que gostam, entre outros, além do desenvolvimento
de atividades em grupo, assim, exigindo a
comunicação entre os estudantes.
Aspecto Motor
A dança é uma expressão artística a partir do
conjunto de movimentos rítmicos do corpo, compondo
uma coreografia. Normalmente, a música sempre é
desenvolvida a partir de uma música ou de um ritmo
e compassos específicos. Ao desenvolver a música
em sala de aula, torna-se possível o vínculo com a
dança, desenvolvendo habilidades motoras, como a
coordenação e movimentação.
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O movimento motor ocasionado pela dança
acarreta inúmeros benefícios relacionados à saúde,
tanto mental – por ser uma atividade de lazer – quanto
corporal – por ser considerado uma prática esportiva.
Além disso, a partir da possibilidade de montar
coreografias e danças em conjunto, promove-se a
interação, consequentemente, a socialização entre
alunos.
Aspecto Emotivo
A música é conhecida como importante
ferramenta na sensibilização e no afloramento das
emoções de seus ouvintes. A canção pode despertar
emoções
muitas
vezes
relacionadas
à
acontecimentos em sua vida que foram importantes
ou até desconhecidos e inexplicáveis.
Assim, a inserção da música dentro da sala de
aula pode ser desencadear na felicidade dos alunos,
além
de
ser
um
bom
instrumento
no
desenvolvimentos de aspectos emocionais, o que
indiretamente o auxilia a ter um bom convívio social,
sabendo lidar com os amigos, situações apreensivas,
tomadas de decisões e atitudes de compaixão ao
próximo.
LEGISLAÇÃO MUSICAL
A importância da música foi cada vez mais
enaltecida com o passar dos anos, de um ritual de
agradecimento e louvor aos deuses, passou a ser
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estudada como um importante instrumento de
transformação educacional, podendo representar
significativos resultados no desenvolvimento dos
estudantes durante os aprendizados do currículo
escolar.
Cruvinel (2003) ressalta que no contexto
contemporâneo acredita-se que através do ensino de
música nas escolas, os alunos poderão ter uma
educação musical transformadora, onde poderão
vivenciar novas experiências tanto no âmbito
individual quanto no coletivo. A partir da experiência
em grupo, os alunos poderão vivenciar situações e
dinâmicas, interagindo e socializando com os demais
colegas, contribuindo para que sua formação musical
e instrumental seja mais lúdica. O educador musical
deve conduzir a aula, trabalhando uma formação
musical mais crítica. Portanto, foi sancionada duas
leis referentes ao assunto, a primeira em 2008, a lei
11.769/08 e a segunda em 2013, a lei 15.892, estando
em vigor atualmente.
LEI Nº 15.892, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2013
(Projeto de Lei nº 11/13, do Vereador Reis – PT)
Estabelece o ensino obrigatório de Música na Rede
Municipal de Ensino e dá providências correlatas.
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FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão
de 16 de outubro de 2013, decretou e eu promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º Fica estabelecido, em conformidade com a Lei
Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, o
conteúdo de Música em todas as unidades da Rede
Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.
§ 1º O ensino de música passa a compor
independente da grade de Educação Artística o
currículo escolar da educação básica das escolas
municipais de ensino médio e fundamental.
§ 2º Para fiel cumprimento da presente lei o conteúdo
de Música poderá ser ministrado em agrupamento de
salas e em um único dia.
Art. 2º O ensino de Música na Rede Municipal de
Ensino da Cidade de São Paulo tem como metas:
I - contribuir para a formação integral da criança e do
adolescente;
II - incutir valores culturais, difundindo o senso
estético, promovendo a sensibilidade e a
expressividade, introduzir o sentido de sociabilidade
e expressividade;
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III - colaborar para o desenvolvimento motor, a saúde
física e mental do estudante, elevando sua
autoestima;
IV - desenvolver habilidades básicas de sensibilidade
musical, tanto na parte teórica como prática,
adaptando-se o grau de dificuldade à idade e
capacidade individual de cada criança e adolescente;
V - levar à criança e adolescente o conhecimento
sobre noções de história da música e seus diferentes
gêneros, seja o erudito, o popular e o folclórico,
dando-se preferência, mas não exclusividade, aos
ritmos e autores nacionais.
Art. 3º Para cumprimento do art. 1º da presente lei,
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o
Programa Especial de Formação de Educação
Musical, a ser ministrado aos professores de artes e
de educação infantil.
Parágrafo único. Na educação infantil o Programa de
formação será adequado às características da
educação infantil.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação será a
responsável pela supervisão e coordenação do
Programa de Educação Musical do Município.
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Art. 5º A presente lei será regulamentada pelo Poder
Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, e
sua
aplicação
deverá
ser
implementada
completamente no ano letivo subsequente à sua
regulamentação.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta
lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos
7 de novembro de 2013, 460º da fundação de São
Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
ANTONIO DONATO MADORMO, Secretário do
Governo Municipal
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 7
de novembro de 2013.
Referências bibliográficas
A
definição
de
música.
Disponível
http://www.pensandomusica.com.br/2015/11/a-

em:

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

330

definicao-de-musica.html (acesso: 02/04/18 – às
11h30min)
A
história
da
música.
Disponível
em:
https://salaseteartes.wordpress.com/musica/ahistoria-da-musica/ (acesso: 05/04/18 – às 17h30min)
A história da música: origem, conceito e tendências.
Disponível
em:
http://universonerd.net/portal/diversao/musica/ahistoria-da-musica-origem-conceito-e-tendenciasparte-1/ (acesso: 03/04/18 – às 12h10min)
A importância da música na educação infantil.
Disponível
em:
http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/LU
IS%20RODRIGO%20GODOI.pdf (acesso: 12/04/18 –
às 09h00min)
A importância da música na vida das pessoas
Disponível em: http://www.escolavillare.com.br/aimportancia-da-musica-na-vida-das-pessoas/
(acesso: 02/04/18 – às 12h30min)
A
IMPORTÂNCIA
DA
MÚSICA
NO
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, AFETIVO E
SOCIAL: EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
I.
Disponível
em:
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/1
18558/carvalhojunior_l_tcc_rcla.pdf?sequence=1&is
Allowed=y (acesso: 06/04/18 – às 08h45min)

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

331

A importância da música no processo do ensino
aprendizagem.
Disponível
em:
http://dspace.feituverava.com.br/xmlui/handle/12345
6789/1762 (acesso: 02/04/18 – às 10h45min)
A música como instrumento facilitador da
aprendizagem na educação infantil. Disponível em:
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/1234567
89/1327/1/PDF%20%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf
(acesso: 12/04/18 – às 15h30min)
A
música
e
a
lei.
Disponível
em:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/
educacao/a-musica-e-a-lei-11769-08/33511 (acesso:
09/04/18 – às 15h30min)
A música e sua origem. Disponível em:
https://ecleticamusica.wordpress.com/2012/10/17/amusica-e-sua-origem/ (acesso: 03/04/18 – às
09h50min)
A música na educação infantil – Sarynna Ziretta
Feliciano.
Disponível
em:
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografia
s/54802.pdf (acesso: 05/05/18 – às 16h30min)
Aprendizagem
lúdica.
Disponível
em:
http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizagemludica/ (acesso: 21/04/18 – às 11h30min)

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

332

Associação brasileira de educação musical: A
percepção musical sob a ótica da linguagem – Virginia
Bernardes.
Disponível
em:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/re
vistaabem/index.php/revistaabem/article/view/444
(acesso: 20/04/18 – às 19h30min)
Associação brasileira de educação musical:
Educação musical e cultura: singularidade e
pluralidade cultural no ensino e aprendizagem da
música- Luis Ricardo Silva Queiroz. Disponível em:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/re
vistaabem/index.php/revistaabem/article/view/367
(acesso: 23/04/18 – às 09h50min)
Características
do
som.
Disponível
em:
http://www.explicatorium.com/cfq-8/caracteristicasdo-som.html (acesso: 12/04/18 – às 11h20min)
Compreendo
a
música.
Disponível
em:
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/co
nteudo.php?conteudo=136 (acesso: 22/04/18 – às
11h10min)
Conceito
de
música.
Disponível
em:
https://conceito.de/musica (acesso: 29/04/18 – às
16h00min)
Densidade.
Disponível
em:
http://notassoltasmusicais.blogspot.com.br/2009/05/b
log-post_22.html (acesso: 26/04/18 – às 12h30min)

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

333

Ensino da música eleva desempenho escolar, diz
estudo.
Disponível
em:
https://veja.abril.com.br/educacao/ensino-de-musicaeleva-desempenho-escolar-diz-estudo/
(acesso:
12/04/18 – às 17h40min)
História
da
música.
Disponível
https://www.infoescola.com/musica/historia-damusica/ (acesso: 08/04/18 – às 07h30min)

em:

Importância da música no ambiente escolar.
Disponível em: http://isacolli.com/importancia-damusica-no-ambiente-escolar/ (acesso: 11/05/18 – às
13h50min)
Intensidade
sonora.
Disponível
em:
https://soaresdenis.wordpress.com/intensidadesonor
a/ (acesso: 12/04/18 – às 11h10min)
Intensidade
sonora.
Disponível
em:
https://www.sofisica.com.br/conteudos/Ondulatoria/A
custica/intensidade.php (acesso: 07/04/18 – às
09h55min)
Linguagem musical: Comunicação, elementos e arte.
Disponível
em:
https://www.meusresumos.com/artes/linguagemmusical/ (acesso: 10/04/18 – às 08h30min)
Lúdico.
Disponível
https://www.significados.com.br/ludico/
21/04/18 – às 13h00min)

em:
(acesso:

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

334

Música:
o
que
é.
Disponível
em:
http://almanaque.folha.uol.com.br/musicaoquee.htm
(acesso: 09/04/18 – às 14h30min)
Música
na
escola.
Disponível
em:
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/pedagogi
a/musica-na-escola (acesso: 12/04/18 – às
12h25min)
Música: um pouco de história. Disponível em:
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/co
nteudo.php?conteudo=122 (acesso: 16/04/18 – às
11h35min)
Música: um pouco de história. Disponível em:
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/co
nteudo.php?conteudo=122#antiguidade
(acesso:
16/04/18 – às 11h45min)
Musicalização.
Disponível
https://souzalima.com.br/course/musicalizacao/
(acesso: 07/04/18 – às 08h50min)

em:

Musicalização
Infantil.
Disponível
em:
http://ninhomusical.com.br/o-que-é-musicalizaçãoinfantil.html (acesso: 07/04/18 – às 09h10min)
Ondas
Sonoras.
Disponível
em:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/ondassonoras--a-timbre-altura-e-intensidade.htm (acesso:
13/04/18 – às 09h30min)

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

335

O ensino de música na escola fundamental – Alícia
Maria Almeida Loureiro – 4 edição, 2008 PAPIRUS –
Campinas, SP; Papirus, 2003. – (Coleção Papirus
Educação) https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=qMlZqIxd62cC&oi=fnd&pg=PA13&dq=m
usica+no+ensino&ots=f76xSVIlFY&sig=gyFYUpImki
_KRkbBe8d6hV0S_kc#v=onepage&q=musica%20no
%20ensino&f=false (acesso: 28/04/18 – às
17h30min)
O
que
é
música.
Disponível
em:
http://www.descomplicandoamusica.com/o-que-emusica/ (acesso: 05/04/18 – às 14h20min)
O
que
é
melodia.
Disponível
http://falandodemusica.com/o-que-e-melodia/
(acesso: 08/04/18 – às 07h50min)

em:

O
que
é
o
som.
Disponível
em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-quesom.htm (acesso: 03/04/18 – às 09h15min)
O
que
é
timbre.
Disponível
em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/timbre.h
tm (acesso: 08/04/18 – às 21h30min)
Projeto
de
lei.
Disponível
em:
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/n
egocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=08112013L
%20158920000 (acesso: 01/05/18 – às 09h50min)

Cristiane Alencar Maciel

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

336

Proposta para a musicalização infantil: revisitando o
método Sá Pereira através de seus procedimentos
didáticos.
Disponível
em:
http://copec.eu/congresses/wcca2014/proc/works/66.
pdf (acesso: 27/04/18 – às 20h30min)
Qual é a importância da música na escola no
processo de aprendizagem. Disponível em:
http://www.cbvweb.com.br/blog/qual-e-importanciada-musica-na-escola-no-processo-de-aprendizagem/
(acesso: 24/04/18 – às 08h30min)
Sobradinho – Sá e Guariba. Disponível em:
http://cantarparaletrar.blogspot.com.br/2012/11/sobra
dinho-sa-guarabira.html (acesso: 20/04/18 – às
09h10min)

Cristiane Alencar Maciel

337
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cristina Camarotti dos Santos

INTRODUÇÃO
A “Música” é a arte de combinar os sons e o
silêncio. Se pararmos para perceber os sons que
estão a nossa volta, concluiremos que a música é
parte integrante da nossa vida, ela é nossa criação
quando cantamos, batucamos ou ligamos um rádio ou
TV. Hoje a música se faz presente em todas as
mídias, pois ela é uma linguagem de comunicação
universal, é utilizada como forma de “sensibilizar” o
outro para uma causa de terceiro, porém esta causa
vai variar de acordo com a intenção de quem a
pretende, seja ela para vender um produto, ajudar o
próximo, para fins religiosos, para protestar,
intensificar noticiário, etc.(BENNETT, 1986).
Muitos historiadores apontam a música na
antiguidade impregnada de sentido ritualístico e como
instrumento mais utilizado a voz, pois por meio dela
se dava a comunicação e nessa época o sentido da
música era esse, comunicar-se com os deuses e com
o povo. Observamos que, na Grécia, a música
funcionava como uma forma de estarem mais
próximos das divindades, um caminho para a
perfeição. Nessa época, a música era incorporada à
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dança e ao teatro, formando uma totalidade, e ao som
da lira eram recitados poemas. As tragédias gregas
encenadas
eram
inteiramente
cantadas
acompanhadas da lira, da cítara e de instrumentos de
sopro denominados aulos. Um destaque importante
na antiguidade foi Pitágoras, um grande filósofo grego
que descobriu as notas e os intervalos musicais.
Já em Roma a música foi influenciada pela
música grega, pelos etruscos e pela música ocidental.
Os romanos utilizavam a música na guerra para
sinalizar ações dos soldados e tropas e também para
cantar hinos às vitórias conquistadas, também
possuía um papel fundamental na religião e em rituais
sagrados, assim como no Egito, onde os egípcios
acreditavam na “origem divina” da música, que estava
relacionada a culto aos deuses. Geralmente os
instrumentos eram tocados por mulheres (chamadas
sacerdotisas). Os chineses, além de usarem a música
em eventos religiosos e civis tiveram uma percepção
mais apurada da música e de como esse refletia
sobre o povo chegando a usar a música como
“identidade” ou forma de “personalizar” momentos
históricos e seus imperadores (COOL&TEBEROSKY,
2000).
Desde o útero materno as crianças já tem
contato com o som, reconhecendo a voz da mãe e
das pessoas próximas a ela, enfim a criança é
rodeada de sons, são importantes por fazerem parte
do mundo das crianças e por proporcionarem
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momentos agradáveis dando espaço à criatividade.
Todos deveram buscar o bem–estar dos pequenos
durante o processo de ensino e aprendizagem,
resgatando assim a música como instrumento de
construção do conhecimento.
A MÚSICA E A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A música pode contribuir para tornar esse
ambiente mais alegre e favorável à aprendizagem,
afinal “propiciar uma alegria que seja vivida no
presente é a dimensão essencial da pedagogia, e é
preciso que os esforços dos alunos sejam
estimulados, compensados e recompensados por
uma alegria que possa ser vivida no momento
presente” (SNYDERS, 1992).
Além de contribuir para deixar o ambiente
escolar mais alegre, podendo ser usada para
proporcionar uma atmosfera mais receptiva à
chegada dos alunos, oferecendo um efeito calmante
após períodos de atividade física e reduzindo a
tensão em momentos de avaliação, a música também
pode ser usada como um recurso no aprendizado de
diversas disciplinas. O educador pode selecionar
músicas que falem do conteúdo a ser trabalhado em
sua área, isso vai tornar a aula dinâmica, atrativa, e
vai ajudar a recordar as informações. Mas, a música
também deve ser estudada como matéria em si, como
linguagem artística, forma de expressão e um bem
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cultural. A escola deve ampliar o conhecimento
musical do aluno, oportunizando a convivência com
os diferentes gêneros, apresentando novos estilos,
proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é
apresentado, permitindo que o aluno se torne mais
crítico.
Segundo Mársico (1982) “[...] uma das tarefas
primordiais da escola é assegurar a igualdade de
chances, para que toda criança possa ter acesso à
música e possa educar-se musicalmente, qualquer
que seja o ambiente sociocultural de que provenha”.
As atividades musicais realizadas na escola não
visam a formação de músicos, e sim, através da
vivência e compreensão da linguagem musical,
propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a
expressão de emoções, ampliando a cultura geral e
contribuindo para a formação integral do ser. A esse
respeito Bréscia (2003) afirma que “[...] a música pode
melhorar o desempenho e a concentração, além de
ter um impacto positivo na aprendizagem de
matemática, leitura e outras habilidades linguísticas
nas crianças”.
Além disso, o trabalho com musicalização
infantil na escola é um poderoso instrumento que
desenvolve, além da sensibilidade à música, fatores
como: concentração, memória, coordenação motora,
socialização, acuidade auditiva e disciplina.
“Ligar a música e o movimento,
utilizando a dança ou a expressão
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corporal, pode contribuir para que
algumas crianças, em situação difícil
na escola, possam se adaptar (inibição
psicomotora, debilidade psicomotora,
instabilidade psicomotora, etc.). Por
isso é tão importante a escola se
tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento.” (BARRETO,
2000)

Gainza (1988) afirma que as atividades
musicais na escola podem ter objetivos profiláticos,
nos seguintes aspectos: físico (oferecendo atividades
capazes de promover o alívio de tensões devidas
à instabilidade emocional e fadiga); aspecto psíquico
(promovendo processos de expressão, comunicação
e descarga emocional através do estímulo musical e
sonoro); aspecto mental (proporcionando situações
que possam contribuir para estimular e desenvolver o
sentido da ordem, harmonia, organização e
compreensão).
Para Bréscia (2003) “[...] o aprendizado de
música, além de favorecer o desenvolvimento afetivo
da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o
desempenho escolar dos alunos e contribui para
integrar socialmente o indivíduo”.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
O Educador, enquanto mediador do
conhecimento é o sujeito que tem a função de
encontrar diversas formas de lecionar, para que,
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sirvam como estímulos, para os pequenos. Além
disso, ele precisa estar sempre adaptando suas aulas
de acordo com seus alunos, devido às necessidades,
serem divergentes, de acordo com cada um. Cabe ao
profissional da educação, examinar minuciosamente
sua qualidade, defeitos, diferenças e anseios, para
que cada um perceba o verdadeiro sentido de uma
brincadeira lúdica em sala de aula (KAMI, 1991). A
intervenção não deve acontecer como um motorista
dirigindo um carro, aonde o motorista o conduz por
conta própria, o educador deve apresentar e estimular
a criança, mais a própria criança que conduzirá suas
próprias brincadeiras e ações, construindo e
reconstruindo, experimentando e vivenciando em
suas ações espontâneas (KAMI, 1991).
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PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA AÇÃO
DETERMINANTE NAS PERCEPÇÕES DOS
PROFESSORES
Daniela Cristina Afonso

A prática pedagógica em sala de aula sempre
foi um tema recorrente nos estudos em educação,
contudo, vivenciarmos situações divergentes entre
práticas e teorias existentes no processo da
aprendizagem das crianças ou de alunos, e, muito
se discute e se questiona quanto aos aspectos
epistemológicos
que
sustentam
a
prática
pedagógica dos professores não só da educação
infantil, mas da educação como um todo, e o
importante é que a escola cumpra o seu papel, além
do professor possuir uma formação que comtemple
as representações sociais dentro de suas próprias
percepções, inclusive durante o processo
educacional de aprendizagem.
Conforme nos afirma Veiga (1989):
A prática pedagógica é uma
dimensão da prática social que
pressupõe a relação teoria-prática, e
é essencialmente nosso dever, como
educadores, a busca de condições
necessárias à sua realização
(VEIGA, 1989 p. 16).
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No entanto, podemos dizer que, a prática
docente encontra-se, ainda, em um extenso
processo de transformação, sendo algumas vezes
um desafio que marca a prática docente nos
espaços de educação infantil e, visa contribuir na
ressignificação de propostas metodológicas que
possam lançar um novo olhar frente sua prática
pedagógica docente levando-o a uma melhor
compreensão de sua ação conjunta com a escola.
Ainda segundo Vieira (1989) que diz:
Além da necessidade de se
desenvolver uma prática pedagógica
que abrange a teoria e a prática, é
necessário
que
o
professor
desenvolva a sua prática levando
sempre em consideração a realidade
concreta da escola, dos alunos e do
ambiente em que eles vivem.
(VIEIRA, 1989, p. 17).

Dessa maneira faz-se necessário considerar
novas concepções pedagógicas para melhor
atender aos seus alunos ou crianças que em
decorrência da aprendizagem proposta estão ali
para se apropriar do conhecimento social, haja vista
ser importante a presença de professores que
tragam a tona uma forte intencionalidade na questão
de formação.
Segundo nos diz Libâneo (2001) que:
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[...] a formação escolar de crianças,
com processos educativos, métodos,
maneiras de ensinar, mas, antes
disso, ela tem um significado bem
mais amplo, bem mais globalizante.
Ela é um campo de conhecimentos
sobre a problemática educativa na
sua totalidade e historicidade e, ao
mesmo
tempo,
uma
diretriz
orientadora da ação educativa.
(LIBÂNEO, 2001, p.7).

No entanto o princípio para uma boa
educação é o de possibilitar interações e novas
relações sociais sendo sempre acolhedoras
convivendo com as muitas diferenças regionais e
culturais, valorizando no seu cotidiano ações
pedagógicas totalmente voltadas para a diversidade
cultural, passando a se ter uma percepção
amplamente multicultural, que seja de fato
determinante para o desenvolvimento de cada uma
delas, além de promover paulatinamente a
exploração de espaços cada vez mais propícios para
se obter com exatidão a aprendizagem, levando-se
em conta as necessidades de cada aluno ou criança
e se respeitando o seu tempo bem como a sua faixa
etária.
Educação infantil: um espaço propício para a
aprendizagem
Daniela Cristina Afonso
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Desde a preparação e da organização dos
espaços propícios na educação infantil nos remete
ao desenvolvimento de uma ação pedagógica que
nos motive a entender como se dá a aprendizagem,
assim para se efetivar toda e qualquer proposta
pedagógica requer de nós uma construção coletiva
que abranja todos os espaços de educação infantil.
Conforme nos diz Zabalza (1998):
Ao deixar à educação infantil a
criança deve possuir um repertório de
experiências e destrezas mais
amplo, rico e eficaz, que expresse o
trabalho educativo realizado durante
os primeiros anos de escolaridade.
Não se trata apenas da criança estar
feliz e esteja sendo cuidada durante
esses anos. Trata-se de fazer justiça
ao seu potencial de desenvolvimento
durante esses anos que são cruciais.
(ZABALZA, 1998, p. 20).

Seguindo a linha de raciocínio do autor
entendemos que na elaboração de uma proposta
para essas crianças possibilita o avanço real na
promoção de novas experiências, ampliando o
repertório a partir de uma vivência menos rebuscada
que a de costume, considerando assim cada
proposta
pedagógica
para
favorecer
a
aprendizagem.
Daniela Cristina Afonso
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Nessa
perspectiva,
cada
proposta
pedagógica precisa ser pensada sem dúvida nas
relações sociais e alicerçada na oportunização de
saberes, e que possibilite enriquecimento real da sua
experiência a partir desse ponto, isto é, conciliar
ações que possam ser organizadas ainda que
temporariamente
para
sanar
dificuldades
encontradas na maneira com que se dará a
aprendizagem, jamais se esquecendo de fornecer
dados específicos para captarmos uma correlação
com o universo infantil.
De acordo com Horn (2004) que nos diz sobre
o entendimento de Wallon:
[...]
a
atividade
humana
é
eminentemente social, e a escola é o
lugar mais adequado para que essa
atividade se desenvolva além do
ambiente familiar, por ser um meio,
muitas vezes, mais rico, na medida
em que é mais diversificado e pode
oportunizar as crianças a convivência
com outras crianças e com outros
adultos além de seus pais. (HORN,
2004, p. 16).

Em outras palavras as interações sociais são
fatores essenciais na construção da aprendizagem,
no qual os indivíduos se desenvolvem paralelamente
em relação com o meio em que estão inseridos.

Daniela Cristina Afonso

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

350

Processo de aprendizagem: a interação entre
criança e adulto em busca de novas experiências
É nas instituições de educação infantil que as
crianças estabelecem interações entre elas e com os
adultos, principalmente com os docentes que
trabalham diretamente com ela, no entanto, é
necessário que essas interações disponham de
recursos que sejam capazes de fortalecer cada vez
mais essas relações sociais respeitando sempre as
necessidades das crianças, de maneira individual ou
coletiva, mas que aperfeiçoe sim todo o processo de
aprendizagem.
Segundo as Orientações Curriculares para a
Educação Infantil (2007) nos afirma que:
No decorrer das interações que
estabelece com elas o professor
busca
ser
sensível
a
suas
necessidades e desejos, fortalecer
as relações que elas estabelecem
entre si, envolve-las em atividades
significativamente variadas, mediarlhes a realização das atividades e
aperfeiçoar o uso pedagógico de
diferentes recursos, dentre eles os
tecnológicos e os éticos. (SMEORIENTAÇÕES CURRICULARES
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL,
2007, p.23).
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A interação criança adulto vem totalmente
carregada de pequenos desafios e aprendizagens
também, mas é a partir do envolvimento delas com
o ambiente educacional que novas experiências
acontecem, e são nas salas dos berçários que tudo
ganha vida, uma vez que esses bebês ainda não
falam nem se comunicam verbalmente, é será
através do choro que o olhar docente reconhecerá
paulatinamente o desejo dela no momento do choro
por exemplo. São extremamente amplas as
experiências contidas nos espaços de educação
infantil, é primordial que o docente crie trajetórias a
ser alcançadas por cada uma delas.
Ainda segundo nos afirma Barbosa (2010):
[...] como não utilizam a palavra
falada,
é
geralmente
pela
observação crítica, atenta e contínua
das atividades, das brincadeiras e
interações das crianças no cotidiano
que o professor acessa os
sentimentos e questionamentos das
crianças. (BARBOSA, 2010, p.10)

É possível perceber que a mediação do
professor pedagogicamente falando nos ambientes
de educação infantil irá constituir através do
processo de aprendizagem uma melhor concepção
de criança na qual garante a total exploração do
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universo infantil adquirindo ao mesmo tempo
experiências novas, sobretudo com atividades ou
brincadeiras que deem um significado próprio às
ações delas. Nesse sentido o professor precisa de
um olhar bem mais reflexivo que o faça repensar em
suas práticas, em suas ações ao longo do tempo em
que passar dentro de uma sala de aula.
Segundo nos afirma Hermida (2007):
A partir das interações que
estabelece com pessoas próximas, a
criança constrói o conhecimento. A
família,
primeiro
espaço
de
convivência do ser humano, é um
ponto de referência fundamental para
a criança pequena, onde se aprende
e se incorporam valores éticos, onde
são
vivenciadas
experiências
carregadas de significados afetivos,
representações,
juízos
e
expectativas. (HERMIDA, 2007, p.
85).

Em conformidade com a fala do autor,
entendemos que é papel da família manter uma
interação que institua cada fase do desenvolvimento
da criança, uma vez que na maior parte de sua
vivência infantil o seio familiar é o que tem
fundamental importância, pois é a partir da
convivência familiar que iremos aperfeiçoar
conjuntamente o processo de ensino e
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aprendizagem na escola. Outro sim no decorrer do
tempo o professor precisa sempre estar atento de
como ele conduz os diálogos para aos poucos ir
entendendo os bebês e crianças com os quais
convive diariamente, sendo sensível ao choro,
balbucios ou até mesmo aos gestos.
Ainda de acordo com as Orientações
Curriculares para a Educação Infantil (2007):
[...] é algo desafiante, sem dúvida,
mas um valioso aprendizado para
cada professor ser um parceiro mais
sensível às formas de estar em
família numa sociedade plena de
conflitos. Com certeza, o grande
beneficiado dessa relação de apoio e
estímulo é a criança. (SMEORIENTAÇÕES CURRICULARES
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL,
2007, p. 27).

Garantir um ambiente agradável e um bom
espaço para que ocorra o desenvolvimento das
crianças na verdade não é uma tarefa muito fácil,
porque na prática esses espaços precisam
necessariamente ser repensados cotidianamente,
de maneira diversificada repleto de inúmeras
possibilidades, cercadas de carinho, atenção e muita
percepção por parte do docente. A cerca de envolvêlas em atividades lúdicas diversas pouco a pouco os
professores de educação infantil já conseguem
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coletivamente contextualizar novas linguagens,
familiarizando-as com uma canção, uma foto, ou até
mesmo um brinquedo, e tudo isso requer sim um
planejamento diário, começando a logo prazo
desvincular a imagem dele com a criança, gerando
certa autonomia por parte delas.
Segundo Barbosa (2010) nos afirma que:
[...] quando os espaços nas escolas
estão bem planejados, o professor
deixa de ser o único foco de atenção
das crianças, e o próprio ambiente
chama as crianças pequenas a
atividades diferentes. (BARBOSA,
2010, p. 8).

Cotidianamente assim as crianças vão
aprendendo e se desenvolvendo assimilando cada
atividade, manifestando-se em cada brincadeira,
demonstrando atenção e aptidão para tomadas de
decisões quando maior. E nessa primeira etapa da
infância torna-se necessário o contato dos bebês e
crianças com os mais variados tipos de espaços,
sejam eles internos ou externos, como os parques,
refeitórios,
áreas
externas,
brinquedotecas,
musicoteca, etc, tudo que envolva a interação entre
criança – criança e criança –adulto, diversificando os
espaços, fortalece a autonomia das crianças e
aumentam paulatinamente na visão do professor as
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suas vivências e experiências nos espaços de
educação infantil.
Interação entre criança, família e escola: uma
ação que resulta em novas experiências
Acreditamos que a instituição escolar
desempenha um excelente papel quando está
envolvida com a família na formação global dos seus
alunos, porém, é importante ressaltar aqui que a
família é a primeira etapa de sua formação, portanto,
desempenha essencialmente o seu caráter de
formação do indivíduo, possibilitando a constituição
de uma etapa primordial que é a da identidade,
gerando também a personalidade e fortalecendo o
crescimento de competências naturais de acordo
com a convivência familiar.
De acordo com Osorio (1996) que diz:
[...] a família educa e a escola ensina,
ou seja, à família cabe oferecer à
criança e ao adolescente a pauta
ética para a vida em sociedade e a
escola instruí-lo, para que possam
fazer
frente
às
exigências
competitivas do mundo na luta pela
sobrevivência. (OSORIO, 1996,
p.82).
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Mas muito erroneamente a escola acabou
sendo o elo principal dessa formação, além da
transmissão do saber e do conhecimento,
enraizando
o
desenvolvimento
dessas
competências sociais, uma vez que a família retira a
sua participação aos poucos na integração social,
como por exemplo, das reuniões escolares,
empurrando suas necessidades às instituições
educacionais, deixando de cumprir o seu verdadeiro
papel na sociedade.
Segundo nos afirma Bock (2004):
A família, do ponto de vista do
indivíduo e da cultura, é de fato um
grupo tão importante que, na sua
ausência, podemos dizer que a
criança ou o adolescente precisa
certamente de uma família substituta
ou devem ser abrigados em uma
instituição que cumpra suas funções
materna e paterna, isto é, as funções
de cuidados para a posterior
participação na coletividade. (BOCK,
2004 p.249).

Se de fato a família não cumprir o seu papel e
não for o alicerce em que a criança ou jovem precisa
estar apoiado dificilmente haverá soluções para
situações futuras, cabendo mais uma vez a
imprescindível tarefa da escola e dos professores
tentarem atuar para que o desenvolvimento
Daniela Cristina Afonso

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

357

educacional de seus alunos aconteça de maneira
correta e justa.
De acordo com Kaloustian (1988) que nos
afirma que:
A família é o lugar indispensável para
a garantia da sobrevivência e da
proteção integral dos filhos e demais
membros, independentemente do
arranjo familiar ou da forma como
vêm se estruturando. [...] Ela
desempenha um papel decisivo na
educação formal e informal, é em seu
espaço que são absorvidos os
valores éticos e humanitários, e onde
se aprofundam os laços de
solidariedade. (KALOUSTIAN, 1988,
p.22).

Partindo desse pressuposto acreditamos por
fim que a escola sendo um local de plena formação
e aprendizagem deva ser também um espaço de
muitas alegrias, ampliando principalmente o desejo
incontido de aprender, na qual essa criança ou
jovem receberá culturalmente uma formação que o
qualifique como sendo um membro nato da
sociedade pluricultural em que ela vive, e tudo isso
se dará através da interação.
Contudo, entendemos que o papel de todos é
único, ou seja, pode ser desmistificado através de
cada atuação, bastando que cada uma realize de
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forma conjunta ações que promova de fato o
desenvolvimento humano, pautado em um contexto
altamente afetivo levando-se em consideração o
importante papel que cada um passa a ter na
sociedade como um todo.
O papel dos espaços na educação infantil
Ao pensarmos no papel dos espaços na
educação infantil, considera-se muito importante a
atuação da figura do professor a fim de ampliar as
competências da criança e suas linguagens, onde o
professor permita que a criança se desenvolva e
também tenha o controle sobre o espaço em que
está sendo atendida.
Para Carvalho (2001) os espaços oferecem:
[...] certa proteção e privacidade,
auxiliando a criança a prestar
atenção
na
atividade
e
no
comportamento
do
colega,
aumentando assim a chance de
brincarem juntos e desenvolverem a
mesma atividade por mais tempo.
Visto que, quanto mais áreas
circunscritas tem um ambiente,
menos a criança solicita a atenção do
educador, o que não é tão comum no
arranjo
espacial
aberto.
(CARVALHO, 2000, p. 153).
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Quando o professor favorece a criança certa
independência quanto aos espaços, ele configura a
possibilidade de permitir que a criança explore suas
experiências, sendo quase impossível deixar de
associar os espaços com a educação infantil, sem
considerar o que cada espaço contém, ficando
aquém da realidade do ambiente oferecido para
elas.
Tornando-se desafiador tanto para o
professor quanto para as crianças, o percurso a ser
transcorrido por meio da falta de uma ação
pedagógica ou de planejamento, prejudicando a
forma de trabalho que ele irá adotar impossibilitando
uma ação educativa que configure a sua
necessidade de repensar todas as ações
pedagógicas evitando com isso retrocessos na
educação.
Considerações Importantes
Na Educação Infantil o olhar docente a partir
das experiências e vivências nesses espaços faz
com que as crianças obtenham aos poucos o
domínio de uma linguagem social tal qual se espera
através das interações delas com os adultos e com
as demais crianças de sua faixa etária, e quando o
docente revele um olhar que possibilite a elas um
desenvolvimento amplo em todos os aspectos fica
claro que mediante a atuação dos professores o
processo de aprendizagem acontece de fato. No
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entanto, constatamos que à medida que novas
experiências vão surgindo às crianças conseguem
contextualizar muito mais esse espaço, a partir de
jogos, brincadeiras ou atividades que contemplem
diretamente os aspectos lúdicos, motor, cognitivos,
e o psicomotor.
É bastante óbvio que o professor precisa ter
um olhar mais reflexivo sobre as suas práticas que
as conduzirá ao pleno desenvolvimento, focando em
ações capazes de favorecer as interações entre
elas, revelando características importantes de sua
identidade trabalhando para conseguir promover
cada vez mais novas experiências que deliberem na
educação infantil um importante passo para a
aprendizagem,
estabelecendo
um
equilíbrio
emocional no contato da criança com o mundo que
as rodeiam, ultrapassando os limites de seu universo
infantil, galgando o seu verdadeiro espaço na
educação infantil como um todo.
Ainda assim é de extrema importância que as
ações dos docentes para a educação infantil em
especial no berçário promovam novas linguagens
com os bebês aferindo o seu nível de conhecimento,
para que as mesmas alcancem os objetivos
propostos, salientando que na grande maioria há
diálogos entre si, com trocas de experiências entre
os docentes mais experientes, permitindo que os
mais novos dentro do Magistério consigam ir mais
diante em sua profissão, vencendo obstáculos e
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revendo suas práticas cotidianas, para assim tornar
seu trabalho imprescindível além de aperfeiçoar
suas vivências cotidianas que são atreladas as suas
ações dentro da educação infantil.
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O BULLYNG E SEUS EFEITOS NOCIVOS
Daniela Pinto Escudero Sabino

CONCEITO

Bullying é uma palavra de origem inglesa que
conceitua os comportamentos agressivos e antissociais,
traduzidos no desejo consciente e deliberado de
maltratar alguém. O termo é adotado no Brasil e na
maioria dos países, que não encontram em seu idioma
um termo que abranja todo o significado da palavra
inglesa. Bully significa “valentão”, “tirano”, ou ainda,
“brutalizar”, “tiranizar”, “amedrontar”.
Segundo Cleo Fante, pedagoga especialista em
Bullying, (2005: 29) o termo tem por definição universal
“um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e
repetitivas que ocorrem sem motivação evidente,
adotado por um ou mais alunos contra outro (s),
causando dor, angústia e sofrimento”. (FANTE, 2005:
29)
Aramis Antônio Lopes Neto (2003), analista e
pediatra, coordenador do Programa de Redução do
Comportamento
Agressivo
entre
Estudantes,
complementa a definição estabelecendo que tais
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atitudes são executadas dentro de uma relação desigual
de poder, tornando possível a intimidação da vítima.
Diversos estudiosos vêm dando suas definições
e contribuições, ao longo do tempo, com relação a esse
tipo de comportamento, mas todas retratam a
incapacidade de a vítima se defender, devido à
desigualdade de poder.
O Bullying é um termo específico, que apresenta
características próprias e não se deixa confundir com
nenhuma outra forma de violência. Neste sentido, para
ser considerado Bullying deve ser um comportamento
produzido de forma repetitiva, num período prolongado
de tempo, contra uma mesma vítima, numa relação
desigual de poder e sem motivação evidente. Afastando,
desta forma, ações esporádicas ou maus-tratos
ocasionais e não graves.
Marie-France
Hirigoyen
(2007:
134),
pesquisadora e psicanalista francesa, especialista em
vitimologia, destaca que o efeito destruidor da violência
vem exatamente da repetição de agressões
aparentemente inofensivas, mas contínuas. Considera
relacionar-se a “uma violência fria, verbal, feita de
depreciação, de subentendidos hostis, de falta de
tolerância e de injúrias”. (HIRIGOYEN, 2007: 134)
Como exemplos de atos de Bullying têm-se as
ações de insultar, apelidar, ofender, zoar, aterrorizar,
amedrontar, humilhar, dominar, chantagear, ignorar,
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ameaçar, agredir, empurrar, furtar, roubar, isolar, excluir,
perseguir, assediar, fazer sofrer, intimidar, hostilizar,
entre outras.
Ainda
segundo
FANTE
(2005),
os
comportamentos de Bullying podem ocorrer de duas
formas, de forma direta ou indireta, sendo que a direta
inclui as agressões físicas e verbais, e a indireta
acontece através da disseminação de rumores
desagradáveis e desqualificantes que visam à
discriminação e à exclusão da vítima de seu grupo
social. Esta última é considerada ainda mais prejudicial
que a primeira, visto causar danos e traumas muitas
vezes irreversíveis.
Para Rosana M. C. Del Piccha de Araújo
Nogueira (2007), Doutoranda em Educação pela
PUC/SP, o Bullying indireto muitas vezes não é
percebido, visto não trazer consequências imediatas,
visíveis. Os danos são geralmente de ordem psicológica,
podendo, porém, culminar facilmente numa violência
explícita.
Entende, nessa perspectiva, que de tanto ocorrer
atos de Bullying nas escolas, este passa a ser
banalizado, passando a ser considerado natural, próprio
da infância e da adolescência, o que “provoca a
insensibilidade ao sofrimento, ao desrespeito, à invasão
do campo do outro”. (NOGUEIRA, 2007: 207)
HISTÓRICO DO FENÔMENO
Daniela Pinto Escudero Sabino
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Inobstante o fenômeno Bullying ocorrer em
diversos contextos nos quais existam relações
interpessoais, como na família, nos clubes, nos
condomínios residenciais, nos locais de trabalho, nas
prisões, é na escola que se observa a sua maior
incidência, apesar de, muitas vezes, passar
despercebido.
O Bullying é considerado um problema mundial,
sendo encontrado em toda e qualquer escola, não
estando restrito a nenhum tipo de instituição: primária ou
secundária, pública ou privada, rural ou urbana.
Pesquisadores constataram que 5% a 35% das crianças
em idade escolar estão envolvidas com este fenômeno,
seja como vítimas ou como agressoras.
O fenômeno é antigo, no sentido de que sempre
existiu essa forma de violência nas escolas, em que os
“valentões” oprimem e ameaçam as suas vítimas por
motivos fúteis, como pode ser visto, por exemplo, em
diversos filmes americanos que abordam o assunto,
como no Bang, Bang! Você Morreu, Meu Nome é Radio,
Tiros em Columbine e Elefante. Porém, o fenômeno
passou a ser objeto de estudo e investigação apenas
nas últimas décadas, sendo que a grande maioria das
pesquisas e publicações internacionais remonta à
década de 90.
Na década de 70 surgiu, primeiramente na
Suécia, um interesse da sociedade pelos problemas
desencadeados entre agressor e vítima, figurantes
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deste fenômeno, que depois se estendeu para outros
países escandinavos. Na Noruega, após o suicídio de
três crianças motivado pela situação de maus-tratos a
que eram submetidas pelos seus companheiros de
escola, o Ministério da Educação da Noruega, em 1983,
formalizou uma campanha em escala nacional contra os
problemas entre agressores e vítimas.
Dan Olweus, professor e pesquisador da
Universidade de Bergen (Noruega), desenvolveu os
primeiros critérios para detectar o problema de forma
específica, o que resultou numa pesquisa que constatou
que, de cada sete alunos, um estava envolvido em casos
de Bullying. Esta situação originou uma campanha
nacional – “Campanha Nacional Anti-Bullying”- que
reduziu em cerca de 50% os casos de Bullying nas
escolas da Noruega, o que motivou outros países, como
Reino Unido, Canadá e Portugal, a também investirem
em campanhas de intervenção. (OLWEUS, apud
FANTE, 2005)
O programa de intervenção proposto por Olweus
propunha: a necessidade de se desenvolver regras
claras contra o Bullying nas escolas, aumentar o
envolvimento de pais e professores, bem como a
conscientização do problema, para que fossem
eliminados os mitos sobre o assunto, e ainda, prover
apoio e proteção às vítimas.
O jornal espanhol EL País publicou, em 1997, que
um em cada quatro estudantes britânicos do ensino
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primário relata ter sofrido maus-tratos de seus
companheiros de escola. E os maus-tratos físicos e
psíquicos foram citados como a principal causa do
suicídio de 766 menores.
Nos Estados Unidos, o fenômeno é hoje tema de
grande interesse e preocupação, visto a crescente
incidência entre os alunos das escolas americanas. Por
este motivo é considerado, por pesquisadores, um
conflito global, prevendo-se que se persistir essa
tendência será grande o número de jovens que se
tornarão adultos abusadores e delinquentes.
No Brasil, o assunto ainda é pouco estudado e
comentado, sendo citados por FANTE (2005) os
trabalhos da professora Marta Canfield e de seus
colaboradores (1997) e os dos professores Israel
Figueira e Carlos Neto (2000-2001).
Pode-se citar, também, a pesquisa feita pela
ABRAPIA (2003), com onze escolas do Rio de Janeiro,
na qual foi constatado que 40,5% dos alunos
pesquisados admitiam estar envolvidos em Bullying.
Esta pesquisa revelou, ainda, que o fenômeno se faz
presente nas escolas brasileiras com índices superiores
aos apresentados nos países europeus. Há também, desde o
ano 2000, os estudos sobre o Fenômeno Bullying,
desenvolvidos por Cleo Fante e detalhado em seu livro, de
mesmo nome.
CASOS DE BULLYING DIVULGADOS NA MÍDIA
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Após a década de 90 tornou-se mais evidente a
ocorrência do Bullying, gerando maior interesse no
estudo do fenômeno, devido aos casos noticiados pelos
meios de comunicação em diversas partes do mundo,
inclusive no Brasil.
Em 1997, em Kentucky, um adolescente de 14
anos matou a tiros três companheiros de escola e feriu
mais cinco.
Em 1998, em Arkansas, dois estudantes de 11 e
13 anos atiraram contra a sua escola matando quatro
colegas e uma professora. Ainda em 1998, em Oregon,
um adolescente de 17 anos matou a tiros dois colegas e
feriu mais vinte.
Em 1999, dois adolescentes de 17 e 18 anos
provocaram a tragédia de Columbine, no Colorado,
matando 12 companheiros, um professor e deixando
dezenas de feridos. Em seguida, suicidaram-se. Uma
semana após essa tragédia, um adolescente de 14
anos, no Canadá, disparou ao seu redor e matou um
colega de escola. No mesmo ano, na Alemanha, um
aluno de 15 anos matou uma professora a facadas.
Tragédias como essas se repetiram durante toda
a década de 90, em vários países da África, na Escócia,
no Japão.
De 2000 a 2002 mais três casos foram noticiados,
resultando no total de 19 mortes, entre elas de dois
diretores de escola, treze professores, uma secretária,
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um policial que atendeu a ocorrência, duas alunas e o
chefe da empresa de um dos atiradores. Dois deles
cometeram o suicídio logo após o massacre.
No Brasil, dois casos foram divulgados nos meios
de comunicação. Em 2003, na cidade de Taiúva, interior
de São Paulo, um adolescente tímido de 18 anos, entrou
na escola em que estudou e na qual se sentiu hostilizado
e rechaçado durante anos por seus companheiros que o
chamavam constantemente de “gordo” e “mongolóide”,
feriu oito pessoas e em seguida suicidou-se. Um ano
após a tragédia, em 2004, em Remanso, interior baiano,
um adolescente de 17 anos matou a tiros cinco pessoas
e tentou cometer o suicídio. A sua primeira vítima, um
garoto de 13 anos, soube-se depois, que era o estudante
que mais o humilhava na escola, provocando enorme
sofrimento e um sentimento de exclusão.
Na Argentina, ainda no ano de 2004, após a
execução do Hino Nacional, um estudante de 15 anos
matou quatro colegas de escola, ferindo gravemente
outros cinco. Em estado de choque, entregou-se à
polícia.
Dos casos citados, notou-se que não se tratava
de um fato isolado e que na maioria deles a tragédia
havia sido planejada premeditadamente, visto
depoimentos colhidos dos amigos dos atiradores. Na
análise dos casos, percebeu-se que não havia um
motivo evidente para a ocorrência dos massacres, como
brigas, desentendimentos, discussões e que os alvos
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nem sempre eram definidos. LOPES afirma, ainda, que
“os meninos não quiseram atingir esse ou aquele
estudante. O objetivo era matar a escola em que viveram
momentos de profunda infelicidade e onde todos foram
omissos ao seu sofrimento”. (LOPES, 2003, apud
CAVALCANTE, 2004: 58)
O que esses adolescentes tinham em comum é
que eram considerados diferentes de seu grupo, tímidos,
com pouca habilidade de autoafirmação e uma grande
dificuldade de relacionamento, sentiam-se rejeitados.
Percebeu-se também em comum um passado escolar
com algum tipo de sofrimento por exclusão ou com
vivências de situações constrangedoras durante um
período prolongado de tempo.
Neste sentido, FANTE (2005) compreende que o
Bullying possui um grande poder desencadeador de
transtornos psíquicos e enfatiza sobre a gravidade do
fenômeno, que pode transformar-se numa tragédia
social.
Notícias sobre Bullying ainda são divulgadas, de
forma recorrente, em todos os meios de comunicação.
Recentemente, foi noticiado no site www.g1.globo.com,
a matéria “Jovem morre ao ser agredido em escola”, na
qual informava que um garoto de 11 anos morreu, no Rio
de Janeiro, depois de ser espancado por “colegas” de
classe que o perseguiam devido ao seu corte de cabelo.
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Em 2007, um estudante da Paraíba, criou um
perfil no site de relacionamentos Orkut, afirmando ser
vítima de Bullying e ameaçando sua escola, que,
segundo ele, era omissa em relação às ofensas que
sofria. (BASSETE, 2007).
Por outro lado, duas outras notícias, veiculadas
também nos últimos anos, anunciaram que medidas
começam a ser tomadas para a punição de agressores,
bem como do colégio que se omite na defesa da vítima.
Assim, em 2007, o site G1, da globo.com,
divulgou a nota “Rapaz terá de indenizar colega por
ofensa no Orkut”, noticiando que um estudante de uma
Faculdade de Contagem, Região Metropolitana de Belo
Horizonte, foi condenado a pagar indenização por
ofender um colega pelo site Orkut. A vítima, que foi
chamada de extraterrestre pela Internet, alegou que
depois do ocorrido, virou motivo de chacotas, risadas e
deboches por parte dos outros colegas.
Da mesma forma, uma escola particular de
Ceilândia (DF) foi condenada pela Justiça, em julho
deste ano, a pagar indenização à família de uma criança,
vítima de Bullying. (GONÇALVES, 2008).
Ainda em 2007, chegou a ser noticiado
aprovação, pela Assembleia de São Paulo, a projeto de
lei de combate ao Bullying escolar que previa o
encaminhamento de vítimas e agressores a serviços
médicos e psicológicos. O projeto, que dependia da
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aprovação do governador José Serra (PSDB) e obrigava
as escolas públicas e privadas do estado a adotarem
medidas preventivas contra o Bullying, foi vetado em
outubro do mesmo ano, sob o argumento de que ações
de combate à violência já estariam integradas às
práticas escolares do Estado de São Paulo, sob a
responsabilidade da Secretaria de Educação.
(BASSETE, 2007).
BULLYING E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Como causa do comportamento Bullying foi
identificada, entre outras, a violência doméstica como
fator determinante para o comportamento agressivo,
reproduzido na escola.
Em pesquisas realizadas nas escolas brasileiras,
com o objetivo de detectar os tipos de violência que
sofriam os alunos, o local onde mais incidiam as
condutas Bullying e os fatores determinantes de tais
condutas, observou-se que o fator familiar foi
preponderante para a ocorrência do fenômeno.
Desta forma, identificou-se que os maus-tratos
físicos, verbais e psicológicos, este caracterizado pelos
castigos, intimidações, chantagens, depreciações da
imagem e impedimentos, sofridos em contexto familiar,
são as principais causas do comportamento violento e
anti-social dos estudantes agressores.
FANTE cita, ainda, que:
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Segundo especialistas as causas desse
tipo de comportamento devem-se à
carência afetiva, à ausência de limites e
ao modo de afirmação do poder dos pais
sobre os filhos, por meio de práticas
educativas que incluem maus-tratos
físicos e explosões emocionais violentas.
(FANTE, 2005:61).

Para a autora, há duas causas principais para o
comportamento agressivo que podem resumir todas as
outras. A primeira refere-se à necessidade que o
agressor tem de reproduzir contra outros os maus-tratos
sofridos, em casa e na escola, como forma, talvez, de
exercer autoridade e de se fazer notado. Ou por ser a
única maneira que lhe foi ensinado para lidar com as
inseguranças pessoais, buscando autoafirmação e
satisfação pessoal.
Já a segunda refere-se à ausência de modelos
educativos humanistas, capazes de estimular e orientar
o comportamento da criança para a convivência social
pacífica, o que induz o educando ao caminho da
intolerância quanto às diferenças pessoais, que são
inerentes a todos os seres humanos.
Para LOPES (2003), a família tem a função de
promover o crescimento psicossocial de seus membros,
constituindo-se no primeiro espaço de aprendizagem da
criança. Desta forma, ela encontra, na relação entre as
pessoas que a cercam, seus primeiros modelos de
comportamentos, aprende a se relacionar com as
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pessoas, a respeitá-las, a aceitar as diferenças, a lidar
com frustrações e conflitos e a solucionar problemas;
apreende valores morais, limites e leis. E neste sentido,
havendo falha nesta função, comportamentos
agressivos podem ser gerados.
Segundo a autora espanhola Fuensanta Cerezo,
as práticas de agressividades sofridas na primeira
infância, principalmente os castigos físicos, são os
fatores responsáveis pela maior incidência no
desenvolvimento de condutas agressivas nas crianças.
(CEREZO, apud FANTE, 2005: 176)
Entre os comportamentos agressivos dos pais em
relação aos filhos, além da violência física e psicológica,
há outras como o abandono, a negligência, a violência
sexual e a fatal, que integram a violência doméstica,
trazendo consequências marcantes na vida de uma
criança. Ainda, de acordo com o Serviço de Advocacia
da Criança (SAC), ligado à OAB, os pais são os
principais protagonistas da violência contra os filhos de
até 18 anos, sendo o lar o local de maior incidência de
violência e agressões.
Quanto à violência psicológica entende-se que
compromete a estrutura psíquica da criança, resultando
em enormes prejuízos emocionais, levando-as a
reproduzir tais situações em outros relacionamentos.
Desta forma, muitos se tornam abusadores, repetindo na
escola, ou em casa, com os irmãos menores, aquilo que
sofreram.
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Assim, o modelo educativo familiar será sempre o
grande referencial na vida de cada indivíduo,
concorrendo para a formação pessoal, favorecendo
experiências positivas, ou negativas.
CONSEQÜÊNCIAS DO BULLYING
Segundo especialistas, o Bullying pode gerar
sequelas em todos os seus protagonistas, trazendo
consequências, mediatas ou imediatas, tanto na vida
das vítimas, quanto na dos agressores e testemunhas.
Porém, a superação desta vivência poderá ou
não ocorrer, dependendo da extensão do trauma e das
características pessoais de cada um, da forma com que
lida com os problemas, de como se relaciona com a vida,
com o meio social, com a família e consigo mesmo. Para
cada pessoa o Bullying pode ter uma representação e
um peso diferentes, sendo sabido, porém, que
dificilmente ele passará indiferente na vida daqueles que
o vivenciam.
Desta forma, diversas consequências são
passíveis de ocorrer a cada protagonista deste
fenômeno.
NO CASO DA VÍTIMA:
De todos os envolvidos, a vítima provavelmente
seja a mais prejudicada com este tipo de violência, pois
sentiu na pele e diretamente a agressão, que tanto pode
ter sido física como psicológica.
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Como nem todos os que sofrem com o Bullying
conseguem superá-lo de forma positiva, muitos acabam
arrastando consigo este estigma, comprometendo a sua
saúde física e mental. Assim, além de sofrer durante o
período escolar, a vítima acaba carregando por toda a
sua vida os efeitos devastadores dos momentos
experimentados na escola, o que afeta não só a sua vida
acadêmica como também as suas relações de trabalho,
sua futura constituição familiar e criação de filhos e as
relações interpessoais.
Segundo FANTE:
A não-superação do trauma poderá
desencadear processos prejudiciais ao
seu desenvolvimento psíquico, uma vez
que
a
experiência
traumatizante
orientará inconscientemente o seu
comportamento, mais para evitar novos
traumas do que para buscar sua
autossuperação. (FANTE, 2005: 79)

Neste sentido, a vítima pode tornar-se negativa,
agressiva ou deprimida, com baixa autoestima e
bloqueio de raciocínio, e com dificuldades de
autoaceitação, autoexpressão, de aprendizagem e de
relacionamento, podendo desenvolver transtornos
mentais e psicopatologias graves, além de doenças
psicossomáticas. Sentimento de vingança também
podem ser desencadeados e a vítima pode, ainda,
tornar-se uma praticante de Bullying, ou novamente vir
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a sofrê-lo em seu local de trabalho ou em outras
relações.
De acordo com HIRIGOYEN (2007), as vítimas
ficam tão fragilizadas e seu esgotamento é tão profundo
que se sentem vazias, cansadas e até incapazes de
pensar.
Quando o Bullying é sofrido na infância, é maior a
incidência de crianças que interiorizam o estigma e
acabam se achando culpadas pelo seu sofrimento. Elas
suportam o máximo que conseguem, mas sua
resistência vai sendo abalada de tal maneira que
acabam desgastando-se, ficando fragilizadas, o que
favorece o aparecimento de doenças.
A manifestação de doenças psicossomáticas,
ocasionadas por este abatimento emocional e
psicológico, pode variar de acordo com a intensidade do
sofrimento experimentado pela criança. Alguns dos
sintomas mais comuns são: enurese, taquicardia,
sudorese, insônia, cefaleia, dor epigástrica, bloqueio dos
pensamentos e do raciocínio, ansiedade, autoagressão,
estresse e depressão, além de pensamentos de
vingança e até mesmo suicídio. Podem ainda externar
sua
infelicidade
através
da
agressividade,
impulsividade, e até mesmo desenvolver vícios com
bebida e drogas.
Quando ainda na escola, apresenta déficit de
aprendizagem, falta de concentração, perda de
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interesse pela vida escolar como um todo e falta de
motivação, inclusive nas brincadeiras. A criança pode
ficar deprimida, apática, desinteressada, ou pode tornarse agressiva, com explosões de cólera e episódios
transitórios de paranoia e psicose, conhecida como
Borderline Personality Disorder (transtorno de
personalidade limítrofe). Seu sofrimento é tão atroz que
muitas vezes a única saída que enxerga é o suicídio.
Segundo LOPES (2003), a depressão e as
intenções suicidas são situações comuns entre as
vítimas do Bullying, Um estudo feito com mais de
dezesseis mil adolescentes, na Finlândia, também
confirmou esta afirmação, verificando uma incidência
muito grande das duas situações aos que foram
maltratados na escola e aos que eram perpetuadores
dos maus-tratos.
NO CASO DO AGRESSOR:
O sofrimento da vítima consolida as condutas
autoritárias do agressor, lhe atribuindo uma sensação de
superioridade. Através da prática do Bullying, ele julga
ser detentor de poder, fama e popularidade. Neste
sentido, intimidar, fazendo o outro se sentir inadequado,
incapaz e pequeno lhe proporciona prazer, à medida que
o afirma como alguém superior.
Segundo LOPES (2003), muitos alunos acabam
acreditando também que o uso de comportamentos
agressivos é o melhor caminho para alcançar a
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popularidade ou o poder e tentam, igualmente, se tornar
autores de Bullying, o que potencializa o cenário de
violência.
Para FANTE (2005), as atitudes do agressor
ocasionam: distanciamento dos objetivos escolares,
supervalorização da violência como forma de obtenção
de poder, desenvolvimento de habilidades para futuras
condutas delituosas, o que pode conduzi-lo ao mundo
do crime, e perpetuação dessas condutas violentas em
sua vida adulta, dificultando as suas relações, por ser
uma pessoa de difícil convivência.
Pesquisadores afirmam que autores de Bullying
apresentam maior probabilidade de se envolverem em
comportamentos delinquentes e de risco (fumar, beber,
não usar cinto de segurança), atos criminosos, e
violência doméstica.
Estudos também indicam a relação de Bullying
com a criminalidade. Constatou-se que, de um grupo de
alunos pesquisados, 60% dos que eram agressores de
Bullying tiveram uma condenação legal antes de
completarem vinte e quatro anos de idade.
FANTE (2005) também enfatiza que autores de
Bullying estão propensos a adotar comportamentos
negativos como:
agregação a grupos delinquentes,
agressões
sem
motivos
aparentes, uso de drogas, porte
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ilegal de armas, furtos, indiferença
à realidade que o cerca, crença de
que se deve levar vantagem em
tudo, crença de que é impondo-se
com violência que conseguirá
obter o que quer na vida...afinal foi
assim nos anos escolares.
(FANTE, 2005: 25)
Neste contexto, LOPES (2003) adverte que o
Bullying não deve ser considerado algo normal ao
desenvolvimento humano, devendo sim ser visto como
um indicador de risco para a adoção de comportamentos
violentos mais graves.
NO CASO DA TESTEMUNHA:
A testemunha ou espectador, da mesma forma
que os outros envolvidos, não sai ilesa a este tipo de
violência. Embora não esteja diretamente envolvida
com o caso, ela pode também sofrer traumas e sentir-se
fraca e culpada por ter assistido a tamanha crueldade e
permanecido omissa, normalmente devido ao medo de
também ser atacada.
Geralmente a testemunha posteriormente sofre
com insegurança, medo, tensão e baixa autoestima.
FANTE (2005: 81) entende que estes alunos
sofrem as consequências do Bullying, “uma vez que o
direito que tinham a uma escola segura, solidária e
saudável foi deteriorando as suas relações
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interpessoais,
acarretando
prejuízo
ao
seu
desenvolvimento socioeducacional”. (FANTE, 2005: 81)
Assim, fica claro que o fenômeno Bullying é um
problema de saúde pública, devendo receber atenção
também dos profissionais de saúde, visto à proporção
dos danos, que atinge aspectos físicos e emocionais.
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OS PROGRAMAS SOCIAIS NO COMBATE DO
TRABALHO INFANTIL
Eliana Fioratti Felipe

Fonseca cita em seu livro, O Programa de
Assistência ao Menor Ação Jovem, que é uma
iniciativa da Cruz Vermelha Brasileira (Minas Gerais),
uma entidade filantrópica reconhecida em nível
internacional por serviços assistenciais e preventivos
desde a sua fundação em 1864. “O objetivo geral do
programa é empregar o menor carente e orienta-lo na
sua formação profissional e educacional, familiar,
comunitária, na saúde e no lazer.”(Universidade
Federal...1995, p. 14)
Essas iniciativas que partem do governo,
entidades governamentais e não governamentais,
visam o bem estar de crianças que trabalham.
Algumas famílias que passam por necessidades,
recorrem à esses lugares para buscar ajuda,
emprego, condições de um menor fazer parte da
sociedade por meio da sua inserção no mercado de
trabalho, melhorar o convívio familiar, evitar a
marginalização, preparar de maneira segura e
responsável a maioridade da criança, entre outros
objetivos.
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O Centro Espírita Jesus de Nazaré (CEJN), em
São Paulo, tem como base alguns desses objetivos,
e por isso a nossa pesquisa e entrevistas, estão
sendo feitas neste local.
Segundo Cipola (2001 p.43), “a América Latina
tem o terceiro pior desempenho entre os continentes
do planeta. Aparece no relatório da OIT com 7,6
milhões de crianças entre 8 e 14 anos trabalhando o
que significa uma em cada cinco, representando 4%
da população economicamente ativa. Desses
trabalhadores, 90% estão na economia informal; três
em cada quatro deles não têm mais que dois anos de
escolaridade. O Brasil, apesar de ter uma média 50%
inferior à do continente, ou seja, uma em cada dez
crianças trabalha, ainda é um grande explorador de
mão-de-obra infantil. Tanto que a taxa de trabalho
infantil no país é uma das três maiores da América
Latina, se considerarmos o trabalho de crianças de
cinco a catorze anos. Após um período de regressão
tímida, a exploração de mão-de-obra infantil voltou a
crescer em 1999, a uma taxa de 1,9%, segundo a
Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios
(PNAD). Esse levantamento mostra que no país há
2.532.065 crianças trabalhando na faixa etária dos
dez aos catorze anos, mais outras 375 mil na faixa
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dos cinco aos nove. O trabalho ocupa 9% da
população brasileira de cinco a catorze anos”.
A OIT (Organização Internacional do Trabalho)
é uma instituição integrante do sistema da
Organização das Nações Unidas (ONU), atuando em
fórum internacional, onde governos, empregadores e
trabalhadores debatem e adotam as normas e
princípios trabalhistas, respeitando o direito e
dignidade do homem e da sociedade. Diante de
órgãos representativos e instituições que visam
defender o direito de cidadania, é possível imaginar a
existência de manipulação, onde o sistema capitalista
se beneficia com tal prática. Pois, erradicar o trabalho
infantil é, antes de mais nada uma forma de combate
à pobreza, de desenvolvimento da educação não
apenas em números estatísticos representativos para
outros países, e acima de qualquer coisa a garantia
dos direito humanos; que na prática, quem está
preocupado?
Conforme Horita (1999: p.22). “ Erradicar o
trabalho infantil e todo tipo de trabalho prejudicial à
saúde, moral ou segurança dos adolescente é meta
prioritária da Organização Internacional do Trabalho
– OIT – através do Programa Internacional para
Eliminação do Trabalho Infantil – IPEC. Os Conselhos
devem implantar ações em parceria com sindicatos
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patronais e de trabalhadores tendo em vista o
cumprimento dessa meta da OIT.
Algumas frentes precisam ser priorizadas, pois
as consequências físicas e psicológicas, o trabalho
em carvoarias, pedrarias, canaviais, fábricas, de
calçados e outros, para crianças menores de 14 anos,
tem de ser duramente enfrentados. Assim como a
prostituição infantil, o tráfico de drogas por crianças/
adolescentes e o estímulo à prática de ato infracional
encorajado e aliciado por adultos.”
Seguindo as pesquisas de Horita se vários
órgãos se juntassem para acabar não somente com a
exploração, mas também com o trabalho de alto risco,
seria um grande passo para acabar com este trabalho
tão vergonhoso. Em vez, dessas empresas
contratarem clandestinamente as crianças, deveriam
fazer o oposto, dar incentivo a elas dando esperanças
de um futuro melhor como projetos educacionais,
noções de cidadania, e que cada um conhecesse
seus direitos. Mas infelizmente a realidade é
totalmente o inverso.
Com o objetivo de fortalecer e promover o controle
social das políticas públicas em torno da criança e do
adolescente foram criados conselhos de direito e
conselhos tutelares a nível municipal e programas de
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apoio como bolsa-escola, renda mínima e de jornada
ampliada voltado para promoção da família carente.
Licio (2002) em sua matéria sobre o PETI (
Programa de Erradicação de Trabalho Infantil),
explica seus objetivos: é um programa coordenado
pela secretaria do Estado da assistência social (ligado
ao ministério da previdência social) e executados em
parceria com a gerencia de qualidade devida do
município de Três Lagoas.
A princípio, o PETI visando atender apenas
crianças e adolescentes que exercessem atividades
laborais no campo, não só nas carvoarias mas
também nas olarias, na agricultura etc... Todavia, o
trabalho infantil também estava presente na cidade,
em funções como: Flanelinhas, engraxates,
catadores de lixões, etc...
A situação urbana agravou-se quando devida à
intensificação da fiscalização das condições de
trabalho, os donos de carvoaria deixaram de contratar
famílias com crianças; essas por sua vez deslocaramse para a cidade, aumentando o risco de prostituição,
devido ao grande movimento de viajantes e
caminhoneiros rumos ao estado de São Paulo e
Campo Grande existente nesta região. Assim o PETI
foi reformulado e ampliado a fim de atender também
Eliana Fioratti Felipe
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crianças e adolescentes da zona urbana. São 3 os
eixos do programa:
• A escola: A família recebe uma bolsa
mensal para cada filho retirado do trabalho,
para tanto, deve estar freqüentando a
escola. O governo federal financia o
programa e fixa suas diretrizes. O
município gerencia e complementa seu
financiamento. Na área urbana cada
criança recebe R$ 40,00 (quarenta reais) e
na zona rural R$ 25,00 (Vinte e cinco
reais). Isto é possível com orçamento
anual de cerca de R$ 570.000,00
(Quinhentos e setenta mil reais).
• Jornada Ampliada: Desenvolvida em
período complementar ao das aulas. A
criança e o adolescente são inseridos em
programas de reforço escolar, alem de
desenvolver
atividades
esportivas,
culturais, artísticas e de lazer. Até que
completem 15 anos.
• A família: A família tem participação
efetiva,
recebendo
orientações
e
encaminhamentos de acordo com suas
necessidades e são inseridas em
programas sociais, acompanhamento
psicológico e de assistência social,
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palestra e orientações sobre como gastar
o dinheiro com a criança.
Para isto a prefeitura conta com a parceria do
Exército e da Associação Atlética do Banco do Brasil
(AABB), que cedem espaços e equipamentos.
Depois de passar alguns anos sob os cuidados
de educadores, as crianças saíam na sua essência,
do mesmo jeito que entravam. Muitos deles provêm
de famílias desajustadas que devido a privações e
dificuldades,
convivem
com
problemas
de
relacionamento, ausência da figura paterna, drogas,
alcoolismo, violência sexual e etc... Enfim, o
programa estava limitado a oferecer uma melhoria
financeira temporária, incapaz de promover
mudanças significativas na perspectivas de vida dos
beneficiários.
A partir deste impasse foi criado o Tema
Gerador, visando “Construção de auto estima e
valorização pessoal”. Sua execução se desdobra em
projetos bimestrais com temas relacionados à criança
e a convivência familiar e coletiva, a criança é
orientada a se aceitar e gostar de si mesma,
buscando e compartilhando soluções para os seus
problema sociais e familiares. Contado com a
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participação dos pais. Assim passaram a acompanhar
e avaliar melhor o comportamento da criança.
Após 4 anos da implantação o programa vem
demonstrando a eficácia da política na erradicação do
trabalho infantil. Crescem os números de matriculas e
houve uma significativa redução na taxa de evasão
escolar, que de 12% em 1996, baixou para 4,5% em
2000, representando uma queda de 62,5%. Houve
também uma diminuição no índice de repetência que
de 23% em 1996, baixou para 16,6% em 2000, com
declínio de 27,8%.
Com o trabalho orientado pelo tema gerador,
diminuíram consideravelmente os problemas de
relacionamento e convívio social das crianças e
adolescentes.
A participação da União desse processo se dá
por meio da Secretaria de Estado da Assistência
Social, que estabelece as diretrizes e normas do
PETI, cofinanciado as atividades participando do
processo de monitoramento e avaliação das ações e
dos resultados, em parceria com as demais esferas
de governo. O município atua como gestor de
programa, providenciando a estrutura necessária
para a sua execução e viabilizando recursos
humanos e financeiros, indispensáveis ao seu êxito.
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A gestão do Programa enfatiza o trabalho
coletivo. A equipe responsável por seu funcionamento
é formada por 28 pessoas, assim distribuídas: uma
pedagoga (coordenação geral), um pedagogo
(coordenação de o núcleo Renascer)_, um psicóloga,
um assistente social, três técnicos administrativos,
cinco motoristas (dois na área rural e três na zona
urbana), dois professores da zona urbana, dois
professores da zona rural, oito monitores / instrutores,
dois auxiliares de serviços diversos (zona rural), uma
merendeira (zona urbana) e um auxiliar de serviços
diversos ( zona urbana).
Verifica-se que o recebimento da bolsa não é o
suficiente para combater o trabalho infantil, apenas
contribui para que a criança permaneça na escola
durante um certo tempo.
O PETI possui uma fiscalização rígida e suas
diretrizes são incompatíveis com a profissionalização
das crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo o
jovem de 15 anos que sai do programa não pode
trabalhar, tendo em vista a proibição constitucional.
Nem todos egressos do PETI são acolhidos pelo
programa Agente Jovem e há casos de alguns que
deixaram os estudos para trabalhar.O ideal seria que
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o adolescente só saísse do programa aos 16 anos
completos.
Outro desafio de natureza política, é a não
integração do PETI municipal ao programa BolsaEscola Estadual, cuja duração é de 1 ano e a
remuneração é de R$ 136,00 (Cento e trinta e seis
reais). Devido a grande desproporção em relação ao
valor da bolsa-escola ao valor oferecido pelo PETI, as
famílias acabam optando pela bolsa-escola estadual.
Porém, este programa não prevê um
acompanhamento mais próximo, e as crianças
acabam voltando para as ruas depois das aulas.
Com a queda da renda, os pais não tem o que
fazer e obrigam os filhos à trabalhar. Isso mostra que
os programas do governo como o PETI, são
necessários, mas insuficientes para suprir a demanda
e acabar com o problema.
O número de crianças de 10 à 14 anos dobrou
na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, por isso
houve um aumento do trabalho infantil nessas regiões
em setembro de 2003.
O PETI, é um programa necessário mas
atende mais as áreas rurais e as cidade menores. As
grandes metrópoles não contam muito com este
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programa. O governo federal discute a necessidade
de ampliar o combate ao trabalho infantil para atender
as crianças das grandes metrópoles.
Se houvesse mais interesse pela parte dos
nossos governantes, muitas pessoas poderiam ser
beneficiadas e assim diminuiria a evasão escolar, e a
exploração da criança em serviços insalubres.
A pesquisa que nos mostra esses dados é o
IBGE e as perguntas são feitas para cada membro da
família a partir de 10 anos.
“O IBGE pergunta se a pessoa trabalhou na
semana que passou. Se trabalhou, o IBGE segue
com questões sobre o tipo de ocupação,
remuneração, quantidade de horas trabalhadas e se
o emprego teve carteira assinada. Se não trabalhou,
o entrevistado responde se gostaria de trabalhar e se
estava disponível para trabalhar.”
A UNICEF encoraja e dá suporte para as
pessoas que tomam iniciativas próprias em
proporcionar
alternativas
e
oportunidades,
especialmente em dar às crianças libertas do trabalho
infantil a chance de obter boa escolaridade primária.
Por exemplo, nas Filipinas, a UNICEF ajuda os times
de fiscais do governo, assistentes sociais, inspetores
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de polícia, promotores de justiça, a mídia na
investigação das condições de trabalho das crianças,
removendo as que se encontram em perigo.
Muito pode ser feito atualmente a UNICEF
recomenda cinco medidas de ação numa estratégia
compreensiva conta trabalho infantil perigoso:
1- Proporcionando e melhorando a
educação;
2- Criando leis nacionais e internacionais
contra o trabalho infantil, melhorando a
eficiência provocando o cumprimento
dessas leis;
3- Dando mais a “palavra” aos pobres;
4- Mobilizando a sociedade;
5- Fazendo campanhas para as
companhias e seus subcontratados e
terceirizados
assumirem
maior
responsabilidade em seus atos.
Segundo o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (1995 p. 1-2)
"Algumas entidades têm desenvolvido ações. Várias
delas com o apoio da OIT/IPEC, que incluem
investigações e pesquisas para conhecer a realidade
e formular propostas de políticas para erradicação do
trabalho infantil. Dentro desse contexto, a CNTE
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encomendou ao DIEESE este trabalho com o objetivo
de, ao mesmo tempo, colher e analisar a família, a
escola, professores e sociedade em geral para a
solução do problema.
Para atingir esses objetivos, delimitou-se a
abrangência da pesquisa à crianças que frequentam
regularmente a escola e que estão na faixa etária em
que o trabalho é proibido sob qualquer forma, ou seja,
até os doze anos. Entretanto, já que é com catorze
anos que se chega à oitava série, encerrando o ciclo
de escolaridade considerado fundamental, o primeiro
grau, incluíram-se na pesquisa alunos dessa série
frequentando cursos regulares, independentemente
da idade. Outro limite previamente estabelecido foi o
do trabalho urbano em grandes cidades.
A pesquisa foi a campo nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 1995 em Belém, Recife,
Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em São
Paulo, em razão do recadastramento escolar
realizado pelo governo do estado, só foi possível
realizar a pesquisa no primeiro semestre de
1996,com a coleta dos dados sendo encerrada no
final do mês de junho.
A pesquisa realizada pelo DIEESE analisa as
condições de trabalho e de educação de crianças de
sete a catorze ano, em seis capitais brasileiras, com
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o objetivo de subsidiar a reflexão sobre as
conseqüências da convivência de trabalho e estudo
na infância para o desenvolvimento físico,
psicológico, intelectual e social delas. Um segundo
objetivo específico foi o de reunir, sistematizar e
analisar dados sobre o trabalho infantil que permitam
elaborar propostas para sua erradicação no país".
Esta pesquisa busca mostrar a importância do
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e
social das crianças e o que a falta ou não formação e
vivência destes fatores podem influenciar em sua vida
futura. Tenta manifestar a atenção de todos para
estes fatores que são essenciais, mas não são muito
visados pela sociedade.
Pretende, ainda, apontar algumas de suas
causas, refletir sobre o que permite e até incentiva o
trabalho de crianças e discutir as ideias que estão por
trás do trabalho infantil, ou seja, sua legitimidade
social. Trata-se, de procurar meios e formas,
envolvendo todos os setores da sociedade através de
políticas econômicas, sociais e projetos culturais para
erradicar o trabalho na infância. É necessário algo
que vá além, que seja mais eficaz que a proibição
legal, pois este tipo de trabalho já é proibido.
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Com a elaboração e união destes programas
busca-se o aumento de emprego, e a diminuição da
exploração infantil. Já que os pais estando
empregados não haverá a necessidade de mandar as
crianças para o trabalho.
O presidente do Ipea, Roberto Martins
(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas),
definiu o padrão brasileiro: “Quando a economia vai
bem, aumenta a riqueza”, disse. “Os mais pobres
ficam menos pobres, mas os mais ricos ficam mais
ricos também.”
Segundo Paraguassú (2001), o índice de
pobreza no país baixou, após a criação do plano real.
No entanto, a distância nos índices entre o mais pobre
e o mais rico, ainda é bem alta. O Brasil é o quarto
país com a maior desigualdade do mundo. E isso não
vai ser facilmente resolvido, se o país não investir
pesado em projetos de transferência de renda.
Durante uma apresentação do Relatório do
Programa das Nações Unidas (ONU) para o
desenvolvimento sobre o Índice de Desenvolvimento
Humano, foram citados cinco projetos, como por
exemplo o Bolsa-Escola e o Bolsa-Alimentação.
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De acordo com as informações, os programas
sociais estão lutando para a erradicação do trabalho
infantil, oferecendo melhores condições para as
famílias mais carentes. Mas o valor pago ainda não é
suficiente para suprir as necessidades das crianças e
suas famílias, já que trabalhando a criança garante
uma renda maior.
Entretanto esse pode não ser o melhor
caminho a ser percorrido, talvez se os pais ou
responsáveis pelas crianças, tivessem um emprego
fixo ou melhores condições salariais o governo não
precisaria gastar tanto com projetos de transferência
de renda, mas já que isto não acontece é necessário
que o governo continue trabalhando em cima dos
programas sociais, já que a base de uma sociedade
se resume à educação e à família.
De acordo com o Relatório Anual , elaborado
pela UNICEF(2002, p. 2) “A educação é um direito
humano, ou seja, um direito de todas as pessoas. É,
portanto, um direito de todas as crianças e
adolescentes. Em diferentes experiências, em
diversas partes do mundo, está cada vez mais claro
que investir em educação é fundamental para a
superação de problemas como a miséria, falta de
acesso a outros serviços públicos, como saúde e
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assistência social, e para a prevenção da exploração
do trabalho infantil, da gravidez na adolescência.
O programa Educação para Inclusão do
UNICEF tem como objetivo ter todas as crianças e
adolescentes de 7 a 14 anos nas escolas em todo o
Brasil, atenção especial a grupos de crianças com
dificuldades de acesso ao ensino fundamental, e
garantir que elas participem de outros espaços de
aprendizagem, igualmente fundamentais para a
educação, como atividades esportivas e culturais.”
Apoiar a criança até sua adolescência, não só
em proibir que ela trabalhe, mas ajudar no seu
processo educacional, incentivar a praticar esportes
e realizar atividades culturais, como foi proposto no
Programa “Educação para Inclusão” do UNICEF,
pode ser uma das maneiras de proteger as crianças
e formar cidadãos conscientes de seus direitos e
indivíduo que tem esperança e condições de lutar por
um futuro melhor.
A educação é vista como elemento essencial
para a vida de qualquer indivíduo, principalmente nos
primeiros anos de vida. A criança tem direito de
estudar e brincar durante sua infância, e se ela
experimentar estas duas coisas, provavelmente vai
ser a primeira a dizer não ao trabalho infantil, pois se
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estes processos forem vem utilizados, estudar e se
divertir vai ser muito mais satisfatório do que
trabalhar, sendo a primeira a se conscientizar e
transmitir este conceito às outras pessoas.
O Relatório Anual , elaborado pela UNICEF
(2002, p.2) investiu muito em educação.
Conheça alguns dos projetos apoiados:
“Nas duas maiores cidades brasileiras, São
Paulo e Rio de Janeiro, mais de 3 mil crianças e
adolescentes das comunidades do Cantagalo (no
Rio) e do Jardim Ângela (São Paulo) recebem reforço
escolar e participam de atividades de esporte nos
Espaços Criança Esperança. As crianças freqüentam
os Espaços em horários alternados ao da escola
regular.
Ali estão seguras, praticam esportes, brincam,
estudam e recebem orientação dos monitores. Os
projetos são desenvolvidos em parceria com ONGs e
têm apoio dos governos municipal e estadual. As
famílias também participam de atividades,
principalmente nos finais de semana.
A educação fundamental está vinculada aos
projetos de erradicação do trabalho infantil, seja nas
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plantações de sisal, seja nos lixões das cidades. Nos
Estados da Bahia e de Sergipe, 150 mil crianças
entre 7 e 16 anos retornaram à escola. Iniciativas
para garantir o envolvimento da comunidade no
processo asseguraram que as crianças, com a
participação
de
suas
famílias,
realmente
frequentassem a escola e aprendessem. Nesses
lugares, o UNICEF apoia o PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil), que oferece bolsasescola e atividades extracurriculares a crianças que
trabalhavam nas piores formas de trabalho infantil no
País. O UNICEF procura garantir a qualidade da
educação por meio da capacitação de professores e
do desenvolvimento de material didático adequado e
interessante para as crianças.”
Estes projetos ocupam o tempo que seria
considerado livre para a criança, para ajudá-las no
processo de aprendizagem, além de proporcionar
momentos satisfatórios que provavelmente elas não
teriam se trabalhassem ou se ficassem nas ruas.
Além disso, fazem com que os pais também
participem deste processo e também sejam
beneficiados, tentando conscientizá-los, através dos
resultados e dos momentos vividos, que seus filhos
necessitam de outras coisas ao invés do trabalho
prematuro, e também é possível que percebam o
quanto seus filhos estariam perdendo no em seu
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desenvolvimento, se não estivessem vivenciando o
que lhe é de direito.
A criança vai ser o adulto do futuro, desta
forma possibilitando uma boa formação para este
indivíduo, provavelmente ele vai ter melhores
condições para ter um futuro melhor, não precisando
apelar para o trabalho infantil para sobreviver.
Relatório Anual da Unicef(2002, p. 3) “O
programa chamado Sistema de Garantia de Direitos
e Proteção tem como objetivo assegurar a todas as
crianças e adolescentes, proteção integral em
situações de vulnerabilidade, como o trabalho infantil,
exploração sexual comercial, violência e abuso,
privação da convivência familiar, crianças em abrigos
ou afetadas pelo HIV/AIDS. Os grandes aliados são
as instituições do chamado sistema de garantia de
direitos (ou seja, conselhos de direitos da criança,
conselhos tutelares, juízes, promotores, centros de
defesa).
Para garantir os direitos, o UNICEF atua de
maneira importante na definição de grandes políticas
de trabalho em todo o País, assegurando o
funcionamento correto e regular das delegacias da
criança e do adolescente, dos conselhos tutelares,
dos centros de defesa dos direitos da criança e de
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fóruns, como o Fórum Nacional de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Esses estudos
ajudam os municípios em todo o País a implementar
políticas de proteção às crianças e permitem a
criação de campanhas como a de prevenção à
exploração sexual de meninas e meninos.”
Garantir que os sistemas que são
responsáveis por garantir os direitos das crianças,
estejam cumprindo seus deveres, pode ajudar a
diminuir o índice de crianças que trabalham, pois
estes sistemas podem tomar decisões que de certa
forma obriga a família deixar que as crianças tenham
o direito de estudar, brincar e se divertir.
No Relatório Anual da Unicef (2002, p.4) diz
que: “Cidadania dos Adolescentes é o programa
voltado para adolescentes na faixa de 12 a 18 anos.
Tem como objetivo garantir a esses garotos e garotas
os direitos à educação básica (ou seja, até o final do
ensino médio), saúde (incluindo educação para a
sexualidade, prevenção da gravidez precoce),
profissionalização, medidas socioeducativas para
adolescentes em conflito com a lei, esportes como
prevenção da violência, participação e proteção.
Um dos maiores desafios do País na garantia
dos direitos de seus mais de 20 milhões de
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adolescentes é a educação profissionalizante. Em
2002, o UNICEF trabalhou com entidades parceiras
e chamou a atenção para o fato de que 8 milhões de
brasileiros de 12 a 18 anos têm baixa escolaridade e
baixa renda familiar (ou seja, estão pelo menos cinco
anos atrasados na série escolar em relação à idade
e vivem em famílias com renda per capital igual ou
menor a meio salário mínimo). Para mobilizar
governos e a sociedade para esses e outros desafios,
o UNICEF publicou e divulgou a pesquisa "A Voz dos
Adolescentes", sobre o que pensam esses garotos e
garotas, e o relatório "Situação da Adolescência
Brasileira", com números por município sobre
alfabetização, escolaridade e a saúde dos
adolescentes brasileiros”.
Todos estes programas tem como principal
objetivo proporcionar as crianças terem condições e
oportunidades de se formarem cidadãos, com uma
boa formação escolar e profissionalizante, usufruindo
de todos os seus direitos, como saúde, lazer,
esportes, higiene etc...
O trabalho infantil, possui muitas semelhanças,
mas os dois problemas são citados sem uma maior
contextualização ou aprofundamento. E isso exige
uma investigação mais consistente e é um desafio a
ser alcançado.
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A VIDA AFETIVA E SUA RELAÇÃO COM A
APRENDIZAGEM
Ellen Yoshida Nobrega Cruz Mary Belmonte

"Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si
mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo."
Paulo Freire.

Com este trabalho de conclusão de curso
pretendemos realizar uma prática reflexiva sobre a
afetividade em sala de aula e a sua relação com a
aprendizagem. Investigaremos a forma mais eficaz que
a afetividade deve ser explorada e utilizada como
sucesso no processo de desenvolvimento de
aprendizagem dos alunos.
Antes de descobrirmos as diferentes maneiras de
desenvolver a afetividade em sala de aula é necessário
compreender a importância que deve ser dada a
afetividade no processo de ensino-aprendizagem e
identificar a importância do diálogo e da ludicidade em
sala de aula, tornando os alunos em sujeitos
transformadores na sociedade em que vivem.
Além disso, é necessário distinguir a emoção da
afetividade no contexto de sala de aula e também revelar
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como a afetividade influência no processo cognitivo e de
autonomia do aluno.
De acordo com Izabel Galvão (p.31):
“(...) É o que Wallon chama de
predominância funcional. O predomínio
do caráter intelectual corresponde às
etapas em que a ênfase está na
elaboração do real e no conhecimento do
mundo físico. A dominância do caráter
afetivo e, consequentemente, das
relações com o mundo humano,
correspondem às etapas que se prestam
à construção do eu.”

Verificaremos também a importância da
afetividade na avaliação do rendimento escolar e
descreveremos o papel dos movimentos na dimensão
afetiva e cognitiva.
No primeiro capítulo explicaremos a vida afetiva e
sua relação com a aprendizagem e qual é a sua
importância para o desenvolvimento cognitivo e social
do aluno.
No segundo capítulo demonstraremos a
Taxonomia de Bloom, os estudo das complexidades que
formam um indivíduo, com os processos cognitivo,
afetivo e psicomotor.
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No terceiro capítulo relataremos como a
afetividade é desenvolvida hoje em sala de aula,
expondo quais são os problemas e dificuldades da
relação professor-aluno-aprendizagem.
Já no quarto capítulo, iremos expor as novas
metodologias e soluções para que a afetividade seja
desenvolvida de forma adequada, otimizando a
aprendizagem e tornado os alunos autônomos e
capazes de construir o seu próprio eu.
Realizaremos pesquisas bibliográficas e de
campo para fundamentar nosso trabalho e possuirmos
embasamento científico para a construção de uma
pesquisa de credibilidade.
A Vida Afetiva e sua Relação com a Aprendizagem
“Não se pode falar de educação sem amor.”
Paulo Freire.

A vida afetiva é de grande importância para a
nossa formação como pessoa. É através dela que
construímos sentimentos e uma conduta mais feliz,
expressamos nossas vontades e expectativas por meio
de gestos e palavras e nos permite viver. Para que isso
ocorra, ela deve ser estimulada e preservada para a
construção de cidadãos preparados para o convívio
social, pois a afetividade está relacionada diretamente
nos conceitos e valores que regem a vida do indivíduo.
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A afetividade faz parte da subjetividade. As
nossas expressões não podem ser compreendidas, se
não analisarmos os sentimentos afetivos que as
acompanham. Para a Psicanálise, não há afeto sem
ideia, pois a ideia à qual o afeto se refere pode estar
inconsciente.
Para Karl Marx (1818-1883):
“(...) que o homem se define no mundo
objetivo não somente em pensamento,
senão com todos os sentidos (...).
Sentidos que se afirmam, como forças
essenciais humanas (...). Não só os cinco
sentidos, mas os sentidos espirituais
(amor, vontade...)”.

Os afetos são vistos como desfiguradores do
conhecimento objetivo e podem ser produzidos a partir
de estímulos externos do meio social ou físico ou ainda,
podem surgir no interior do indivíduo. Ao tentar
compreender a vida afetiva é necessário conhecermos
a diferença entre a emoção e o sentimento.
A emoção é o estágio de transição e o sentimento
é o estágio durável. São esses afetos que preparam
nossas ações e nos ajuda a avaliar situações positivas
e negativas. A função adaptativa é responsável pela
percepção de situações já vividas e do planejamento das
reações ao meio.
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Para a nossa sobrevivência é necessário
conhecer e compreender o mundo, para que possamos
fazer parte dele. A percepção do que é real deve ser feita
de maneira sensível e reflexiva.
O ser humano, desde o seu nascimento, já amplia
o seu conhecimento por meio de ações externas e
internas. Esse estado apresentado pelo indivíduo é
denominado afetividade e é de suma importância para o
seu desenvolvimento.
As manifestações das sensações sucedem de
maneiras diferentes, variando de pessoa para pessoa,
mas principalmente passando de seu estado mais íntimo
e fundamental da etapa racional e cognitiva, sendo
regida pela mediação social.
A afetividade é um fator imprescindível na
construção de uma pessoa. A sociedade interfere no
intelecto da criança, seguido de várias experiências e
dificuldades para serem conquistadas. Assim, podemos
evidenciá-la no encontro presente em todas as fases da
nossa vida, inclusive naquelas mais remotas do
desenvolvimento humano, deixando de apresentar sua
essência puramente orgânica, passando a ser afetiva,
atingindo a racionalidade.
A dimensão afetiva desempenha uma função
valiosa independente do ângulo a ser analisado, seja o
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da construção da pessoa ou do conhecimento. Ambos
são essenciais para a formação da humanidade.
Segundo Izabel Galvão em Concepção Dialética
do Desenvolvimento Infantil, mesmo se alternando a
afetividade e a cognição, não são funções exteriores
uma a outra. Ela afirma também que o estudioso Henri
Wallon contribuiu não apenas para os estudos da
aprendizagem, mas também para o entendimento da
dinâmica vivencial do indivíduo no processo de
formação de sua personalidade.
O que aprendido em um plano reflete em outro
mesmo que inconscientemente. Ao se revelar por
intermédio da emoção, do sentimento e da paixão, a
afetividade se faz constante no decorrer de todo o ciclo
vital do indivíduo, similar ao pensamento infantil,
demonstrando uma evolução que percorre do sincrético
para o diferencial.
A emoção vista como a primeira manifestação da
afetividade e a reação de um fato ocorrido são
expressas por meio do impulso, uma atitude
apresentada no momento em que se perde o controle da
razão. O caráter cognitivo já reflete mais no sentimento.
Ele surge da sensação e no momento em que o
indivíduo está apto para falar sobre o fato ocorrido. Já
no que diz respeito à paixão, está focada no autocontrole
em pró de uma meta.
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A afetividade e a emoção estão interligadas
principalmente se o docente observa as reações
emotivas do educando, podendo assim, fazer uso da
informação a favor do conhecimento de, modo a
contornar a situação observada. Sua construção deverá
ser com intuito de mediar a superação dos conflitos em
sala de aula.
Para
Jean
Piaget
(1896-1980),
no
desenvolvimento intelectual são considerados os fatores
cognitivo e afetivo. A afetividade cria e desenvolve a
autonomia e o interesse do aluno continuamente, pois
para ter um bom desenvolvimento cognitivo, o educador
deve estabelecer uma relação afetiva e harmoniosa. É a
partir do afeto que muitos sentimentos são descobertos,
incluindo o interesse pela aprendizagem. Acredita ainda,
que a socialização e o intercâmbio social influenciam
não só na afetividade, mas também na interatividade e
na aprendizagem.
O processo de desenvolvimento infantil se realiza
nas interações entre os indivíduos, que objetivam não
somente a satisfação das necessidades básicas, mas
também a construção de novas relações, com
predomínio da emoção sobre as demais atividades.
Em concordância com Jean Piaget, Henri Wallon
declara que o desenvolvimento acontece através das
seguintes fases: impulsivo emocional, sensório motor e
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projetivo, personalismo, categorial e puberdade e
adolescência. Durante a sucessão dessas fases, a
afetividade e a inteligência se manifestam de forma
intercalada.
A racionalidade teria a capacidade de controlar as
emoções, devido ao domínio dos instrumentos culturais,
em especial a linguagem, segundo Lev Semenovicth
Vygotsky (1896-1934) e propõe em sua teoria um estudo
entre os processos intelectuais e afetivos. Para ele é de
suma importância a preocupação do docente com a
motivação, a qual inclui inclinações, necessidades,
interesses, impulsos, afeto e emoção. Não se deve
separar o intelecto do afeto e as atitudes afetivas devem
ser relacionadas a realidade do aluno interferindo-se
no comportamento e nas atividades.
Ainda segundo Vygotsky, o ambiente social em
que a criança está inserida desde o nascimento é
privilegiada e vai se formando uma visão do mundo
através da interação com adultos ou crianças mais
experientes. Por isso é relevante a relação afetiva com
os alunos em sala de aula ou em qualquer ambiente
escolar. E ele postula que o desenvolvimento e a
aprendizagem são processos que influenciam
reciprocamente, de modo que isso interfira nas relações
futuras de seu educando.
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Essa abordagem é baseada puramente nos
processos corporais, além de desconhecer as
qualidades superiores das emoções, única e
exclusivamente humanas e também de não levar em
conta as transformações qualitativas que sofrem ao
longo do desenvolvimento. Além disso, as contribuições
teóricas do autor permitem reconhecer e compreender o
processo de internalização das emoções e sentimentos,
pois pressupõe que são as práticas socioculturais que
indicam os conhecimentos e sentimentos apropriados
pela criança.
No próximo capítulo, conheceremos a Taxonomia
de Bloom, que atrela a afetividade, com as habilidades
cognitivas e as linguagens corporais.
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PROGRAMANDO PRÁTICAS DOCENTES COM USO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Fábio da Costa Marinho

Os professores, em geral, estão cada vez mais
inovando e dinamizando suas aulas para torná-las mais
atrativas e participativas. Porém ainda falta domínio
técnico pedagógico e tato das instituições universitárias,
que ainda não estão abertas às novas possibilidades
nos processos de ensino e aprendizagem que as redes
sociais oferecem.
Tanto as redes sociais quanto a internet vêm
provocando mudanças profundas na educação
presencial e a distância. Freire (2002, p. 25) escreveu
em sua obra Pedagogia da Autonomia, “ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a
sua produção ou sua construção”. Nos dias de hoje,
podemos interpretar o uso dos aplicativos como forma
de construção e criação de infinitas possibilidades
dentro da sala de aula, auxiliando os processos de
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ensino e aprendizagem e como forma de suporte na
formação continuada do professor.
Nascimento Junior, Pimentel e Dotta reforçam a
ideia de que,
As redes sociais fornecem uma grande
quantidade
de
funcionalidades
e
aplicativos que possibilitam e facilitam a
comunicação e o compartilhamento de
ideias e informações, tão importantes em
um processo de ensino-aprendizagem
(2011. p.144).

Assim como o formato de uso das TICs usadas
como forma de ensino nas séries iniciais do ensino
fundamental, estas ferramentas podem ser utilizadas
inclusive no meio acadêmico, proporcionando outras
ferramentas de ensino na construção da formação do
estudante, desta forma ampliando a visão de futuro
profissional.
Como forma de aprimorar as relações nos
espaços de aprendizagem, a incorporação das redes
nos processos educacionais permite ao professor meio
de avaliações formativas, deixando o tradicional e
agregando outras perspectivas aos métodos avaliativos.
Neste sentido, Cardinet define a avaliação
formativa como sendo a avaliação que;
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[...] visa orientar o aluno quanto ao
trabalho escolar, procurando localizar as
suas dificuldades para o ajudar a
descobrir os processos que lhe permitirão
progredir na sua aprendizagem. A
avaliação formativa opõe-se à avaliação
somativa que constitui um balanço parcial
ou
total
de
um
conjunto
de
aprendizagens. A avaliação formativa se
distingue ainda da avaliação de
diagnóstico por uma conotação menos
patológica, não considerando o aluno
como um caso a tratar, considera os erros
como normais e característicos de um
determinado nível de desenvolvimento na
aprendizagem. (1986, p. 14)

Tendo esta percepção, o docente pode incluir em
suas práticas outras formas de avaliações, buscando a
participação e mobilização do estudante para que a
prática de exercícios seja mais branda, e menos

formal. Aos poucos as mudanças permitem novos
olhares, e se completam com as trocas diárias entre
os envolvidos, sendo assim,
[...] a forma de ensinar e aprender, diante
de tantas mudanças na sociedade e no
mundo do trabalho. Os modelos
tradicionais são cada
vez mais
inadequados.
Educar
com
novas
tecnologias é um desafio que até agora
não foi enfrentado com profundidade.
Temos
feito
apenas
adaptações,
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pequenas mudanças. Agora, na escola e
no
trabalho,
podemos
aprender
continuamente,
de
forma
flexível,
reunidos numa sala ou distantes
geograficamente,
mas
conectados
através de redes. (MORAN, 2003, s.p.)

As potencialidades educativas das redes nos
fazem repensar de forma individual e coletiva o processo
de ensino e aprendizagem. As várias possibilidades de
estruturação do conhecimento que podem ser
oferecidas aos alunos, como forma de agregar situações
aos quais eles estão inseridos, mas não podemos
esquecer que a tecnologia em si, não significa uma
oferta pedagógica, é necessária intervenção do
professor para que aconteça uma nova pedagogia.
Pedagogia essa, que entende a necessidade de
reestruturação a interação dos espaços de
aprendizagem virtual e que não seja um mero reprodutor
de modelos já existentes,
[...] nesse processo de inovação de
modelo de sociedade, a educação, como
instituição que produz e reproduz a
cultura, não poderá ficar à margem. Ainda
que não goste da tecnologia, não há como
negá-la, até porque sua função social
primeira e garantir espaço para inovações
que
permitam
aprendizagem
de
qualidade. (ALVES, 2007.p.167)
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Desta forma a universidade tem um papel muito
importante no que se refere às amplas possibilidades de
oferecer
aos
estudantes
outras
formas
de
aprendizagem, como destacar, potencializar, e de
superar seus conteúdos bem como se utilizar de novos
formatos, ampliar seus métodos avaliativos, de maneira
a compreender que o uso das redes sociais no currículo
pode ser possível.
É importante observarmos a relação teórica e
prática, pois o professor que já compreende o facilitador
das redes sociais na prática do planejamento das suas
ações tende a introduzir as TICs mais facilmente nas
aulas, proporcionado um ambiente familiarizado com os
alunos, onde os mesmos criam iniciativas para elaborar
formas de compartilhar informações coerentes aos
assuntos de aula.
Refletindo sobre os textos lidos, a criação de
grupos formais ou não, criam uma agilidade
considerável nas informações transmitidas como, algum
recado, modificação na grade horária, alguma
justificativa ou resolver questões diversas.
Pode o professor estar presente na rede social
Facebook, e algumas vezes ele mesmo ter a iniciativa
para concepção de uma rede facilitadora para as
práticas diárias autônomas.
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Trazendo este exemplo para a prática docente o
professor conectado, pode criar discussões de temas
variados, postagens de textos, e nessa rede de
relacionamentos, criar com outros profissionais, ideias
que possam estimular trabalhos educativos com seus
alunos, disseminando oportunidades de conhecimentos.
Moran (2007, p. 100) salienta que se os alunos
fizerem pontes entre o que aprendem intelectualmente e
as situações reais, experimentais, profissionais ligadas
aos seus estudos, a aprendizagem será mais
significativa, viva, enriquecedora.
Entendemos que tanto para os alunos, quanto
para o docente, esta experiência se torna
enriquecedora.
Sendo assim, as instituições de ensino superior
devem reunir esforços para oferecer formações em que
os docentes possam enxergar vantagens e
desvantagens das multimídias, pois muitas vezes não é
a realidade do professor, ou até mesmo por dificuldades,
ele se esconde através de uma oposição às tecnologias
disponíveis.
Vale ressaltar que no curso de Pedagogia do
Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO)
existe um componente curricular, Grupo de Estudos
Independentes, (GEI) onde se discutem temas variados
e um deles é o Recursos Tecnológicos e Prática
Fábio da Costa Marinho

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

431

Pedagógica, espaço de articulação de teoria e prática na
formação de futuros professores.
É importante na formação continuada ou de
futuros professores, a discussão de assuntos muitas
vezes denominados “tabus”, como a importância do
trabalho com as tecnologias no ambiente educacional, a
utilização das redes sociais no trabalho pedagógico e a
sua inserção no Projeto Político Pedagógico da
instituição.
Esta discussão deve permear o pensamento da
organização do trabalho coletivo na escola e também a
concepção da gestão sobre a utilização das tecnologias
e das redes sociais nas práticas docentes, aproximando
o trabalho pedagógico com a realidade do estudante.
Segundo Kenski (2007, p. 103) “[...] a
proximidade com os alunos ajuda-o a compreender suas
ideias, olhar o conhecimento de novas perspectivas e
aprender também”.
E é nas diversas formas de troca de
conhecimentos com os educandos, que o professor se
torna mediador nas relações online, incentivando-os a
ampliar suas leituras, a debater suas ideias e expor seus
pensamentos bem como avaliar as relações
educacionais.
O processo é gradativo, mas aos poucos,
principalmente, as relações de propostas para o uso de
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redes sociais tanto na prática quanto na interação estão
sendo incorporadas nas instituições universitárias
tornando as relações mais próximas. O desafio está
posto. Predispor-se a aprender é um caminho a ser
seguido para quem deseja evoluir como educador.
Em contrapartida, Valente destaca,
[...] Com isso se eliminaria o contato do
aluno com o professor e, portanto, o lado
humano da educação. Esse receio é mais
evidente quando se adota o paradigma
instrucionista. Nesse caso, tanto o
professor quanto o computador podem
exercer a função de transmissores de
fatos. Dependendo do professor, o
computador pode facilmente ser mais
vantajoso. Assim, se o professor se
colocar na posição de somente passar
informação para o aluno, ele certamente
corre o risco de ser substituído. E será.
Existem aí vantagens econômicas que
forçaram essa substituição. (VALENTE,
1993.p.03)

Neste caso, o problema não está na utilização dos
computadores nas salas de aula, talvez por este motivo
alguns estejam somente em uso restrito nas secretarias,
mas no modo de utilização e função do mesmo.
Desta forma entende-se que o professor deverá
ter cautela quanto ao uso excessivo da tecnologia pelo
simples fato de querer se modernizar e se mostrar
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atualizado, ou sua aula poderá ser tão ineficaz quanto
uma palestra em que a professora fala ininterruptamente
por horas.
Muitos professores têm receio quanto ao uso das
máquinas como meio de aprendizagem colaborativa.
Como explica Minhoto,
A
pedagogia
da
aprendizagem
colaborativa é centrada no grupo e não
em indivíduos isolados. O indivíduo
aprende do grupo, mas individualmente
também contribui para a aprendizagem
dos outros. Há assim uma forte
interdependência entre a aprendizagem
colaborativa e a aprendizagem individual.
(MINHOTO, 2013, s.p. apud MEIRINHOS,
2011, p. 26)

A
necessidade
de
implementação
e
aprofundamento dos estudos e meios de redes e
educação, surge a partir da necessidade de unificar as
duas faces, a geração atual cobra essas ações das
instituições a partir de requisitos que já estão integrados
aos alunos. Dentre os desafios do educador, está a
criação de ambientes desafiadores, o que não é tarefa
fácil, mas um passo importante no exercício do seu
preparo e formas de aplicação dos conhecimentos
adquiridos faz parte da sua formação continuada, o que
nesta situação, suma as vezes, há necessidade de
buscar o aprimoramento por conta própria.
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Entende-se que o modo que o professor conduz
suas aulas, e como ele sustenta suas ideias tem
resultado positivo no comportamento dos alunos como
afirma Alava (2002, p. 65, apud Arruda, 2004, p. 65.)
“Entende
que
a
mudança
provocada
pelo
desenvolvimento da tecnologia educacional altera de
forma profunda o modo como o aluno aprende”.
Deste modo, ressaltamos a importância do seu
fazer docente, que só se torna eficiente quando o
professor se sente seguro nas suas práticas, quando
tem domínio das ferramentas e as usa da forma
pedagogicamente correta.
Dentro desta análise, na busca incessante por
expansão do conhecimento, o professor deve buscar
refletir sobre suas práticas pedagógicas, às situações
adversas, para que possa crescer frente às dificuldades
que possa surgir em sua jornada.
Segundo Azzi (1999, p. 46) citado por Brito:
“o professor, na heterogeneidade de seu
trabalho, está sempre diante de situações
complexas para as quais deve encontrar
respostas, e estas repetitivas ou criativas,
dependem de sua capacidade e
habilidade de leitura da realidade e,
também, do contexto, pois pode facilitar
e/ou dificultar a sua prática” (AZZI, 1999,
p. 46, apud BRITO, s.p).
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Deste modo, o professor deve estar sempre
predisposto às adversidades, e em busca de novas
formas de criação dentro da pedagogia, a fim de
proporcionar aos educandos formas de aprendizagens
inovadoras e significativas.
Ao citarmos as problemáticas enfrentadas pelos
professores, devemos salientar que as práticas
pedagógicas se tornam alvos de questionamentos.
Segundo Candau,
Sua autoridade intelectual e preparação
profissional
são
frequentemente
questionadas. O impacto das tecnologias
da informação e da comunicação sobre os
processos de ensino–aprendizagem
obriga a buscar novas estratégias
pedagógicas. (2015, p. 331).

Para a autora, o formato de educação criado a
partir da modernidade avançou muito em relação aos
formatos educacionais, e a partir dessa perspectiva, se
mostra necessário um aprofundamento na reflexão
quanto ao trabalho docente atualmente. Neste sentido,
os professores deverão estar dispostos a reinventar a
didática, a considerar outros caminhos na busca de
articular a criatividade e reflexão dos educandos.
E-MAIL
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Quem hoje vive sem ter um e-mail? A resposta é:
impossível, este correio eletrônico tomou conta do
mundo todo é um método que permite compor, enviar e
receber mensagens através de sistemas eletrônicos de
comunicação. As aplicações de correio eletrônico
oferecem ao usuário uma série de facilidades. A maior
parte delas fornece um editor de textos embutido e a
possibilidade do envio de arquivos anexados à
correspondência. Além disso, a maioria das aplicações
permite o envio de correspondências para um único
destinatário ou o envio para mais de uma pessoa ou
para um grupo de pessoas. Hoje, não nos imaginamos
sem esta ferramenta e temos que lembrar a enorme
diminuição de papel circulando pelo mundo.
Segundo MORAN
Analisando como se dá a comunicação
aluno-professor, percebe-se que as
Novas Tecnologias muito contribuíram
para o aprimoramento da comunicação
on-line entre ambos. Com a Internet e as
redes de comunicação em tempo real
surgem novos espaços importantes para
o processo de ensino-aprendizagem que
modificam e ampliam o que fazíamos na
sala de aula. (MORAN, 2004, p. 03)

Correio Eletrônico, ferramenta da Internet, está
muito bem inserido ao ambiente de diversos grupos de
trabalho, inclusive na Educação, com várias finalidades:
enviar e receber textos, devolutivas de trabalhos, de
exercícios, apostilas e trabalhos em Power Point. Na
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escola em que leciono E.E. José Heitor Carusi, as salas
do Ensino Médio têm seus próprios e-mails, facilitando o
trabalho pedagógico e dando maior agilidade ao
processo ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA
Para a realização desta pesquisa, foi escolhida a
observação participante como instrumento investigativo,
buscando aspectos importantes que vão auxiliar a
prática pedagógica e unificar interesses com relação ao
tema. De acordo com Correia, podemos considerar que,
A observação constitui uma técnica de
investigação, que usualmente se
complementa com a entrevista
semiestruturada ou livre, embora
também com outras técnicas como
análise documental, se bem que a
mesma possa ser aplicada de modo
exclusivo. Para a sua utilização como
procedimento científico, é preciso que
estejam reunidos critérios, tais como o
responder a objetivos prévios, ser
planeada de modo sistemático, sujeita
a validação e verificação, precisão e
controle (2009, p.30).

Atendendo ao objetivo de analisar a eficácia do
uso das redes sociais na educação, foram entrevistados
alunos do EMEF Altino Arantes, situado no município de
São Paulo, e o responsável pela turma do nono ano do
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fundamental II, Professores da EMEF de Geografia,
História e POIE.
A entrevista é uma das ferramentas importantes
no processo de coleta de dados e de acordo com Bicudo
A sua utilização requer, no entanto,
planejamento prévio e manutenção do
componente ético, desde a escolha do
participante, do entrevistador, do local, do
modo ou mesmo do momento para sua
realização (BICUDO, 2006).

Foram elaborados dois questionários, sendo, um
contendo cinco questões voltadas para os alunos, e um
questionário para o professor a fim de coletar dados que
possam ser analisados identificando as visões de quem
ensina e de quem aprende.
Ratificando as falas anteriores, segundo Manzini
Existem três tipos de entrevistas:
estruturada, semiestruturada e nãoestruturada. Entende-se por entrevista
estruturada aquela que contém perguntas
fechadas, semelhantes a formulários,
sem
apresentar
flexibilidade;
semiestruturada a direcionada por um
roteiro previamente elaborado, composto
geralmente por questões abertas; nãoestruturada aquela que oferece ampla
liberdade na formulação de perguntas e
na intervenção da fala do entrevistado.
(MANZINI apud BELEI et al,2008, p.03)
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Para esta pesquisa, foi escolhido dentre os
três
tipos
de
pesquisa,
a
abordagem
semiestruturada, tanto para os alunos quantos para
o professor, alvos desta observação.
Ponto de vista do Professor
Em que momento você percebeu que
poderia utilizar as redes sociais na sua
prática com os alunos?
Professor: ▬ A partir do momento em que
um número significativo de alunos utiliza
esse meio. O que isso quer dizer? Quer
dizer que posso alcançar um número
maior de pessoas ao utilizar o mesmo
recurso.

Segundo Kenski (2007, p. 103) “[...] a
proximidade com os alunos ajuda-o a compreender suas
ideias, olhar o conhecimento de novas perspectivas e
aprender também”. Desta forma, o professor pode dar
ao aluno a oportunidade de construção do seu próprio
conhecimento uma vez que o aluno está ativamente
produzindo dentro de um ambiente digital que faz parte
do seu cotidiano, possibilitando a aprendizagem de
forma significativa.
Neste sentido, as utilizações de redes sociais
auxiliam a aprendizagem e contribuem na formação do
estudante, pois a utilização das redes sociais estará
presente na sua formação enquanto professor.
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Como foi a construção deste processo
com os alunos?
Na verdade, usamos de forma natural.
Não é uma regra ou uma imposição, mas
uma maneira a mais de dialogarmos.

Segundo César Coll (1996) a aprendizagem
significativa, é o processo de construção do saber pelo
aluno, onde o mesmo confronta suas opiniões todos os
dias, sendo possibilitado a construir e reconstruir seus
conceitos, ampliando seu conhecimento, visão do
mundo e análise crítica dos fatos.
Ratificando a ideia de Coll, Moran diz que
As mudanças na educação dependem,
mais do que das novas tecnologias, de
termos educadores, gestores e alunos
maduros
intelectual,
emocional
e
eticamente;
pessoas
curiosas,
entusiasmadas, abertas, que saibam
motivar e dialogar; pessoas com as quais
valha a pena entrar em contato, porque
dele saímos enriquecidos. São poucos os
educadores que integram teoria e prática
e que aproximam o pensar do viver.
(2013, pp. 89-90)
Qual a reação de outros colegas ao
tomarem ciência desta prática?
Muitos professores ainda não estão
preparados para o uso das redes sociais
na sala de aula. Na verdade, alguns
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consideram que "não há aula" quando se
utiliza esse recurso.

Hoffmann (2006) nos leva a uma reflexão, uma
vez que os atuais alunos serão os futuros profissionais
que irão atuar na educação do amanhã, reproduzindo as
práticas avaliativas a qual foram submetidos.
Masetto ratifica que
É importante não nos esquecermos de
que a tecnologia possui um valor relativo:
ela somente terá importância se for
adequada para facilitar o alcance dos
objetivos e se for eficiente para tanto. As
técnicas não se justificam por si mesma,
mas pelo objetivo que se pretenda que
elas alcancem, que no caso serão de
aprendizagem. (1998, 144 p.)
Como você avalia esta proposta?
Avalio esta proposta como uma nova
forma de ver o aluno e uma nova forma de
perceber
que
a
escola
precisa
acompanhar certas mudanças. Os alunos
ficam mais atentos ao que está sendo
trabalhado.

Seguindo a visão de Antunes (1993) vale
ressaltar, que é importante que o professor se atente a
sua prática para que seu conteúdo seja compreendido
por seus alunos, levando em consideração as
necessidades que cada um apresenta individualmente.
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se

Como profissional, qual grau de
relevância você considera para o
incentivo do uso de tecnologia na
formação do professor?
O uso da tecnologia digital, assim como
de outras tecnologias, é o caminho
natural. Não há como mudar isso. Se
pensarmos que o mimeógrafo foi um
grande avanço para um período, assim
como os quadros brancos, isto é, as
coisas mudam e precisamos nos adequar,
nos adaptar às coisas. Contudo, sempre
friso o seguinte: a tecnologia não é tudo e
ela não fará milagres se o professor não
entender que o recurso está ali como
auxiliador. A palavra, o ouvir, a atenção do
professor continua sendo fundamental.

Para Moran (2012, p.9), “O mundo físico e o
virtual não se opõem, mas se complementam, integram,
combinam numa interação cada vez maior, contínua,
inseparável”.
Acredita-se com isto, que a utilização das TICs e
nas Redes Sociais se tornaram indispensáveis para uma
proposta didática inovadora, porém todo e qualquer
processo que não seja julgado inovador deverá ser
respeitado, pois a utilização de outras mídias voltadas
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ferramentas

Você encontrou dificuldade para trabalhar
sua disciplina aliada à tecnologia?
Não encontrei dificuldade no uso da
tecnologia digital. Primeiro, porque sou
curioso e sempre busquei me informar a
respeito. Segundo, porque utilizo já no
meu dia-a-dia, como uma coisa que já se
incorporou à minha prática e ao meu
planejamento.
Fundamentando
professor

esta

resposta

do

[...]os
professores
devem
estar
conscientes de que a prática não pode ser
separada dos objetivos ou dos valores e
que o crescimento profissional vem
parcialmente pelo esforço individual, mas,
de uma forma muito mais rica, da
discussão
com
colegas,
pais
e
especialistas.
(MALAGUZZI
in
EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999,
p. 122)

Os autores acima, afirmam que o professor além
de transmitir os conteúdos curriculares que são
necessários para o aprendizado de seu aluno, devem
levar em consideração a visão de mundo que o
educando tem a agregar na sua formação.
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O educador precisa entender que um trabalho
glorioso necessita do esforço de ambas as partes,
professor e aluno, porque o seu trabalho não é consigo
mesmo, não é fazer-se compreender, não é ensinar para
si, e sim permitir que seu aluno compreenda, que ele
mesmo se ensine através da orientação e mediação do
seu professor.
Existe incentivo da gestão escolar para o
uso de tecnologia, ou suas ações são
individuais?
A gestão escolar, em determinados
lugares, incentiva, em outros, não.
Entretanto, o que mais me chama a
atenção é a falta de estrutura,
principalmente na escola pública.

O entrevistado relata através da sua experiência,
a importância de enfrentar barreiras das infra estruturas
no campo educacional para vencer as dificuldades, e é
preciso identificar os obstáculos que existem para obter
sucesso evolução da escola.
A escola não pode esperar por Reformas
Legais para enfrentar a realidade que lhe
afoga. Além do mais, a atitude de esperar
“por
decretos”
[...]reflete
o
descompromisso de muitos e a
responsabilização de poucos com aquilo
que deveria ser transformado. A escola
tem uma vida interior que, sem ser
alterada por códigos legislativos, pode
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trabalhar com o homem em nova
dimensão, bastando para isso que seus
membros se disponham a estabelecer um
novo projeto de reflexão e ação (NAGEL,
1989, p.10).

Ao observar as aulas, e um pouco do trabalho do
professor pude perceber que existe uma relação de
diálogo muito boa entre o professor e os alunos.
O docente ao ter a percepção da importância que a
tecnologia tem na educação, respeitando a vivência dos
estudantes, valorizando a visão de mundo que eles
possuem pôde obter este resultado facilmente. Este
professor buscou através da sua experiência manter-se
atualizado diante esta nova era digital, proporcionando
a sua didática diversidade cultural e vasto conteúdo para
que seus alunos enxerguem além de um currículo
educacional, e sintam-se parte integral da construção do
seu próprio conhecimento.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA A
APRENDIZAGEM
Felipe Garcia Moura

Conforme o dicionário Aurélio (2002, p. 433) o
significado da palavra lúdico é relativo a jogos,
brinquedos e divertimentos. A atividade lúdica é todo e
qualquer movimento que tem como objetivo produzir
prazer quando da sua execução, ou seja, divertir o
praticante. Etimologicamente, o termo lúdico vem do
latim Ludus, que significa jogo, divertimento e gracejo.
Vivemos numa sociedade capitalista, estruturada
no “ter” e não no “. A escola torna-se então um lugar
chave para que elas estabeleçam contatos sociais e
mesmo físicos. Assim as brincadeiras devem estar
presentes no âmbito escolar, pois não mais as crianças
podem brincar na rua ou na casa dos vizinhos.
Infelizmente percebemos que com o passar do
tempo os indivíduos deixam de brincar para assumir
uma postura séria, muitas vezes introspectiva, como se
as brincadeiras fizessem parte de um passado distante.
Entretanto sabemos que uma atividade lúdica pode
aliviar a tensão em momentos de stress e seriedade.
Assim o lúdico não deveria estar presente apenas na
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educação infantil, mas em todo o processo de
ensinamento.
De acordo com Roloff (2010, p.2):
[...] o lúdico pode trazer à aula um
momento de felicidade, seja qual for a
etapa de nossas vidas, acrescentando
leveza a rotina escolar e fazendo com que
o aluno registre melhor os ensinamentos
que lhe chegam, de forma mais
significativa.

Toda atividade escolar deveria ser tão prazerosa
como as brincadeiras, assim a aprendizagem teria mais
qualidade e importância para o aluno. Mas o que
presenciamos em nossas escolas, está bastante longe
do ideal.
A ludicidade e o brincar são certamente,
elementos considerados vitais no planejamento das
atividades para educação infantil, e discutir sobre eles
não significa desmerecer sua importância repensar
como, por vezes, são utilizados também como poderes
reguladores dos sujeitos infantis. A brincadeira não é
somente uma atividade pedagógica em conjunto com
outras atividades pedagógicas da escola. Ela ocorre
como começo, meio e fim, ou seja, brincando surgem
condições para a criança adquirir o conhecimento formal
e o desenvolvimento dos processos do pensamento.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998), o desenvolvimento da criança
acontece através do lúdico. Ela precisa brincar ter prazer
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e alegria para crescer, precisa do jogo como forma de
equilíbrio entre ela e o mundo, portanto, a atividade
escolar deverá ser uma forma de fazer e de trabalho,
fazendo com que a criança tenha um desenvolvimento
completo. Coisa esquecida por grande parte dos adultos
envolvidos no seu cotidiano, preocupados em sobreviver
e que através da escola procuram fazer com que as
crianças também as esqueçam.
Atualmente o brincar é fonte de pesquisa e
interesse de diversos estudiosos, haja vista, sua
importância para o desenvolvimento infantil e a
construção do conhecimento. Mas revisando a literatura,
pudemos descobrir que há anos, estudiosos como:
Froebel, Vygotsky, Piaget e Wallon abordaram em seus
trabalhos a importância da criança participar ativamente
do seu processo de aprendizagem, como veremos a
seguir.
FROEBEL
Froebel foi o primeiro a reconhecer a importância
do lúdico. É conhecido como o criador do jardim da
infância. Assim sua proposta de aprendizagem calcavase no lúdico valorizando a educação através de jogos e
brincadeiras. Segundo Kishimoto (2002) apud Santos
(2010, p. 20):
[...] Froebel acreditou na criança,
enalteceu sua perfeição, valorizou sua
liberdade e desejou a expressão da
natureza infantil por meio de brincadeiras
livres e espontâneas. Instituiu uma
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Pedagogia tendo a representação
simbólica como eixo de trabalho
educativo, sendo reconhecido por isso
como psicólogo da infância.

De acordo com Modesto e Rubio (2014; p. 8):
Froebel deu muita importância à criança,
destacando suas atividades estimuladas
e dirigidas, valorizando a liberdade de
expressão e o interesse das crianças,
percebidos por meio de brincadeiras
livres e espontâneas.
Froebel foi o primeiro pedagogo a incluir o
jogo no sistema educativo por acreditar
que as crianças aprendem através do
brincar e que sua personalidade pode ser
aperfeiçoada
e
enriquecida
pelo
brinquedo.
Froebel
pregava
uma
pedagogia da ação. Ele dizia que a
criança para se desenvolver não devia
apenas olhar e escutar, mas agir e
produzir.

Froebel foi influenciado pela valorização do jogo
durante o Romantismo, como beneficiário do intelecto,
da moral e do desenvolvimento físico, presente na
Alemanha. Por isso, o jogo infantil é utilizado como eixo
da pedagogia do jardim da infância. Assim:
A partir de sua filosofia educacional
baseada no uso dos jogos infantis,
Froebel delineia a metodologia dos dons
e ocupações, dos brinquedos e jogos,
propondo: 1 dons, materiais como bola,
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cubo, varetas, anéis, etc., que permitem a
realização de atividades denominadas
ocupações, sob a orientação da
jardineira, e 2 brinquedos e jogos,
atividades
simbólicas,
livres,
acompanhadas de músicas e movimentos
corporais, destinadas a liberar a criança
para a expressão das relações que
estabelece sobre os objetos e situações
do seu cotidiano. Os brinquedos são
atividades imitativas livres, e os jogos,
atividades imitativas livres, e os jogos,
atividades livres com o emprego dos
dons. (KISHIMOTO; 2002; p. 64).

A fase mais importante para Froebel é a infância
e apesar de embasar sua teoria em pressupostos
metafísicos e românticos, aponta que existe uma íntima
relação entre o espiritual, o físico e o intelectual e que
cada um destes três elementos afetam os demais e é
por eles também afetado. Em seus estudos, valorizou a
fantasia e o simbolismo, reconhecendo-lhes a
importância para os pequenos. Assim, ao brincar, a
criança tenta compreender seu mundo através das
representações de situações reproduzidas do seu
cotidiano. Ela imita nas brincadeiras, reproduzindo
situações vividas, utilizando brinquedos e dons.
Por utilizar-se de um complexo sistema de
relações entre Deus, o homem e a natureza, a teoria de
Froebel apresenta difícil sustentação. Todo seu trabalho
sustenta-se numa “filosofia metafísica e não na
Felipe Garcia Moura

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

457

descrição de processos psicológicos infantis”
(KISHIMOTO; 2002; p. 75), porém, suas práticas
pedagógicas intuitivas, frutos de observações, não o
distanciam dos atuais pesquisadores.
Outro teórico que estudou sobre o brincar como
ferramenta pedagógica foi Vygotsky.
VYGOTSKY
Segundo Vygotsky (1991) apud Leal (2011, p.26):
O brinquedo cria uma ‘Zona de
Desenvolvimento Proximal’, ou seja,
quando a criança brinca, além de suas
ações normais, ela parece ter uma idade
superior ao que realmente possui; nesse
aspecto, a atividade de brinquedo causa
na
criança
uma
situação
de
desenvolvimento, pois fornece todos os
subsídios para mudanças da suas
necessidades e de sua consciência,
quando, por exemplo, a criança é
motivada quando lhe é possível utilizar a
imaginação,
quando
interpreta
a
realidade a transpondo nas brincadeiras,
e suas relações interpessoais são outros
aspectos desenvolvido nesse tipo de
atividade. Podemos considerar o brincar
como um processo de desencadeamento
do desenvolvimento infantil.

.
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As concepções teóricas sobre aprendizagem e
desenvolvimento estruturam-se sobre o sujeito que
aprende (cognoscente), e o objeto a ser conhecido
(cognoscível). Assim segundo a abordagem teórica
histórico-cultural, desenvolvida por Vygotsky preconizase que os processos de desenvolvimento não coincidem
com processos de aprendizado formal, o primeiro segue
o segundo, criando zonas de desenvolvimento imanente
(anteriormente
denominado
de
zona
de
desenvolvimento proximal).
Para Vygotsky, a fonte do desenvolvimento é a
aprendizagem formal, mais a comunicação e a
cooperação com o adulto ou parceiro mais experiente. A
ação do professor é o de gerar novas formas de
desenvolvimento
do
educando,
levando
em
consideração o meio cultural e histórico onde ele está
inserido. As práticas pedagógicas orientam-se para o
todo e não apenas para o indivíduo. São nas interações,
na coletividade, na colaboração que a aprendizagem
acontece. Valorizam-se as competências, a superação
das limitações e o processo criativo.
O teórico acreditava que o desenvolvimento
segue a aprendizagem. Assim, quanto maior o estímulo,
maior o desenvolvimento. Entretanto, há de se observar
o contexto histórico e social da criança. Definia o brincar
como uma situação imaginária criada pela criança e que,
a imaginação em ação ou brinquedo, era “a primeira
possibilidade de ação da criança numa esfera cognitiva
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que lhe permite ultrapassar a dimensão perceptiva
motora do comportamento” (KISHIMOTO; 2001; p. 51).
Infelizmente, para adolescentes e adultos, a
imaginação segundo Vygotsky é o brinquedo sem ação,
já que com o tempo, deixamos de usufruir desse
elemento. Para ele, imaginar, representar, fantasiar,
criar, expressar são atividades inerentes ao homem e
uma necessidade para novas aprendizagens. Porém, a
imaginação não cria nada que não seja tomado da
experiência vivida, ou seja, a base da criação é a
realidade.
Assim, Vygotsky acreditava que o jogo crucial
auxilia o desenvolvimento cognitivo, “pois o processo de
criar situações imaginárias leva ao desenvolvimento do
pensamento abstrato. Isso acontece porque novos
relacionamentos são criados no jogo entre significados
e objetos e ações” (FRIEDMANN; 1996 p. 36).
Vygotsky contribuiu muito para a explicação da
origem social e cultural dos jogos. Segundo ele, os
temas dos jogos infantis variam de acordo com o
momento histórico, a localização geográfica, a classe
social, a cultura. Os temas variam se a atividade
concreta das pessoas e suas relações com a vida se
modificam.
Aos educadores, principalmente das creches e
pré-escolas, fica a necessidade de reflexão sobre o jogo
infantil, enquanto atividade criadora, na teoria sócio
histórica de Vygotsky, já que nós, profissionais da
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educação, temos certa dificuldade em lidar com o lúdico
e o criativo.
PIAGET
Santos (2010, p. 23) assim escreve, sobre o
pensamento piagetiano:
Ao
lança-se
numa
atividade
desconhecida
(o
jogo
ou
uma
brincadeira), o aluno entrará em conflito.
Entretanto, logo ao tomar conhecimento e
compreender melhor as ideias, este
estará assimilando e acomodando o novo
conhecimento. Motivo pelo qual Piaget
acredita que a atividade lúdica é essencial
na vida da criança, pois, se constitui, em
expressão
e
condição
para
o
desenvolvimento infantil, já que quando
as crianças jogam
assimilam e
transformam a realidade.

Piaget identificou três estágios na brincadeira das
crianças pequenas. São elas: brincadeira prática;
brincadeira simbólica e os jogos com regras. Estas
etapas são paralelas às delimitadas por ele para o
desenvolvimento intelectual infantil (pensamento
sensório-motor,
pré-operacional
e
operacional
concreto).
A
brincadeira
prática
inclui
as
brincadeiras de manipulação dos bebês e
das crianças até a idade de começarem a
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caminhar. A brincadeira simbólica pode
ser vista nos jogos dramáticos das
crianças de jardim da infância e préescola. Durante e após o jardim de
infância, as crianças gradualmente
trocam o jogo dramático pelos jogos mais
formais. (SPODEK; 1998, p. 214).

Modesto e Rubio (2014, p. 9-10) especificam
melhor esse assunto:
Jogo de exercício – Manifesta-se de
zero a dois anos. Representa o jogo inicial
na criança e caracteriza o período
sensório-motor do desenvolvimento. É
através dele que a criança repete gestos,
assimila ações, incorporando novo
fazeres. O princípio é de exploração e
repetição.
O
jogo
consiste
em
manipulação de objetos em função dos
desejos e hábitos motores das crianças.
A função dos jogos de exercício
psicomotor é a ação, o exercício das
funções
psicomotoras
através
de
atividades lúdicas que envolvem prazer
pelo funcionamento, pela exploração,
pela experimentação, pela ação e pelo
movimento.
Jogo simbólico – Compreende de dois
aos sete anos aproximadamente. A
ludicidade nesse estágio adquire o
caráter simbólico. É a aplicação do que foi
assimilado
anteriormente.
É
a
substituição do real por símbolos. Nesta
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fase o faz de conta ganha destaque. Os
jogos simbólicos têm características
próprias: liberdade de regras, ausências
de objetivos, ausência de uma lógica da
realidade, adaptações da realidade aos
desejos. A função do jogo simbólico é
transformar o real para satisfazer as
necessidades do eu em função dos
desejos.
[...]
Jogo de regras – Tem quando a criança
começa a se interessar pelas regras.
Permite a relação entre ideia e
pensamento, antecipa jogadas, planeja
estratégias, utiliza o raciocínio operatório.
Trabalha acima de tudo, respeito e ética,
pois apesar da estratégia, é necessário
observar regras, esperar sua vez de jogar
e lidar com o imprevisto, lidar com perdas
e ganhos, são importantes para o
desenvolvimento
das
estruturas
cognitivas. Nesse estágio o jogo provoca
muitos conflitos internos, a necessidade
de buscar saída, é desses conflitos que o
pensamento sai enriquecido.

Para Piaget, o brincar oferece à criança a
oportunidade de assimilar o mundo exterior às suas
necessidades, sem precisar muito acomodar realidades
externas. A brincadeira possibilita uma acomodação do
mundo exterior completamente livre, uma vez que ela
não tem nenhum compromisso com a realidade que a
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cerca. Assim, através do brincar a criança manipula o
mundo externo fazendo com que ele se encaixe nos
seus esquemas atuais. Com as brincadeiras, a criança
manipula o mundo externo para que este se encaixe nos
seus esquemas de organização. As brincadeiras são,
então, vitais para o desenvolvimento intelectual das
crianças.
WALLON
Dentre muitos teóricos da aprendizagem infantil,
destacamos também nesta pesquisa, Wallon, que
acreditava que toda atividade da criança é lúdica quando
exercida por ela mesma. Para ele o desenvolvimento era
uma “construção progressiva onde as fases ocorrem
uma após a outra, alternando afetiva e cognitivamente”
(GUIMARÃES, 2008, p. 36). Acreditava que o adulto
sem perceber leva a criança à imobilidade ao tolher sua
ludicidade. Corroborando com essa ideia temos:
[...] a família e os educadores não
permitem que a criança desenvolva todo
o se potencial, não deixando que as
crianças realizem tarefas que elas são
capazes, como comer sozinha, vestir-se,
calçar, tomar seu banho, escovar os
dentes.
(SANTOS 2010, p. 26)
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É possível perceber diante das ideias dos autores
pesquisados a concordância sobre a importância do
lúdico. Mas:
É pena que na escola fundamental e, às
vezes, até na escola de educação infantil
não demos tanto valor para os esquemas
lúdicos das crianças. Rapidamente lhe
impomos aquilo que constitui nossa
principal ferramenta de conhecimento e
domínio do mundo: os conceitos
científicos, a linguagem das convenções
e os signos arbitrários, com seus poderes
de generalidades e abstração (MACEDO,
PETTY & PASSOS, 2005, p.20).

Wallon
também
propôs
desenvolvimento. De acordo com

estágios

de

Estágio Impulsivo-emocional (primeiro
ano de vida): Nesta fase a emoção é o
instrumento de interação da criança com
o meio.
Estágio sensório-motor e projetivo (1 a 3
anos): Nesta fase a criança consegue
autonomia, passando a manipular objetos
e explorar espaços. Há um predomínio
das relações com o meio.
Estágio do personalismo (3 a 6): Fase em
que a personalidade da criança se forma
e ela toma consciência de si, acontece por
meio das interações sociais.
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Estágio categorial: Nesta fase a criança
consolida a função simbólica e obtém
avanços na inteligência e personalidade
com relação à fase anterior, há interesse
pelo mundo exterior fortalecendo as
relações com o meio.
Estágio adolescência: Necessidade de
nova
definição
da
personalidade,
desregulada devido à ação dos
hormônios. Esta fase há uma retomada
de questões morais, existências e
pessoais. (GUIMARÃES, 2008, p. 36).

Infelizmente, muitos pais e professores não veem
ainda, o brincar com a seriedade e o respeito que este
merece.
Bastante resumidamente buscamos mostrar a
evolução do sentido da infância e sua importância para
alguns dos principais teóricos sobre aprendizagem.
Entretanto, pensarmos nos teóricos sem
recorrermos à escola, parece-nos inconcebível. Assim,
vamos a ela.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Francisca Eurilene Batista de Castro

INTRODUÇÃO
O tema relata algumas fases do que se chama de
literatura, o qual em sua longa trajetória pode observar
que a mesma passou por diversas alterações até chegar
à literatura atual. Sendo considerada artesanal durante
um período, no qual era voltada somente para os ricos,
e suas escritas eram feitas de forma manual e por
poucos escritores. E com o passar do tempo foi essa
literatura se transformando e ganhando novas direções
e produções, o qual com a modernização de vida veio a
alfabetização e a literatura passou a ser ampliada,
surgindo uma nova cultura e nela nova linguagem e uma
nova posição do homem no mundo, o qual passou a
fazer o uso da literatura para adquirir conhecimento,
surgindo a literatura clássica, essa voltada para a
escola.
A literatura antiga era manuscritos com escrita
voltada a um público adulto, sem reprodução de
imagens, na idade média, por exemplo, os escritores
não tinham uma preocupação em agradar o público e os
livros eram somente de escritas.
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Com o passar do tempo essa literatura ampliouse e surgiram livros de todos os aspectos e para todos
os tipos de leitores, os impressos e os digitais, de
romances, ficção, tragédia, comedias e uma diversidade
de histórias. A literatura de hoje traz historias com
palavras e imagens.
A literatura é avaliada, por várias instituições e
uma delas e a mais importante é a escola, sendo a
instituição que há mais tempo desenvolve o papel de
aprovar ou não a qualidade literária e a qualificação de
obras e de escritores.
Para Lajolo (2018, p.24)
Para que uma obra seja considerada
parte integrante da tradição literária de
uma dada comunidade ou tradição
cultural, é necessário que ela tenha o
endosso dos canais competentes aos
quais cabe a proclamação de um texto
como literatura ou não literatura.

O conceito de literatura muda a cada época,
expressando a existência do homem no mundo e
tornando duradouro os seus atos e pensamentos. Com
essas reflexões se faz necessário buscar a importância
de uma definição para literatura infantil.
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ALGUMAS DAS FAZES DO QUE SE CHAMA
LITERATURA
Durante algum tempo a literatura foi considerada
artesanal produzida de forma manual por poucos
escritores o qual eram mantidos pelos ricos e sua
produção era voltada a esse público, porém nos dias de
hoje já não é mais vista desta forma, deixando de ser
escrita por poucos escritores, o qual tinha o domínio do
mercado. Nos dias de hoje pode ser considerado
literatura livros de todo aspecto e para todos os tipos de
leitores sendo eles na forma impressa ou digitais, de
romances, de aventuras, ficção, tragédia e comédias
entre outras, historias com os quais nos faz sorrir e
chorar.
Através da literatura podemos conhecer uma
variedade de mundos, alguns parecidos com a realidade
com cenas de com fome, morte, dor e sofrimento, mas
também com mundos da imaginação, onde a literatura
traz para o nosso mundo, seres imaginários, refinados e
seres naturais criados em laboratórios. A literatura de
hoje traz historias com palavras e imagens, poemas que
em forma de são imagens e imagens que se tornam
poemas.
Podemos dizer que a obra Literária é um
conteúdo social próprio, no qual para que ela aconteça
se faz necessário ter de um lado um escritor e do outro
lado um leitor.
De acordo com Lajolo (2018, p. 24).
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Para que uma obra seja considerada
parte integrante da tradição literária de
uma dada comunidade ou tradição
cultural, é necessária que ela tenha o
endosso dos canais competentes aos
quais cabe a proclamação de um texto
como literatura ou não literatura.

A literatura vem sendo avaliada desde sempre,
por várias instituições que tem o dever de avaliar a
qualidade da literatura a ser exibida, no qual
apresentam, declaram e afirmam a literalidade dos
textos que serão exibidos e colocados a disposição do
leitor.
Entre as diversas instâncias responsáveis pela
garantia literária, está a escola, uma das principais e por
que não dizer a mais eficaz, no qual é a instituição que
há mais tempo vem cumprindo o papel de aprovar ou
não a qualidade literária, sendo uma instituição de maior
responsabilidade pela qualificação ou reprovação de
obras e de escritores. Para Lajolo “A importância da
escola no sistema literário manifesta-se, por exemplo, na
expressão clássica e seus derivados, de trânsito tão
frequentes em livros e aulas de literatura”. (LAJOLO,
2018 P. 25).
Houve um tempo em que a escola utilizava-se
apenas de autores Latinos ou Gregos o qual passo a ser
denominado de clássicos por ser um tipo de literatura
usadas em escolas.
Lajolo (2018, p. 27) entende que:
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Certos grupos sociais vêm há séculos
definindo e avaliando os testos
considerados literatura, começando pela
seleção, dentre o conjunto deles,
daqueles aos quais vão dedicar sua
reflexão. Nesse esforço contínuo de
definição retomam-se, rebatem-se e
prolongam-se
definições
anteriores.
Começam com Aristóteles (344 a.C .-322
a.C.).Ou com Nicolas Boileau (16361711), na França. Ou com Alexandre
Pope (1688-1744), na Inglaterra. Ou
com...com quem na tradição vernácula?
Em Portugal, com Luiz Antonio Verney
(1713-1972)? No Brasil, com Januário da
Cunha Barbosa (1780-1846) ou com
Silvio Romero (1851-1914).

Muito se questiona sobre o que é Literatura, será
que todo tipo de escrita, pode ser considerada literatura.
Segundo Lajolo “A pergunta é bem complicada
justamente porque tem várias respostas. E não se trata
de respostas que vão se aproximando cada vez mais de
uma grande verdade”. (LAJOLO, 2018 p.31).
Desde tempos antigos a literatura significa ter
controle das línguas clássicas, dos Conhecimentos
gramaticais, formando uma parceria com a escrita, o
qual se concretizou um acordo entre quatro letras “L”:
linguagem, língua, literatura e letras. Para Lajolo “A
literatura pode ser entendida como resultado de um uso
especial de linguagem que, por maio de diferentes
recursos, sugerir ou arbitrária a significação, uma
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fragilidade da aliança entre o ser e o nome”. (LAJOLO,
2018. P.43)
A literatura vem sofrendo modificações e
alterações de tempos em tempos. Na idade média, por
exemplo, os escritores não tinham uma preocupação em
agradar o público, eram financiados pelos ricos e
poderosos o qual o patrocinador financiava a aventura
literária.
Com a modernização da vida veio à
alfabetização, onde se espalhou uma difusão da
literatura ampliando muito o mercado disponível para
livros, surgindo uma nova cultura e nela nova linguagem
e uma nova posição do homem no mundo e na natureza
desse mundo, onde homens, mulheres passam a mudar
a forma como eram vistos e registrados pelos olhos
clássicos e dos escritores antigos. .
Segundo Lajolo (2018, P. 102)
Na literatura, essa virada foi o
romantismo. Comparadas com as
práticas e concepções literárias clássicas,
concepções
e
práticas
literárias
românticas democratizaram-se muito.
Produções escritas ás quais literatura
clássica torcia o nariz e ganharam
cidadania.

Com a multiplicação de escolas e a
democratização da leitura amplia-se muito a divulgação
da literatura, deixando para traz os registros antigos
caríssimos o qual era para poucos, onde a tecnologia
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era instável, uma identificação entre leitura, legenda de
livros e classes dominante o qual começa a desabar com
a crescente multiplicação de leitores de jornais, o qual
era barato e acessível a todos os leitores, onde homens,
mulheres e crianças de diferentes origens sociais,
começam a gostar de ler, deixando a literatura cada vez
mais acessível.
A partir do século XX temos mais um salto na
literatura, onde surgem alguns livros diferenciados dos
que tinham na época, como os livros de bolso, surge
uma forma diferente de fazer poemas incluindo-os na
música, passam a aparecer os romances de capa dura
em bancas de jornal, onde mais pessoas teriam acesso
a esse tipo de leitura, surgem às primeiras traduções
eletrônicas dos livros e as histórias interativas.
Nos dias de hoje, essa concepção e essa prática
romântica da literatura parece ter se apoiado na
emoção, fantasia, no imaginário e nos sentimentos, no
qual a linguagem dos livros ficou mais próxima da falada
na época e mais distante das ações do latim e do grego.
Lajolo (2018, p. 106) entende que:
O
conceito
de
literatura
como
transbordamento de uma alma para outra
parece durar até hoje. Com Caetano
Veloso, acho ás vezes que (ainda) somos
todos “um pouco muito românticos”. E
parece que o poeta brasileiro Álvares de
Azevedo (1831-1852) também achava, e
o disse com todas as letras, no texto com
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que apresenta os poemas de seu livro Lira
dos vinte anos. Para ele, seus versos
eram: “Cantos tâneos do coração,
vibrações doloridas da lira interna qual
agitavam um sonho, notas que o vento
levou [...] as páginas despedaçadas de
um livro não lido”.

Durante o século XIX a literatura passa a assumir
também a função de denunciar injustiças e reivindicar
uma nova ordem social, é a chamada poesia de
protestos, utilizadas em praças públicas, comícios e
assembleias, onde os autores fazia da poesia uma arma
contra a sociedade brasileira. Para Lajolo (2018). “Os
vários modos de ser da literatura não existem apenas
momento em que nascem. Nem se segmentam com a
nitidez com que os apresentam cursos e livros sobre a
literatura. Os vários modos de ser da literatura, ou seja,
os estilos literários são, antes de mais nada, linguagens
vivas.
O século XIX foi um tempo em que queriam
disfarçar a realidade. A partir do século XXI, os livros
espalham as falas mais tradicionais sobre literatura,
vivem momentos de fama, no qual o livro ganha novos
formatos e tamanhos diferenciados dos livros de antes,
sendo produzidos de vários os tamanhos, uns grandes,
outros médios e até os de bolso, livros esses de capa
mole, com capas rígidas, grossa, fina, e que passa a ter
uma vasta ampliação de replica, passando a serem
produzidas pelas mais diferentes tecnologias.
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CONCEITO DE LITERATURA
O conceito de literatura muda de acordo com a
equivalência de princípios e o ponto de vista de cada
época expressando a existência do homem no mundo e
tornando duradouro os seus atos e pensamentos. Com
essas reflexões se faz necessário buscar a importância
de uma definição para literatura infantil ou literatura para
crianças e jovens.
Se levarmos em conta a aparência da escrita,
podemos dizer que existe uma literatura infantil até bem
qualificada, o qual nos países desenvolvidos essa
elaboração destinada a crianças é considerada uma das
mais importantes economicamente, sendo dedicada á
alfabetização e a escolaridade.
Porém logo que colocamos uma produção
literária voltada a modifica e comover a criança, pode se
questionar quanto sua eficiência como literatura, e com
isso surge às indagações em torno do papel de
formação intelectual da criança, será que a literatura
infantil tem mesmo um papel na formação de concepção
de saberes da criança ou é um simples passatempo,
pois sabemos que tem livros infantis dos quais as
crianças não gostam e do outro lado tem livros voltados
ao público adulto que chamam muito a atenção das
crianças.
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Segundo Drummond de Andrade apud Góes
(2012, p. 6).
O gênero literatura Infantil, a meu ver,
existência duvidosa. Haverá musica
infantil? Pintura infantil? A partir de que
ponto uma obra literária deixa de
constituir alimento para o espírito da
criança ou do jovem e se dirige ao espírito
do adulto? Qual o bom livro para criança
que não seja lido com interesse pelo
homem feito? Qual o livro de viagens ou
aventuras, destinados aos adultos, que
não possa ser dado a crianças, desde que
vazado em linguagem simples e isento de
matéria de escândalo? Observados
alguns cuidados de linguagem e
decência, a distinção preconceituosa se
desfaz. [...].

Nessa linha de pensamentos, podemos dizer que
o bom livro poderá ser lido tanto pela criança como por
adultos, sendo a literatura infantil antes de tudo
literatura, mesmo que seja escrita especialmente para á
criança, não impossibilita que possa contentar ao adulto,
sem esse fator mudar a sua qualidade literária.
Para Góes (2012, p.8).
As dúvidas quanto á existência dessa
forma literária assaltaram-nos muitas
vezes, sobretudo quando pensamos estar
mudando em tanta coisa, como acentua
Gabriela Mistral e entre elas, também,
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naquilo que foi chamado, em outro tempo,
Literatura Infantil.

Antigamente não havia uma separação da
literatura, no qual era escrita para todos os leitores,
sendo eles adultos ou infantis, onde as escritas eram
voltadas mais para o universo adulto e só muito tempo
depois com a modernização é que se passou a
conceituar-se como literatura didática, ou escolar, porém
não eram obras composta no sentido explicativo ou
educativo somente, eram obras composta no sentido de
“arte”, com diversos gêneros o qual poderia ser
apreciado pelas crianças. Lourenço Filho apud Góes
(2012, p.10). “Lembra que as narrativas mágicas, fábula
e lendas eram escritas para adultos, e que “literatura
escrita” em suas expressões adequadas a infância é
relativamente recente, mesmo nos países adiantados”.
[...].
Para alguns autores a literatura infantil é uma
expressão de arte, uma forma de exprimir o belo, uma
demonstração de vida, atividade histórica de um povo.
Uma literatura especifica para crianças, torna possível
levar as experiências emocionais através das letras e do
aprimoramento
mental,
emocional
e
cultural,
possibilitando a evolução infantil, portanto a literatura
infantil tornou se fundamental a ser sentida pelos que
escrevem para crianças, preocupando-se sempre com a
evolução ética e a consonância e incorporação de traços
psicológicos da criança. Segundo Góes “Literatura
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infantil é linguagem carregada de significados ate o
máximo grau possível e dirigida ou não ás crianças, mas
que respondam ás exigências que lhes são próprias”.
(GOES, 2012 p.20).
Se pararmos para pensarmos todos os seres
humanos cumpre etapas biológicas de desenvolvimento
e os interesses variam de acordo com tais etapas,
portanto os livros infantis devem sempre corresponder
ao processo de desenvolvimento das crianças, no qual
a literatura para crianças e jovens tem sua origem na
idade oral, enquanto o livro infantil surgiu quando a
sociedade teve consciência das necessidades das
crianças.
FUNÇÕES DA LITERATURA INFANTIL
Segundo Cunha apud Góes (2012, p.32) afirmam
que:
A literatura Infantil influi e quer influir em
todos os aspectos da educação do aluno.
Assim, nas três áreas vitais do homem
(atividade, inteligência e afetividade) em
que a educação deve promover
mudanças de comportamento, a literatura
infantil tem meios de atuar.

A literatura infantil tem várias funções na vida das
crianças, um momento em que ela deixa seu mundo real
e conhece outros mundos, através da imaginação, mas
também é responsável pela aquisição do vocabulário, de
conceitos e preferências, a escolha de valores e o gosto
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pela leitura. A literatura tem o ideal de entreter, instruir,
educar e distrair as crianças. De acordo com Góes “O
que é interessante e importante para os adultos não tem
o mesmo interesse ou valor para as crianças”. (GÓES
2012.p.34).
Sendo dessa forma se faz necessário que os
assuntos escolhidos façam parte da realidade em que
vive a criança, assim como suas escolhas e interesses,
facilitando suas descobertas e progressivamente a sua
entrada no mundo social e cultural em que está inserida.
Ao selecionar um livro para crianças deve sempre
levar em conta o desenvolvimento mental, racional e
temporal do jovem leitor, contribuindo para a construção
de sua individualidade infantil.
O livro infantil é um mecanismo muito potente
para a transmissão de informações relevantes ao
crescimento intelectual da criança, por isso devemos
utilizar desse mecanismo para inserir situações
importantes
como
os
territórios
geográficos,
tecnológicos e culturais, conhecimentos referentes a
descobertas antigas ou atuais, se faz necessário que o
livro infantil mostre ás crianças uma integridade pela
pessoa humana o qual possa estimular os jovens e as
crianças para os princípios de igualdade, tranquilidade,
independência e fraternidade para com o próximo.
A partir de diversas pesquisas realizadas chegouse a conclusão de que a literatura passou por diversas
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modificações e ampliações de tempos em tempos até
chegar ao nível em que se encontra nos dias de hoje, o
qual se tornou um rico mecanismo de ensino
aprendizagem de crianças e jovens, inclusive para a
formação dos educadores, propondo bases formativas
para que esse profissional possa programar sua ação
pedagógica com bases na comunicação e no diálogo
direto e reflexivo entre professor e aluno,
proporcionando uma interação do aluno com a obra,
fazendo com que a literatura enriqueça o faz de contas,
a imaginação e a criatividade desse aluno, fazendo com
que essa criança se sensibilize, estabelecendo um elo
entre a fantasia e a realidade vivida pela criança.
É grande a importância do olhar do educador ao
selecionar as obras literárias a ser desenvolvida em sala
de aula, procurando ter a sensibilidade de observar a
relevância dessa escolha para a sua criança,
procurando realizar escolhas de obras que seja
condizente com a realidade vivida por cada criança ou
jovem, para que essa literatura seja significativa.
Conclui-se ainda que a escola seja um espaço
onde estabelecerá as primeiras conexões da criança
com a sociedade, e que essa tem a função de fazer com
que a criança ou jovem compreenda, que é através da
escola e da rotina de atividades continuas, que se dará
esse processo de capacitação e transformação, o qual
os- prepararão para enfrentar os desafios da vida.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS SÉRIES INICIAIS
Gisele Ribeiro Capelo Caldeira

INTRODUÇÃO
O brincar parece algo natural e inerente aos
animais principalmente durante os primeiros dias e
meses de vida. Podemos observar horas a fio um
gatinho rolar um novelo de lã, pular, esconder-se ou
mesmo correr atrás de um inseto. Todas estas
atividades são fundamentais como aprendizado para a
vida adulta.
Podemos comparar a necessidade que o gatinho
tem de vivenciar experiências que o preparem para o
futuro, com a necessidade que toda criança tem de
vivenciar e experimentar em sua infância as
brincadeiras. E mesmo adolescentes ou adultos.
Infelizmente, nossas crianças brincam cada vez menos.
O jogo, por exemplo, facilita o processo educativo e
pode permitir uma aprendizagem significativa e
permanente:
A criança se constrói como sujeito, adquire
conhecimento de si e do mundo que a cerca, além de
descarregar suas energias, executar sua criatividade e,
de certa forma, treinar para os papéis que irão
desempenhar no futuro, através do brincar.
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O jogo no passado, já era visto como importante
ferramenta de auxílio ao processo de educação das
crianças. Infelizmente, hoje nossas crianças brincam
cada vez menos. A vida corrida dos pais, a pressa do
dia-a-dia, os medos e inseguranças da sociedade
moderna são barreiras às brincadeiras.
Brincando a criança descobre, inventa,
experimenta, aprende habilidades, traduzindo o que
vivencia no cotidiano para a realidade infantil.
De acordo com Kishimoto (2010), a criança não
nasce sabendo brincar, mas aprende por meio da
interação e experiências com objetos e brinquedos, dos
quais desenvolvem suas habilidades tendo contato
direto com esses materiais e adultos que a estimule.
Desta forma, este trabalho pretende identificar, através
de revisão bibliográfica, as características fundamentais
do brincar e do lúdico e suas contribuições na Educação
Infantil, sobretudo, sua real importância no processo de
desenvolvimento pleno e bem-estar dos alunos.
Segundo Papalia e Feldman (2013), o campo do
desenvolvimento humano concentra-se no estudo
científico dos processos sistemáticos de mudança e
estabilidade que ocorrem nas pessoas. Para tanto,
Piaget (apud Paula e Mendonça, 2009 p. 61), descreve
que no processo de desenvolvimento, velhas estruturas
conhecidas, vão sendo modificadas diante de novas
estruturas que são incorporadas. Isso porque, para
Gisele Ribeiro Capelo Caldeira
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Piaget, no início da primeira infância, é comum a criança
morder e lamber os dedos da mão e pé. Porém, com o
tempo, passa a ser introduzido brinquedos no berço
dela, e com isso, a criança passa a morder os objetos no
lugar dos seus dedos. Esse processo de acordo com a
teoria piagetiana é como se ocorresse um desequilíbrio
na estrutura mental dos bebês frente a troca dos dedos
pelos tais objetos lúdicos. E, por sua vez,
compreendemos que esse desequilíbrio é quem auxilia
no processo de aprendizado, dos quais, para o autor há
uma etapa predeterminada para esse acontecimento.
Segundo Vygotsky (apud Paula e Mendonça, 2009
p. 21), o desenvolvimento biológico é contextualizado, isto
é, para ele, o desenvolvimento humano possui uma
relação estreita com a cultura, e através dela as pessoas
se transformam, assim como, seus valores e
representações.

Diante destas afirmativas, podemos entender
que, no processo do desenvolvimento, o lúdico pode
mudar o sujeito. Depois que aprende, pode reproduzir
ou recriar novas brincadeiras, garantindo a circulação e
preservação da cultura lúdica. Portanto, a abordagem
qualitativa desta pesquisa, buscou analisar em
profundidade, a ludicidade frente ao espaço escolar,
visando direcionar uma reflexão crítica acerca da
importância do brincar para o desenvolvimento humano.
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Segundo Vygotsky (1998), a criança precisa de
tempo e espaço para identificar e construir sua própria
realidade, e durante a primeira infância ela a realiza por
meio da fantasia. Para o autor, a imaginação na ação,
ou o brinquedo, é a primeira interação da criança no
campo cognitivo, o que permite ultrapassar a dimensão
perceptiva motora do comportamento. Posteriormente,
visualizaremos alguns exemplos de formas de brincar
que auxiliam na aprendizagem e no desenvolvimento de
capacidades e habilidades na infância.
O “LUGAR” DO BRINCAR NA ESCOLA
A infância é uma fase da vida que possui muitas
particularidades. É possível encontrar ao longo da
história que as especificidades infantis nem sempre
foram consideradas, as crianças por muitos séculos
eram tratadas como “pequenos adultos”. De acordo com
Ariès (2014), até por volta do século XII, a arte medieval
desconhecia a infância ou não tentava representá-la.
Desta forma era difícil pensar a existência da infância na
sociedade medieval. A criança era um ser misterioso
sem humanidade, sem conceito social. Neste período, a
identidade da criança era definida pela falta do
sentimento de infância, o que não quer dizer que não
havia afeto pelas mesmas ou que eram desprezadas,
mas que havia um desconhecimento das características
infantis, não se diferenciava a criança do adulto da
época.
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Porém, no século XVII, iniciou-se um novo
acontecimento existencial. A infância tornou-se o centro
de interesse educativo dos adultos. Por meio dos
retratos de família que se organiza ao redor da criança
a infância ganhou um lugar privilegiado na arte
(JARDIM, 2003).
Na contemporaneidade, a visão sobre a infância
ganhou uma nova configuração. Ainda segundo Jardim
(2003, p. 28), compreender a criança na
contemporaneidade é “pensar a criança como devir é,
portanto, vê-la dispor de um saber o qual ela mesma
ajuda a fabricar e que deve ser reconhecido nas suas
experiências quotidianas, onde se subjetiva e encontra
no seu brincar um campo para sua constituição”.
A criança como todo ser humano, é um
sujeito social e histórico e faz parte de
uma organização familiar que está
inserida em uma sociedade, com uma
determinada
cultura,
em
um
determinado momento histórico. É
profundamente marcada pelo meio
social em que se desenvolve, mas
também o marca. A criança tem na
família, biológica ou não, um ponto de
referência fundamental, apesar da
multiplicidade de interações sociais
que estabelece com outras instituições
sociais (BRASIL, 2001, p. 21).

Brincar é divertir-se, recrear-se, distrair-se, folgar,
brincar é algo muito presente nas nossas vidas, mesmo
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na fase adulta. Segundo Zanluchi (2005), quando
brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de
sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o
mundo físico e social, bem como vai compreendendo
como são e como funcionam as coisas. Assim,
destacamos que quando a criança brinca, parece mais
madura, pois entra, mesmo que de forma simbólica, no
mundo adulto que cada vez se abre para que ela lide
com as diversas situações conflituosas e/ou
empolgantes.
Atualmente, é uma prática comum a presença
diminuta de brinquedos e momentos para brincar no
ambiente escolar. Muitas vezes, os pátios e as quadras
são alguns espaços de resquícios da atividade lúdica na
escola, ainda que desprovidos de brinquedos atraentes,
ou mesmo sem brinquedo algum. Nos raros momentos
em que são propostos, são separados rigidamente das
atividades escolares, como o “canto” dos brinquedos ou
o “dia do brinquedo” - e, assim mesmo, apenas nas
escolas infantis, pois nas classes de ensino fundamental
estas alternativas não perduram. O brincar é muitas
vezes deixado de lado, não permeando as demais
tarefas escolares e nem dialogando com elas, sendo
mantido sob controle e observação. Só se brinca na
escola se sobrar tempo ou na hora do recreio, sendo que
estes momentos correm, permanentemente, o risco de
serem suprimidos, seja por má conduta, seja por não ter
feito o tema ou ainda por não ter dado tempo, deixando
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assim, uma parcela mínima do período escolar dedicada
à interação sadia do brincar em conjunto.
Contrapondo essa visão, o gerenciamento
inadequado do brincar e sua desvalorização dentro das
unidades de ensino, Segundo Brasil (2001), brincar é
umas
das
atividades
fundamentais
para
o
desenvolvimento da identidade e da autonomia.
É no brincar que a criança investiga e constrói
conhecimentos sobre si e sobre o mundo e a ludicidade
é imprescindível neste processo visto que:
Diante de todo o exposto acima sobre as
características históricas sobre o entendimento da
infância e a importância do brincar, há considerações
necessárias a serem feitas a respeito das
aprendizagens, intrínsecas e extrínsecas, que imergem
ao ato de brincar. Neste sentido, podemos destacar que
ao realizar brincadeira, a criança se torna um ser
criativo, responsável e trabalhador, são lições que ela
aprende sozinha e que ninguém poderá ensiná-la.
Essas lições são retomadas na sua vida adulta frente a
diferentes situações, logo
O brincar nunca deixará de ter o
seu
papel
importante
na
aprendizagem e na terapia, daí a
necessidade de não permitirmos
suas transformações negativas e
estimularmos e permanência e
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existência da atividade lúdica
infantil. (VELASCO,1996, p. 43)

Nesta ação, a criança favorecerá sua autoestima,
contribuindo também para interiorizar determinados
valores, transformando os conceitos já adquiridos em
conceitos gerais.
Segundo Rodrigues, Silva e Pariz, (2003), na
teoria de Jean Piaget a criança é um indivíduo criador
de conhecimento e o professor tem o papel de auxiliar
no processo ensino-aprendizagem.
A criança deve ser compreendida
como agente ativo no universo da
escola, pois, assim, poderá entender
os diferentes papéis a serem
desenvolvidos na sociedade, dentro da
família, da comunidade, dos grupos
socais; e construir tanto sua identidade
pessoal
como
seu
referencial
sociocultural (RODRIGUES; SILVA;
PARIZ, 2003 p.11).

Logo, educar na educação infantil significa
proporcionar brincadeiras e aprendizagens conduzidas
de maneira que auxiliem no desenvolvimento das
capacidades de cada criança. Nesse procedimento, a
educação facilita o desenvolvimento das capacidades
de adaptação e de conhecimento das competências
corporais, afetivas, emocionais, contribuindo para a
formação de crianças sadias e felizes. Em consonância
Gisele Ribeiro Capelo Caldeira
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com o exposto, parafraseando Macedo, Petty e Passos
(2005) compreende-se que o brincar é fundamental para
o nosso desenvolvimento, sendo a principal atividade
das crianças quando não estão dedicadas às suas
necessidades de sobrevivência. Todas as crianças
brincam se não estão cansadas ou doentes.
Brincar é envolvente, interessante e informativo.
Envolvente porque coloca a criança em um contexto de
interação em que suas atividades físicas e fantasiosas,
bem como os objetos que servem de projeção ou
suporte delas, fazem parte de um mesmo contínuo
topológico. Interessante porque canaliza, orienta,
organiza as energias da criança, dando-lhes forma de
atividade ou ocupação. Informativo porque, nesse
contexto, ela pode aprender sobre as características dos
objetos, os conteúdos pensados ou imaginados e
explorá-los sem limite aparente.
. De acordo com as Diretrizes Curriculares nacionais
para a Educação Infantil
A proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve ter como
objetivo garantir a criança acesso a
processos de apropriação, renovação
e articulação de conhecimentos e
aprendizagens
de
diferentes
linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e a
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interação com outras
(BRASIL, 2010, p.18.).

crianças.

Portanto, em consonância com o referencial
bibliográfico exposto aqui, torna-se evidente que o
brincar aponta como ferramenta poderosa no processo
de aprendizagem das crianças. Por meio da interação,
da socialização e da troca de experiências, todos
aprendem e desenvolvem não somente os aspectos
cognitivos, mais também os afetivos sociais,
psicossociais e motores. As ferramentas para promover
o brincar sadio e repleto de significado para os alunos
podem ser a brincadeira, o jogo e as atividades de
interação.
O brinquedo, os jogos e as brincadeiras são
elementos primordiais para o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social das crianças, tanto na
educação infantil como no ensino fundamental I,
subsidiando as ações pedagógicas e desenvolvendo a
criatividade, a imaginação e a inventividade.
Logo, as atividades de movimento se configuram
como essenciais neste processo, pois é carregada de
significados e traz consigo, por si só, valores que
auxiliam as questões motoras e cognitivas.
Nesta perspectiva, todas as ações do profissional
de educação devem ter um alto grau lúdico, e este deve
estar presente no cotidiano dos processos de ensino,
permeando as metodologias e estratégias de ensino dos
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professores, pois torna o aprendizado mais significativo
e repleto de prazer, motivando os alunos e despertando
o interesse quanto aos conteúdos.
Desta forma, entendemos a necessidade de um
amplo debate das redes de ensino no intuito de difundir
a importância do brincar, dos jogos, da brincadeira e do
lúdico nas ações cotidianas das unidades de ensino,
pois conforme o exposto, esses elementos devem
permear todo o processo educativo, otimizando e
melhorando as relações interpessoais, subsidiando o
processo de ensino e aprendizagem e contribuindo com
o desenvolvimento das crianças de uma forma ampla.
Portanto, se faz necessário uma reflexão de todos
os atores envolvidos no processo educativo e nos
sistemas de ensino da forma como valorizar e enfatizar
a ludicidade na escola, dando “vida” aos ambientes e
espaços escolares, com professores capacitados para
tornar a aprendizagem satisfatória mediante ações
lúdicas e recreativas, tornando a escola um ambiente
prazeroso não só para os alunos, mas para todos que
nela atuam. Invariavelmente, se conseguimos ações
integradas de todos os setores e órgãos públicos e
privados, da sociedade em geral e de toda a classe
escolar, teremos um cenário repleto de possibilidades no
campo da ludicidade e do brincar e, como consequência,
teremos crianças, jovens e adultos mais criativos,
imaginativos, inventivos e autônomos.
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A MÚSICA NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Ivonete da Silva

FALANDO DE ARTE

Desde a pré-história, na pintura rupestre, o
homem tem necessidade de se comunicar e refletir
sobre diferentes questões dentro da sociedade, de
expressar seus sentimentos e emoções está
interligada à estética pelo fato de ser potencial do
homem desejar expressar a beleza.
Como também, um esforço do homem para
materializar ou imaterializar algo que o inspira,
sendo que, cada expressão artística possui
significado único e diferente, sendo que, a arte
evolui com o tempo e em cada época, de acordo
com o contexto histórico, observa-se uma
tendência certo estilo.
Atualmente, existem vários procedimentos e
técnicas utilizadas para compor uma obra sendo
representada de diversas maneiras, através da
pintura plástica, escultura, cinema, teatro, dança,
música, arquitetura, e, conforme os critérios e
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conceitos pode ser classificar a arte de acordo com
o segmento.
TIPOS DE ARTES
Os tipos de arte foram classificados, em 1923,
pelo crítico de cinema Ricciotto Canudo, no chamado
Manisfesto das Sete Artes cujo objetivo era
estabelecer uma ordem estética e comunicativa para
as principais artes existentes.
A arte está em todas as manifestações
humanas, presentes na vida de todas as pessoas, em
diversas instituições – públicas e privadas – ao passo
que se classificam em:
•

•

Artes Plásticas: são formações expressivas
que utilizam de técnicas de produção através
de materiais (papel, tinta, gesso, argila,
madeira e metais, programas de computador e
outras ferramentas) para construir formas e
imagens que revelem uma concepção estética
e poética em um dado momento histórico
engloba entre outras obras: Escultura;
Arquitetura; Artes gráficas; Artesanato;
Artes Visuais: são os conjuntos de artes que
representam o mundo real ou imaginário, está
relacionada com a beleza estética e com a
criatividade do ser humano, capaz de criar
Ivonete da Silva
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manifestações ou obras agradáveis aos olhos,
abrange entres outras formas: Cerâmica;
Desenho; Pintura; Fotografia.
Artes Cênicas: também chamadas ainda de
artes performativas, são todas as formas de
arte que são desenvolvida em um palco
(reservado para essa finalidade) ou local em
um espaço público (praças e ruas) destinado a
espectadores, envolve formas de expressão
como: Teatro; Dança; Música.

Todas essas formas de classificar a arte estão
presentes no cotidiano das pessoas a qual possibilita
novas experiências e vivências, novas formas de
pensar o mundo, de se tornar crítico e observador,
porque a arte motiva, resgata, desperta e alimenta a
mente como também alma.
Entre esses aspectos presentes na arte, à
música possui essas características, está presente
em todas as culturas, serve para acalma, relaxar,
comemorar, festejar, alegrar e consolar, pois
cantamos quando estamos tristes ou felizes, está
presente no decorrer da história da humanidade.
BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA
A música sempre está presente em diversas
civilizações, desde a antiguidade, como nos gregos,
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árabes e egípcios, a palavra música tem origem na
mitologia grega (musiké téchne) significa ―a arte das
musas‖ – são seres celestiais ou divindades que
inspiravam as artes e as ciências.
Durante muitos anos, a música estava muito
ligada à igreja – católica ou protestante – era
apresentada em teatros ou em grandes concertos que
eram comuns nos vários impérios europeus, porém
sempre ligada a assuntos políticos ou religiosos.
A música no Brasil se formou a partir da
mistura de elementos europeus, africanos e
indígenas o que favoreceu a criação de uma enorme
variedade de estilos, com relação ao ensino de
música, até meados do século XX, acontecia de forma
geral e aleatória, sem conotação educativa.
Não havia relatos de uso pedagógico, o ensino
era voltado para aprendizagem de tocar instrumentos
(cravo, piano, violão), para proferir a fé cristã pelos
padres jesuítas e manifestações culturais, com o fim
do regime militar, por volta dos anos 80, o ensino da
música foi utilizado nas escolas.
DEFINIÇÃO
A música se constitui da criação de formas
sonoras com base em sons e silêncios; é considerada
Ivonete da Silva
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como arte por diversos autores como uma prática
cultural e humana que está presença em todas as
culturas em diversas situações do cotidiano, segundo
dicionário Aurélio define:
―Música: arte e ciência de combinar
os sons de modo agradável ao
ouvido‖ (FERREIRA, 2000, p. 477).

Está associada à cultura e às tradições de um
povo e de sua época, ao longo do tempo as
preferências musicais da população podem mudar
constantemente,
isso
acontece
devido
ao
desenvolvimento tecnológico e a grande influência
que os meios de comunicação exercem sobre os
indivíduos.
Para Bréscia, a música trata-se de uma
linguagem universal e alguns antropólogos acreditam
que a música já existia na pré-história e se
apresentava com um caráter religioso, ritualístico em
agradecimento aos deuses ou como forma de
pedidos pela proteção, boa caça, entre outros.
―a música é uma linguagem
universal, tendo participado da história
da humanidade desde as primeiras
civilizações‖ (BRÉSCIA, 2003, p.25)

Ivonete da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

506

No início do século XX pode se dizer que
ocorreu uma verdadeira revolução surgiu inovações,
criações, novidades, tendências de vários gêneros
musicais foi um período rico para a música,
impulsionado pela rádio, o surgimento de tecnologias
para gravar, reproduzir e distribuir essa arte.
Há várias definições para a música, porém de
um modo geral ela é considerada ciência e arte para
Gainza trata-se da energia que estimula o corpo
devido à presença de sons e ritmos que chegam aos
ouvidos de maneira agradável, ressalta que:
―A música e o som, enquanto energia
estimula o movimento interno e
externo no homem, impulsionando-o a
ação e promovem nele uma
multiplicidade
de
condutas
de
diferentes
qualidades
e
grau‖.
(GAINZA, 1988, p.22)

COMPOSIÇÃO DA MÚSICA
A música é composta basicamente por sons,
ritmos, melodia e harmonia: os sons são as vibrações,
o ritmo é o efeito da duração dos sons, melodia é a
sucessão ou repetição do ritmo e a harmonia é a
combinação dos sons de forma que se torne
agradável aos ouvidos.
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A música eleva os sentimentos mais profundos
do ser humano, mas não é necessário gostar de todos
os estilos, porém conhecê-los, a música também um
fator determinante na personalidade do indivíduo,
uma forma de expressão social e cultural, uma das
mais valiosas formas de expressão.
A música tem o poder de influenciar o ser
humano, de forma consciente ou inconsciente e
alguma forma somos influenciados por ela, às vezes,
nem se perceber quando foi o processo inicial, mas,
simplesmente, a música invade lentamente, o
indivíduo, como também, toda sociedade.
A MÚSICA NA SOCIEDADE
A espécie humana esteve sempre ligada a um
conjunto de complexos fenômenos sonoros, mais ou
menos harmônicos, que causam ao homem
sensações variadas de prazer e a forma cativante
como a música participa da vida do ser humano
contribui no comportamento humano, conforme
Haach:
Auxiliar os jovens e todas as
pessoas a compreenderem as muitas
influências
da
música
no
comportamento humano e as várias
funções da música na sociedade, de
forma que possam usar com
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

508

magnificência
da
música
mais
afetivamente nas necessidades e
desafios de suas próprias vidas
diárias. (HAACH, 1995, p.92)

A musicalização para o ser humano é uma
forma de energia que movimenta todo seu corpo,
sua mente, e emoções que, por sua vez, provoca
todo tipo de reações e estas são distintas em cada
indivíduo e dependendo do grau de conhecimento
e experiências musicais, serão mais, ou menos
significativas Brennan destaca que:
Uma boa música nos ajuda a
conservar a saúde. O tipo de música
que escolhemos estará diretamente
relacionada com o tipo de energia que
compõe o campo de energia e ao tipo
de aprendizado pessoal que você
estiver fazendo num determinado
momento. Precisamos ter liberdade
para escolher o tipo de música de que
gostamos e nos identificamos.
(Brennan,1993, p. 187)

O ser humano normalmente não é uma ilha e
normalmente se relaciona com as demais pessoas e
com o meio ambiente, valendo-se para tanto, da fala,
da escrita e da linguagem corporal plástica e musical.
Portanto, a música sempre fez parte da vida dos
homens em sociedade.
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Todos os estímulos sonoros provenientes da
natureza, desde o canto manso ou voraz das águas
que passam, ao turturinar dos pássaros, tudo propicia
o desenvolvimento de habilidades perceptivas que
contribuem para o desenvolvimento do processo de
comunicação.
Todavia, existem músicas para dormir, para
dançar, para acalmar, neste contexto, a criança entra
em contato com a cultura musical desde a mais tenra
idade, aprendendo de forma assistemática suas
tradições culturais e dessa forma, a musicalização
passa a fazer parte da educação escolar.
CONCLUSÃO
A música aliada ao ensino tem como objetivo o
desenvolvimento do aluno, pois mescla a expressão
de sentimentos e valores culturais, facilita a
comunicação do aluno consigo mesmo, com o outro
e com o meio em que vive, permite aos educadores
utilizá-la como uma ferramenta pedagógica.
Através de canções, cantigas de rodas e outras
músicas construírem um elo entre o aluno, as
diferentes linguagens: corporal, verbal, oral e musical,
também, propicia aulas mais divertidas, os alunos se
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sentem mais motivados ocorre um processo de
construção do conhecimento mais prazeroso.
Na educação infantil permite a criança
experimentar diferentes sensações e sentimentos, a
música, pode ampliar o conhecimento musical do
aluno e também agir sobre os diferentes aspectos do
desenvolvimento: psicossocial, cognitiva, linguístico,
motora e afetiva.
A música, na educação infantil, é de natureza
lúdica, por meio de jogos musicais, segundo a
proposta de Jean Piaget pode-se desenvolver três
dimensões: sensório-motor: favorece o exercício da
motricidade, em que se trabalha o corpo de maneira
natural até atingir-se o nível da sensibilidade.
Simbólico: leva à fantasia e ao mundo
imaginário, chegam-se ao nível mental, momento, em
que as experiências vividas serão compreendidas e
as regras: ajuda na organização e compreensão para
o desempenho das atividades.
A música quando trabalhada desde cedo no
contexto escolar das crianças ajuda de maneira lúdica
o aprendizado e o trabalho em equipe, pois elas
aprendem a ser mais sociáveis favorecer o bem-estar
e o crescimento do saber dos alunos, pois ela fala
diretamente ao corpo, à mente e às emoções.
Ivonete da Silva
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A linguagem corporal e oral leva os alunos a
descobrirem o simples e natural da expressão dos
seus gestos que os contagia, levando-os a entender
que somos corpos e que estamos envolvidos a todo
instante com outros corpos e com o meio que os
envolvem.
Desta forma, a música torna-se é uma forma
diferenciada de se valorizar aspectos da
alfabetização, pois por meio de brincadeiras e jogos,
é possível trabalhar a leitura, oralidade, audição,
visão, e outros aspectos, permite a criança identificar
as primeiras vogais.
A música da cultura infantil é rica em produtos
musicais e para ampliar o esse universo pode se
utilizar músicas da cultura popular brasileira:
acalantos, brincos e parlendas, pois possui uma
linguagem simples e atraente, facilitam as
associações verbais e orais, como também agregam
significado as palavras.
Ao trabalhar com cantigas de rodas e
parlendas a criança entra em contato com o saber
popular, favorece no processo de construção do
conhecimento, pois permite à criança a conquista da
linguagem verbal por meio da oral.
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Cabe ao educador elaborar compreender a
música como um processo contínuo de construção do
conhecimento que envolve sentir, experimentar,
imitar, perceber, criar e refletir, enfatizar a interação
com o meio social e cultural.
Saber aliar a prática educativa e a música é
fazer da escola um lugar alegre e receptivo, todavia a
música na Educação Infantil além de ser facilitadora
do processo ensino aprendizagem, pode também
ampliar o conhecimento musical do aluno.
Ademais, a presença da música na educação
estimula a memória e a inteligência, auxilia o
desenvolvimento das potencialidades das crianças –
ao trabalhar diretamente com o corpo, a mente e as
emoções, promove a socialização, e, principalmente,
a aquisição das habilidades linguísticas.
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A FORMAÇÃO DOCENTE NA ATUALIDADE E A
TECNOLOGIA
Izabel Cristina Sobrinho Lima

A realidade do ensino superior, no Brasil e no
mundo tem transformado continuamente as
relações com os processos educacionais e até
mesmo com a concepção do que é a formação
necessária para a construção de um ensino
superior de qualidade.
Durante muito tempo restrito às classes
sociais de maior poder aquisitivo ou com acesso à
educação básica de qualidade em acesso,
permanência e arcabouço cultural, o ensino
superior nas últimas décadas, no Brasil, tem se
tornado
mais
acessível,
sobretudo
pela
constituição de políticas públicas que iniciaram um
processo de modificação nos processos seletivos e
exames de acesso.
Nos últimos anos políticas públicas tais como
o PROUNI (programa universidade para todos) o
SISU (Sistema de seleção unificado) tem
transformado as formas de acesso ao ensino
superior, indo além dos tradicionais vestibulares.
De exame que surgiu para observar e aferir a
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qualidade do ensino médio e o desempenho de
seus estudantes, o ENEM se tornou um exame que
além de possuir tal objetivo se caracterizou por
abordar
questões
consideradas
enquanto
fundamentais à sociedade do século XXI,
constituindo-se, também, enquanto porta de acesso
às universidades.
Esses
programas,
que
originaram
transformações no público universitário têm
perspectivas semelhantes em comparação aos
sistemas de ensino universitário em todo o mundo.
No caso europeu, por exemplo, é possível
traçar um breve paralelo com o sistema português,
que teve uma progressiva transformação nos
últimos trinta anos, permitindo um maior acesso às
diferentes modalidades de ensino, inclusive dentro
as universidades e uma maior frequência por meio
de políticas de permanência, todavia, devido às
transformações da sociedade, suas perspectivas e
dinâmicas, inclusive nos universos do trabalho e
nas configurações das realidades empregatícias
alguns novos paradigmas tem surgido: o que seria
um ensino superior de qualidade, efetivamente
funcional? Quais seriam as perspectivas durante a
formação, por parte dos estudantes? Quais seriam
as concepções de ensino por parte dos docentes?
Quais as transformações necessárias?
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Conforme abordado por JUSTINO (2015):
Se é certo que o ensino superior
deverá satisfazer a procura de
qualificações representadas pelas
expectativas e aspirações dos alunos,
não poderá ignorar as dinâmicas
sociais que sustentam mudanças
profundas no mercado de trabalho. É
neste contexto que caberá ao Estado a
responsabilidade de informar e orientar
o
cidadão
comum
sobre
as
oportunidades
e
os
riscos
correspondentes a cada escolha que é
feita. A decisão, em última instância, é
sempre do aluno, mas só é uma opção
responsável quando ele dispõe de toda
a informação relevante para a tomada
de decisão. O princípio da equidade na
formação superior das novas gerações
passa não só pela identificação dos
percursos escolares com maior
potencial de realização pessoal, mas,
por outro lado e simultaneamente, por
aqueles
que
correspondam
às
necessidades e às oportunidades que
a sociedade portuguesa venha a gerar
no futuro. Por isso, a escolha de um
curso ou de um estabelecimento de
ensino superior torna-se tão decisiva
que pode determinar tanto a satisfação
da escolha, quanto o insucesso, o
abandono e a frustração de um
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objetivo mal ponderado. Neste
contexto ganha especial relevância o
modelo de acesso ao ensino superior
dado que é este que enquadra essas
decisões.

Os conflitos e transformações sociais são
constantes enquanto perspectiva e objetivo de
construção de um novo ensino superior diante das
novas formas de construção e configuração da
sociedade.
Considerando que não há um cenário de
configuração de um ensino superior ideal, há a
constatação de que modelos outrora consagrados
enquanto sucesso são questionados, enquanto
formas de pensamento em novos modelos e
também de revisão e reconstrução de perspectivas.
Em cenário semelhante ao colocado na
perspectiva portuguesa, conforme explicitado em
citação anterior, o ensino superior também tem
passado por constantes mudanças.
Uma dessas mudanças englobam os cursos
semipresenciais, em modalidade de ensino à
distância em sua totalidade e/ou em partes com
disciplinas consideradas básicas.
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Essa modalidade de ensino possui suas
especificidades em todos os aspectos desde as
formas de construir os currículos mínimos e planos
de ensino até quais serão as titulações conferidas.
Isso representa também um desafio para o
profissional que atuará enquanto docente dessa
modalidade de ensino, uma vez que mesmo que
tenha uma formação strictu sensu, essa não
confere ao profissional as didáticas especificas
para atuação em ensino na modalidade à distância,
que muitas vezes confere ao professor a posição
de tutor, mediador ou leitor de informações.
Isso causa um paradigma no universo do
ensino superior, sobretudo pelo fato de que esse
nível de ensino pressupõe interação, troca e
construção de conhecimentos a partir de debates e
da dialética direta.
Muitos estudiosos e muitas estudiosas
costumam dizer que essas realidades do ensino à
distância e/ou semipresencial comprometem o
desenvolvimento do estudante e da real atuação do
profissional docente/pesquisador, uma vez que a
interação humana ocorre intermediada por um
objeto ou se reduz a poucos momentos nos quais
os reais conflitos se tornam atenuado, ainda mais
em momentos nos quais os encontros se tornam
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oportunidades de resolução de exercícios e de
entrega de tarefas obrigatórias.
Embora tal perspectiva seja vista enquanto
uma facilitadora em muitos casos, uma vez que
permitiria o desenvolvimento autônomo dos
estudantes assim como a autodisciplina, do ponto
de vista de desenvolvimento de conhecimento
científico a partir das interações é vista enquanto
um problema, uma vez que não permitiria a
realização de experiências e apresentaria um
paradigma: qual o real papel do professor ou da
professora em um curso superior no qual a
interação direta entre os (as) estudantes não
ocorreriam de fato?
No Brasil tal modalidade já existe há algum
tempo, sobretudo nas perspectivas de educação
básica e técnica, no que alude as titulações por
meio de correspondência. Entretanto, todas as
formas e modalidades de ensino, com possibilidade
de se tornarem efetivamente à distância, foram
previstas a partir da LDB 9394/96, em seu artigo 80.
As progressivas transformações foram
observadas
enquanto
possibilidades
de
transformação, todavia, no que se refere à figura
dos profissionais que atuariam na docência, as
únicas observações realizadas na LDB foram
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quanto à titulação mínima, não deixando
clarividente a diferença entre as funções exercidas
por um docente e por um tutor.
O tutor é contratado, muitas das vezes
enquanto um auxiliar direto do professor, tendo em
vista a realização da intermediação entre estudante
e docente, o que se refere às dúvidas e
proposições. A figura do tutor, o qual muitas vezes
fica responsável por apenas uma entre várias
turmas, acaba sendo associada diretamente àquela
do docente, o qual fica responsável de fato por
realizar as avaliações finais e emitir os pareceres.
Nesses casos, o tutor, quando observado
enquanto
professor,
acaba
recebendo
responsabilidades imediatas que não competem ao
seu cargo/ função, sendo, por conseguinte,
verificada, de forma crítica uma possível
terceirização da profissão docente.
O docente, por sua vez, possui a possibilidade
de realizar atividades com maior autonomia e
dedicar mais tempo à pesquisa, segundo o que é
observado em alguns trabalhos. Todavia, isso
também geraria uma dissociação entre a pesquisa
e a docência, as quais deveriam ser
primordialmente integradas no ensino de
graduação, segundo explicitado.
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Entretanto com essa possibilidade se
tornando completamente dissociada, os pilares da
docência se tornariam prejudicados.
Segundo FREITAS (2013):
Salienta-se, ainda, que para o perfeito
funcionamento do ensino a distância é
necessário um envolvimento de
equipes multidisciplinares. Ensinar a
distância
não
é
o
professor
simplesmente digitar as suas aulas e
disponibilizá-las em um ambiente
virtual. É muito mais do que isso.
Necessita-se de recursos audiovisuais
capazes de despertar a atenção do
alunado de forma eficaz, propiciando
um
campo
fértil
para
a
autoaprendizagem. Faz-se necessário
se mesclar a utilização de figuras,
gráficos, sons, elementos lúdicos,
filmagens, textos, chats, e-mails,
videoconferência e muito mais. Logo,
os docentes que estão dispostos a
enfrentar os desafios da educação à
distância precisam estar capacitados e
conscientes das suas funções,
devendo lidar com o ambiente virtual
de ensino com humildade para
reconhecer a imprescindibilidade dos
novos
métodos
de
ensino
aprendizagem. De acordo com Maria
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Luiza Belloni nesta modalidade de
ensino o professor é “(...) chamado a
desempenhar múltiplas funções, para
muitas das quais não se sente, e não
foi preparado.” (Belloni, 2003, p.79).

O professor seria um sujeito chamado a
desempenhar múltiplas funções, a conhecer
diversas realidades e sistemas, objetivando
observar e transformar realidades de estudo e
construção do conhecimento por meio de diferentes
suportes e cenários, não sendo apenas a aula o
foco e sim todo o seu processo de preparação e até
mesmo o seu resultado final, uma vez que os
diversos recursos, tais como videoconferências,
vídeos, lúdico, suportes virtuais são vistos
enquanto facilitadores de possibilidades.
Todavia, não e em todas as localidades
geográficas, bem como faculdades ou pólos
universitários em que há essa disponibilidade de
recursos, tampouco uma biblioteca física ou uma
sala de leitura para dar suporte aos docentes e aos
alunos no processo de construção de hipóteses e
conhecimento efetivo.
Esses cenários que apresentam facetas
positivas e negativas servem para que o
profissional ou o futuro profissional que atuará na
docência do ensino superior possa refletir a
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respeito de suas perspectivas de trabalho e de sua
atuação enquanto formador reflexivo evitando a
mera reprodução de conhecimentos adquiridos em
um curso de pós-graduação seja ele latu sensu ou
strictu sensu sem repensar possibilidades diante de
cenários adversos e possibilitadores, pois como
dito por PACHANE (2005) muitas das vezes os
cursos de pós-graduação acabam por reproduzir
uma lógica dissociada da realidade profissional:
Por reproduzir uma situação em que
atividades de ensino e pesquisa são
realizadas de modo dissociado, ou
mesmo equivocado, e por perpetuar a
noção de que para ser professor basta
conhecer a fundo determinado
conteúdo e, no caso específico do
ensino superior, ser um bom
pesquisador.

Logo, os cursos de formação para profissionais
que atuarão na docência do ensino superior devem
realizar novas possibilidades formativas que incluam
cenários que se desenvolvem além da educação
enquanto conteúdo.
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JOGO DA MEMÓRIA EQUIVALENTE
Jaqueline Monteiro de Andrade

Resumo
Este artigo foi elaborado com o objetivo de
apresentar o Jogo da Memória Equivalente, como
uma ferramenta importante no ensino da Matemática
para crianças nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. O intuito é trazer estímulo para a
disciplina no ensino de frações, tornando essa uma
atividade prazerosa e desafiadora para as crianças.
Para tanto, há uma descrição do jogo e aplicação do
mesmo com um grupo de professoras e um
voluntário da área de exatas, que, com suas
análises, contribuíram para o desenvolvimento
desse trabalho de tal forma a obter diferentes modos
de jogar a proposta com níveis diferentes de
dificuldades.
Palavras-chave: Jogo, fração, frações equivalentes,
ensino e aprendizagem.
Introdução
O presente jogo foi elaborado com o objetivo
de favorecer o ensino da Matemática em sala de
aula, em particular das frações, tornando esse
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momento prazeroso e divertido. De um modo geral,
consiste em uma versão similar ao jogo da memória
convencional, mas com algumas modificações, por
exemplo, as cartas não são idênticas e sim
equivalentes, fazendo relação com o conteúdo em
jogo. Esta dinâmica foi aplicada a um grupo de
professoras e uma pessoa com formação na área de
exatas.
É importante ressaltar que o conteúdo de
frações está aderente ao que é exigido pela Base
Nacional Comum Curricular. De acordo com a BNCC
(BRASIL, 2018) para o Ensino Fundamental está
previsto os itens a seguir:
TABELA 1 – OBJETOS DE CONHECIMENTO DA
BNCC
Série

Objetos de
conhecimento

Habilidades

3º
ano

Significados
de
metade,
terça
parte, quarta parte,
quinta parte e
décima parte.

(EF03MA09)
Associar o quociente
de uma divisão com
resto zero de um
número natural por
2, 3, 4, 5 e 10 às
ideias de metade,
terça, quarta, quinta
e décima partes.

4º
ano

Números
(EF04MA09)
racionais: frações Reconhecer

as
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unitárias
mais
usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/10 e
1/100).

frações
unitárias
mais usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/10 e
1/100)
como
unidades de medida
menores do que uma
unidade, utilizando a
reta numérica como
recurso.

Representação
fracionária
dos
números racionais:
reconhecimento,
significados, leitura
e representação na
reta numérica.

(EF05MA03)
Identificar
e
representar frações
(menores e maiores
que a unidade),
associando-as
ao
resultado de uma
divisão ou à ideia de
parte de um todo,
utilizando a reta
numérica
como
recurso.

Comparação
e
ordenação
de
números racionais
na representação
decimal
e
na
fracionária

(EF05MA04)
Identificar
frações
equivalentes.

5º
ano

(EF05MA05)
Comparar e ordenar
números racionais
Jaqueline Monteiro de Andrade

532
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

utilizando a noção positivos
de equivalência.
(representações
fracionária
e
decimal),
relacionando-os
a
pontos
na
reta
numérica.
Cálculo
porcentagens
representação
fracionária.

de (EF05MA06)
e Associar
as
representações
10%, 25%, 50%,
75%
e
100%
respectivamente à
décima parte, quarta
parte, metade, três
quartos e um inteiro,
para
calcular
porcentagens,
utilizando
estratégias
pessoais,
cálculo
mental
e
calculadora,
em
contextos
de
educação financeira,
entre outros.

FONTE: Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018).

De acordo com Vitti (1999, p. 19 apud
SANTOS; FRANÇA; SANTOS, 2007, p. 27):
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O fracasso do ensino de matemática
e as dificuldades que os alunos
apresentam em relação a essa
disciplina não é um fato novo, pois
vários educadores já elencaram
elementos que contribuem para que
o ensino da matemática seja
assinalado mais por fracassos do que
por sucessos.

De acordo com Ribeiro (2019) há uma
defasagem no aprendizado de Matemática e isto
pode ser visto através de dados estatísticos do
SARESP de 2018 no qual aponta, por exemplo, que
o aluno do 3º ano do Ensino Médio tem o nível
esperado de um aluno do 9º ano do Fundamental e
o aluno do 9º ano tem nível esperado do 6º ano.
Apesar da faixa acima mencionada não
estar exatamente dentro do contexto desse jogo aqui
proposto, pode-se concluir que o ensino nesta
disciplina de uma forma geral é deficiente podendo
impactar toda a jornada de conhecimento dos
alunos. A seguir algumas informações estatísticas
do SARESP 2019:
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TABELA 2 – Percentuais de alunos por nível de
proficiência Matemática – Rede Estadual

FONTE: SARESP, 2019.

Analisando
as
informações
gráficas
mostradas acima pode-se perceber que 40,8% dos
alunos do 3º ano do Ensino Fundamental
apresentando desempenho aquém do esperado
(soma das faixas “abaixo do básico” e “básico”)
sendo este valor expressivo para motivar uma
melhoria no estudo desta matéria em questão. Do
mesmo, se olharmos para os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental, este número indesejado é de
44,5%, para o 7º ano é de 61,0%, para o 9º ano é de
79,8% e, por último, o 3º ano do ensino médio
apresenta incríveis 93,5%. Portanto, analisando os
valores crescentes das porcentagens ao longo do
avanço das séries, conclui-se que os níveis
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adequados e avançados de proficiência na matéria
caem gradativamente.
Observamos, por meio das leituras e
consultas acima explicitadas e, também, pelos
depoimentos de professoras do Ensino fundamental,
que a Matemática é um assunto que quase sempre
apresenta dificuldade em sala de aula. Dentro deste
contexto podemos destacar o tópico de frações que
é um tema que é muito útil no nosso dia a dia, por
exemplo, ao fazermos uma receita culinária medir as
quantidades por meio de frações, que aliás é uma
das formas de despertar o interessante para as
crianças, evidenciando como as frações fazem parte
da nossa vida.
Para quê serve o jogo?
Primeiramente vale ressaltar que a definição
de jogo conforme Kishimoto (1998, p.1-3) é um
assunto bastante impreciso por muitas vezes termos
situações diferentes que são classificadas e
denominadas com o mesmo termo.
Wittgenstein (1975 apud KISHIMOTO, 1998)
explicita a dificuldade na compreensão do que é jogo
devido aos significados distintos que acabam sendo
utilizados para o mesmo termo, mas, acaba
chegando a conclusões de que existem famílias de
jogos. Sendo assim, Kishimoto (1998, p. 3) conclui:
Para se compreender a natureza do
jogo, é preciso, antes de tudo,
identificar as características comuns
Jaqueline Monteiro de Andrade
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que permitem classificar situações
entendidas como jogo nessa grande
família,
em
seguida,
precisar
diferenciações que permitem o
aparecimento de suas espécies (fazde-conta,
construção
etc.).
A
analogia entre o jogo e a família,
proposta por Wittgenstein, facilita a
compreensão deste tema.

Quando falamos de jogos muitas variações
podem passar pela nossa cabeça, jogos simbólicos,
jogos de tabuleiro, jogos individuais, coletivos, entre
outros, mas o que nos cabe aqui lembrar é que os
jogos são importantes ferramentas para o professor
em sala de aula, mas não apenas este, também tem
a sua relevância para as famílias que ao jogarem
uma partida juntos podem interagir estreitando os
vínculos em seu núcleo familiar.
No caso do jogo aqui apresentado ser uma
disputa e ao mesmo tempo uma forma de
aprendizagem de um tema tão importante no ensino
de Matemática, pode apresentar um efeito positivo
em sala de aula, aproximando os alunos e
proporcionando prazer ao aprenderem de maneira
lúdica o conteúdo por ele proposto. Embora o prazer
nem sempre possa ser objeto do jogo, seguindo pela
linha que se de um lado existe ganhador, do outro
alguém perderá gerando frustração, que pode ser
revertida na próxima rodada.
De acordo com Kishimoto (1998, p. 4):
Jaqueline Monteiro de Andrade
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A existência de regras em todos os
jogos é uma característica marcante.
Há regras explícitas como no xadrez
e na amarelinha bem como regras
implícitas como na brincadeira de
faz-de-conta, em que a menina se faz
passar pela mãe que cuida de sua
filha. Nessa atividade são regras
internas, ocultas, que ordenam e
conduzem a brincadeira.
Finalmente, todo jogo tem sua
existência em um tempo e espaço.
Há não só a questão da localização
histórica e geográfica, mas também
uma
sequencia
na
própria
brincadeira. Os lances dados em
uma partida de xadrez não podem
ser invertidos, senão o resultado do
jogo se altera.

Sabe-se que para ser um jogo, devem existir
regras pré-estabelecidas, tradicionalmente o jogo da
memória consiste na formação de pares idênticos e,
neste contexto houve uma preservação parcial das
mesmas no jogo proposto pois ainda faz-se
necessário encontrar cartas equivalentes, mas não
necessariamente iguais, ou seja, existem três cartas
que correspondem entre si.
Kishimoto (1998) relata conceitos que vão
surgindo de diversos autores como a natureza livre
do jogo trazida por Huizinga e reforçada com Caillois
pela liberdade de ação do jogador, separação dos
limites de espaço e tempo, predomínio da incerteza,
Jaqueline Monteiro de Andrade
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caráter improdutivo e existência das regras. Henriot
corrobora o raciocínio de Wittgenstein identificando
eixos comuns dentro da multiplicidade de
concepções de jogos.
Por
fim,
Christie
que
rediscute
características e elabora critérios para identificação
de traços como (KISHIMOTO, 1998, p. 5-6):
1. a não literalidade – as situações
de jogo caracterizam-se por um
quadro no qual a realidade
interna predomina sobre a
externa. O sentido habitual é
ignorado por um novo. São
exemplos de situações em que o
sentido não é o literal: o ursinho
de pelúcia servir como filhinho e
a criança imitar o irmão que
chora;
2. efeito positivo – o jogo é
normalmente
caracterizado
pelos signos do prazer ou da
alegria. Entre os sinais que
exteriorizam a presença do jogo
estão os sorrisos. Quando brinca
livremente e se satisfaz, nessa
ação, a criança o demonstra por
meio do sorriso. Esse processo
traz inúmeros efeitos positivos na
dominância corporal, moral e
social da criança;
3. flexibilidade – as crianças estão
mais dispostas a ensaiar novas
combinações de ideias e de
Jaqueline Monteiro de Andrade
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comportamentos em situações
de jogo que em outras atividades
não-recreativas. (...)
4. prioridade do processo de
brincar – enquanto a criança
brinca,
sua
atenção
está
concentrada na atividade em si e
não em seus resultados ou
efeitos. O jogo só é jogo quando
a criança pensa apenas em
brincar. O jogo educativo
utilizado em sala de aula muitas
vezes desvirtua esse critério ao
dar prioridade ao produto, à
aprendizagem de noções e
habilidades;
5. livre escolha – o jogo só pode
ser jogo quando selecionado livre
e espontaneamente pela criança.
Caso contrário é trabalho ou
ensino;
6. controle interno – no jogo, são
os próprios jogadores que
determinam o desenvolvimento
dos acontecimentos. Quando o
professor
utiliza
um
jogo
educativo em sala de aula, de
modo coercitivo, não permitindo
liberdade ao aluno, não há
controle interno. Predomina,
nesse caso, o ensino, a direção
do professor.
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Para Flomberg (1987 apud KISHIMOTO,
1998) há a inclusão das seguintes características
nos jogos infantis:
- simbolismo: através da representação da
realidade e atitudes;
- significação: permite relacionamento e
expressão de experiências;
- atividades: permite ação das crianças;
voluntário
ou
intrinsecamente
motivado: incorpora motivos e interesses;
- regrado: modo implícito ou explícito;
- episódico: desenvolvimento espontâneo
de metas.

Por último, Kishimoto (1998) sintetiza os
pontos comuns dos autores interligando elementos
com a grande família de jogos como: liberdade de
ação do jogador; o prazer (ou não prazer), o “não
sério” ou o efeito positivo; as regras (implícitas ou
explícitas); a relevância do processo de brincar
(caráter improdutivo) e a incerteza dos resultados; a
não literalidade ou representação da realidade,
imaginação e contextualização no tempo e espaço.
Procedimentos metodológicos
A experimentação do jogo foi realizada com
uma de professoras e um profissional da área de
Jaqueline Monteiro de Andrade
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ciências exatas. Esta pesquisadora se colocou como
observadora, e por vezes também fez o papel de
professora, porém, sem levantar hipóteses sobre o
jogo, deixando que os outros participantes fizessem
suas colocações.
O grupo era composto por: três professoras
de uma escola particular da zona sul de São Paulo,
uma de escola pública do município de São Caetano
do Sul e um profissional da área de exatas, morador
da zona sul de São Paulo. As professoras de escola
particular são referenciadas por Alice, Beatriz e
Carolina, a professora da escola pública atende por
Daniela e o último participante Eduardo. Foram
dados nomes fictícios aos participantes do jogo, para
preservar a identidade deles. Beatriz e Daniela são
professoras do Ensino Fundamental e já
trabalharam com turmas de 4º e 5º ano, o que para
nossa pesquisa foi de grande importância. Carolina
também é professora do Ensino Fundamental, no
entanto, só lecionou no 1º ano.
Dessa forma, as professoras envolvidas
apresentaram um entendimento heterogêneo de
frações. As professoras Alice, Beatriz e Daniela
possuíam mais contato com atividades relacionadas
à Matemática, gerando mais familiaridade durante a
partida. No entanto, para a professor Carolina que
possui menos incentivo à essa área, o jogo foi mais
desafiador e, para o integrante da área de exatas,
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por ter bastante contato e afinidade com esses
assuntos, também não teve dificuldades no jogo.
Descrição do jogo: Jogo da Memória Equivalente
Trata-se de uma variação do jogo da
memória clássico. A forma mais conhecida do jogo
da memória consiste na formação de pares iguais
que são buscados aleatoriamente dentro de um
conjunto de cartas. No Jogo da Memória
Equivalente, é enfatizado o uso de: frações
simplificadas, equivalentes e as respectivas
representações geométricas, tendo-se, então, que
buscar por três cartas e não pares de cartas. Para a
criação do jogo, usou-se papel adesivo e EVA para
construção das cartas. No papel adesivo, foram
impressos símbolos e frações que foram colados em
uma das faces do EVA e na outra face foi impresso
o nome do jogo e uma cor de referência para os
grupos de cartas sendo que todas as impressões
foram feitas com tinta colorida.
O jogo apresenta trinta cartas e possui
algumas particularidades, como: formação de trios
de cartas correlacionadas entre si por meio de uma
fração simplificada, uma fração equivalente e uma
representação geométrica. Sendo assim, existem
basicamente três grupos de cartas e a cada rodada,
o jogador deve virar somente uma carta de cada
grupo. Cada um dos grupos de carta possui uma cor
específica que os identifica para facilitar a fluidez do
jogo, como pode-se analisar na Figura 1.
Jaqueline Monteiro de Andrade
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Figura 1 - Identificação dos três grupos de cores das
cartas

FONTE: Arquivo Pessoal

O grupo que tem como referência a cor lilás,
item a) da Figura 1, está associado à representação
geométrica. Já o grupo com o fundo de cor azul, item
b) da Figura 1, está associado à representação das
frações simplificadas e, por último, o grupo que tem
como verso a cor vermelha, item c) da Figura 1, está
associado
à
representação
das
frações
equivalentes. Na Figura 2, mostramos cada uma
delas de acordo com as cores associadas acima.
Figura 2 - Representação geométrica das frações, fração
simplificada e fração equivalente

FONTE: Arquivo Pessoal
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O vencedor do jogo será aquele que possuir
o maior número de trios ao término de todas as
cartas. Recomenda-se que a quantidade ideal de
jogadores seja de dois a quatro. De acordo com a
Base Nacional Comum Curricular, o ensino de
frações passa a ser trabalhado a partir do 3º ano do
ensino fundamental, porém, este jogo encaixa-se
bem em todas as séries seguintes.
Apresentação e Análise dos dados
Na primeira partida jogaram Alice e Eduardo
e ficamos observando e anotando as impressões
dos participantes. Logo de início, Alice sentiu
entusiasmo pelo formato do jogo: “Parabéns! Ficou
muito lindo o seu jogo! Já gostei!” Eduardo
completou: “Pois é, os materiais foram simples e
ficou super bacana!”. Nesse momento, sentimos um
leve orgulho por ter confeccionado o jogo e
começamos a acreditar que daria certo o projeto. A
partida transcorreu de forma animada, tanto Alice
quanto Eduardo não demonstraram dificuldade para
entender as regras, talvez por ser uma versão
alternativa do jogo da memória convencional que
agrada a todos. Percebemos que, apesar de terem
entendido as regras, durante o desenrolar da
proposta, após a virada das cartas, houve a
necessidade de pequenos intervalos de tempo para
avaliação do conteúdo das mesmas, ou seja, para
interpretação e cálculo das frações. Em algumas
partidas um dos jogadores precisou de auxílio de
Jaqueline Monteiro de Andrade
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outro jogador mais atento para identificar o seu
próprio erro, e nessa discussão mais aprendizagem
ocorria, já que quem explica trabalha o seu
conhecimento, e quem percebe o erro também
aprende. Conforme a partida foi avançando, alguns
apontamentos foram feitos. Alice disse que
primeiramente trabalharia de maneira mais
simplificada com os alunos de 4º ou 5º ano, no caso
ela se referia a utilizar primeiramente as cartas de
representação geométrica e fração simplificada,
deixando de fora do jogo as cartas das frações
equivalentes, pois a ideia seria trabalhar
gradativamente a dificuldade do jogo até apresentar
o mesmo em sua totalidade de três tipos de cartas.
Achamos os apontamentos de Alice
relevantes, os quais tornaram o jogo mais rico
trazendo outras formas de jogá-lo, assim como as
crianças fazem quando estão explorando um
determinado
jogo.
Eduardo
também
fez
apontamentos sobre a partida, disse que jogaria com
os colegas de faculdade como forma de melhorar o
aprendizado de maneira prazerosa.
Na segunda partida, participaram Beatriz,
Carolina, Daniela, Eduardo e esta pesquisadora que,
apesar de estar jogando, também permaneceu como
observadora. De imediato, Daniela pediu uma cópia
do jogo para trabalhar com seus alunos, pois a
escola na qual trabalha tem como repertório diário o
uso de jogos na aprendizagem de Matemática e que
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tem dado grandes resultados no avanço dos
estudantes.
Beatriz sentiu um pouco de medo no início
do jogo, confessou-nos ter dificuldade na área de
Matemática o que de certa forma nos chamou
atenção, porque também compartilhamos desta
angústia,
mas
os
demais
participantes
tranquilizaram-na dizendo que auxiliariam durante a
execução do jogo. Com o desenrolar da partida,
Carolina trouxe uma importante observação que
caracteriza o formato da versão final do jogo, ela
disse que se não houvesse diferenciação por cores
no verso das cartas, o jogo seria muito longo e que
poderia desestimular os participantes, de fato, no
início da confecção o jogo não tinha essa
diferenciação, e na época comprovamos que era
longo e cansativo.
Percebemos que o jogo agradou todos os
participantes, porém Beatriz achou o mesmo muito
avançado, sendo mais apropriado a partir do 5º ano.
Já a maioria dos participantes relatou que é preciso
analisar cada turma, mas que seria possível de
trabalhá-lo com alunos de 3º, 4º ou 5º ano,
enriquecendo o ensino de frações.
Na vida escolar, podem ocorrer dificuldades
com relação a essa disciplina, e muitos podem se
sentir realmente “travados” para aprender, podendo
ser pelo fato de não serem apresentadas muitas
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dinâmicas por meio dos jogos, o que poderia
despertar o prazer e interesse pela matéria.
De acordo com Antunes (1999, p. 36):
A importância do ambiente e da
educação necessita, entretanto,
ser percebida em uma dimensão
expressiva, mas não infinita.
Nenhuma criança é uma esponja
passiva que absorve o que lhe é
apresentado.
Ao
contrário,
modelam ativamente seu próprio
ambiente e se tornam agentes de
seu processo de crescimento e
das forças ambientais que elas
mesmas ajudam a formar. Em
síntese, o ambiente e a educação
fluem do mundo externo para a
criança e da própria criança para
seu mundo. Desde o nascimento,
as linhas inatas do bebê
interferem na maneira como pais
e professores se relacionam com
essa criança. Mesmo a mãe
menos informada sabe que
existem bebês “comunicativos” e
“fechados”, ativos e calmos,
apáticos e “ligados”. A adequação
entre os adultos e a criança
produzem afetações recíprocas e
todos os jogos usados para
estimular
suas
múltiplas
inteligências somente ganham
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validade quando centrados sobre
o próprio indivíduo. Em outras
palavras, todo jogo pode ser
usado para muitas crianças, mas
seu efeito sobre a inteligência
será sempre pessoal e impossível
de ser generalizado.

De fato, estamos convencidos da
importância dos jogos em sala de aula, mas assim,
como nos explica o autor citado acima, é necessário
o olhar do professor para identificar qual o melhor
jogo, qual ajudará nos objetivos estipulados e
também qual o momento certo para usá-lo. No caso
do Jogo das Frações Equivalentes, que é um
assunto já presente na BNCC no que diz respeito do
conteúdo do 5º ano, nada impede do professor
trabalhá-lo nas séries anteriores se perceber que a
turma está avançado e demonstra interesse pelo
assunto. Sendo também possível tal antecipação
com utilizando os modos mais simplificados do
mesmo (somente formação de conjunto de 2 cartas).
Antunes (1999, p. 41) também nos chama a
atenção para a observância do conteúdo do jogo a
ser apresentado para a criança, ele não pode ser
fácil demais por não apresentar nenhum grau de
dificuldade, não desafiar a criança, mas por outro
lado se ele for muito difícil ele pode ser
desestimulador. No caso consideramos que o
presente jogo, material desse artigo, trouxe essas
características em sua composição, até por ser
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passível de duas formas a ser jogado, com duas
combinações que o torna mais simples, mas não
fácil e com três combinações de carta, que o torna
mais avançado, porém a criança pode compreender
melhor o conteúdo de frações equivalentes com ele,
o que o tornará desafiador, possibilitando que ela
avance ainda mais em seu processo de
aprendizagem.
Conclusões
Com a intenção de melhorar o aprendizado
de Matemática em sala de aula, em particular das
frações equivalentes, foi realizado o presente
trabalho, que envolveu um jogo de memória em
formato diferente, podendo ser jogado formando três
cartas que correspondem entre si, uma com a
representação na forma geométrica, outra com a sua
fração correspondente e a sua última forma que é a
fração equivalente.
Aplicamos o jogo da memória equivalente
com quatro professoras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e um profissional de exatas. Durante o
jogo foram surgindo novas possibilidades, uma delas
foi trabalhar em dois níveis o jogo, jogando com
apenas duas cartas, tornando o jogo mais fácil, se
assim a professora que o aplicar julgar necessário.
Concluímos que houve uma boa aderência
e interesse ao conteúdo do jogo. Com isso, pode-se
afirmar que, ao se aplicar toda a dinâmica com as
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crianças em sala de aula poderão ser observadas
algumas possibilidades como: facilidades e
dificuldades em associar geometrias às frações
simples equivalentes, apoio mútuo entre crianças
para ajudar e entender as correlações das cartas,
apontamentos de erros de interpretação entre
jogadores que incentiva a interação entre os
mesmos de tal forma que uma criança poderá avisar
e justificar o porquê uma combinação está certa ou
errada incentivando a atenção dos demais bem
como permitindo uma aprendizagem mais sólida, ou
seja, a interação entre os participantes poderá ser
muito rica. No caso da aplicação do jogo com as
professoras e o profissional da área de exatas, cada
participante agia de acordo com os seus
conhecimentos, e em alguns momentos foi auxiliado
por outro participante, o mesmo pode ocorrer com as
crianças, por isso o jogo mostra-se uma boa
ferramenta para o ensino de frações.
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A DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Jorge Fernando Inácio

Resumo
A presente situação da sociedade mundial é
calamitosa; deste modo, o momento exige muita
reflexão quando relacionado à educação que em
muitas partes do seu corpo, especialmente em
países periféricos, sofre grandes desafios. Analisar
e sintetizar as melhores oportunidades para o
ensino, mantendo a qualidade do mesmo, além de
adicionar as novas possibilidades de trabalho
remoto, é a melhor alternativa a fim de proporcionar
àqueles que, na condição de aprendizes, também
encontram-se
enclausurados;
propondo
aprimoramentos com base na promoção da
igualdade, distribuindo-se educação de qualidade a
todos; e, principalmente, otimizando a rotina de
trabalho dos educandos, os quais encontram-se sob
igual circunstância de estresse.
Palavras-Chave: Vulnerabilidade Social; Racismo;
Exclusão; Ausência de Recursos.
Abstract
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The present situation of world society is dire;
therefore, the moment demands a lot of reflection
when related to education, which in many parts of
your body, especially in peripheral countries, suffers
great challenges. Analyzing and synthesizing the
best teaching opportunities, maintaining the quality
of teaching, in addition to adding new possibilities for
remote work, is the best alternative in order to
provide those who, as apprentices, are also locked
up; proposing improvements based on the promotion
of equality, providing quality education to all; and,
mainly, optimizing the students' work routine, who
are under equal circumstances of stress.
Key-Words: Social vulnerability; Racism; Exclusion;
Absence of Resources.
Introdução
A educação brasileira possui uma longa
história e é certo que logrou avanços nas últimas
décadas. Entretanto, com o advento da pandemia de
COVID-19 (Corona Vírus) e a necessidade de
imposição do distanciamento social e com isso, o
fechamento físico das escolas, pudemos perceber
um grande impacto nos quesitos educacionais.
Objetiva-se
analisar
como
alguns
pilares
educacionais foram colocados em cheque, à medida
que de maneira brusca a educação passou de
estruturas físicas para estruturas digitais. Aponta-se
para
avanços
advindos
desta
mudança
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paradigmática e também para desafios que se
tornaram mais difíceis, além de explicitar problemas
que outrora se achavam superados. Este artigo é
visto pelo prisma docente e é balizado pelos novos
mecanismos educacionais que a pandemia impôs a
todos os educadores de um dia para a noite, dos
problemas arraigados nos fazeres educativos, além
de velhas travas advindas de séculos de colonização
e de práticas inadequadas para o trabalho com
currículo.
A DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
A educação é sem sombra de dúvida um dos
bens mais valiosos e uma das ferramentas mais
importantes que a raça humana desenvolveu. No
século XX, na geração dos anos 30, havia um ditado
popular que dizia e ainda diz que o que se aprende
é a única coisa que não podem roubar de ti.
Hoje, no cenário brasileiro, é um fato que a
educação básica tem avançado no quesito de
acesso. Até podemos dizer que o ensino
fundamental está quase universalizado e que
estamos a caminho de fazer o mesmo no ensino
médio.
Grande parte desse avanço deve-se aos
mecanismos criados pela Constituição Federal de
1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 e pelo Estatuto da Criança e do
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Adolescente de 1990. Tais legislações asseguraram
mecanismos que agem para garantir o direito
subjetivo à educação.
Quanto à didática, encontramos um
verdadeiro desafio. Isso porque em pleno século
XXI, a educação brasileira está muito firmada em giz,
lousas tradicionais, cadernos, canetas, lápis e
borracha, bem como livros impressos. Podemos até
traçar uma analogia simples aos artefatos
educacionais do Império Romano, pois há mais de
dois mil anos atrás, já se usava uma pequena tábua
de madeira, com uma película de cera, onde se
podia escrever, riscando com um artefato para riscar
tal película e assim, escrever.
Acima falamos de alguns artefatos, mas sobre
o modo de ensinar, a didática, também possuem
muitas características relativas ao passado
longínquo. Algumas práticas, podemos associar ao
período acima descrito, outras, vem da idade média
e ainda podemos fazer muitos paralelos às práticas
educacionais do renascimento.
Tais práticas pareciam imutáveis, visto a
estrutura física das escolas e o modus operandi das
redes de educação pública do estado brasileiro, com
raras exceções.
No início do ano de 2020, o globo terrestre foi
assolado pela pandemia do vírus COVID-19,
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popularmente conhecido como Corona Vírus. O
impacto foi tão grande na humanidade que houve a
necessidade de se impor o isolamento social, com
restrições de mobilidade à população e em alguns
locais do planeta, até proibição expressa de se sair
da própria residência.
Chegando-se a um número incrível de
milhares de mortes, as escolas foram fechadas por
tempo indeterminado, é em meio a este momento
que esse artigo é escrito.
Entretanto, no cenário brasileiro, ao impor-se
o fechamento físico das unidades escolares,
percebeu-se que mais do que nunca, a estrutura de
ensino precisaria ser totalmente transformada,
assunto que trataremos mais adiante. Antes de
entrar nessa ceara, precisamos ter um panorama
geral de quesitos estruturais da educação nacional.
Abaixo abordamos alguns temas importantes para o
entendimento do impacto trazido pela pandemia de
COVID-19.
No Brasil, principalmente nas redes públicas
de educação, é certo que ainda temos muito
arraigados os preceitos da educação tradicional.
Como preconizado por Paulo Freire, podemos
observar a educação bancária.
A concepção bancária de educação
nega o diálogo, à medida que na
prática
pedagógica
prevalecem
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poucas palavras, já que "o educador
é o que diz a palavra; os educandos,
os que a escutam docilmente; o
educador é o que disciplina; os
educandos, os disciplinados" (Freire,
2005, p. 68)

A educação bancária é aquela em que o
indivíduo é visto como uma tábula rasa, onde o
professor deposita os saberes e que o estudante, ao
absorver tais conteúdos, no momento em que ele
precisar, poderá fazer o “ saque “ do que precisa
para realizar as diversas ações na sociedade. Esse
tipo de prática leva a um aprendizado totalmente
mecânico, sem reflexão.
Também, ainda muito arraigado na educação
brasileira, sobretudo na educação brasileira é a
avaliação tradicional, que é classificatória e por si só
excludente. Em pleno ano de 2020, ainda nos
deparamos com conceitos de meados do século
passado, onde o estudante é medido em números,
de acordo com a capacidade de decorar dados, sem
o mínimo de reflexão para a formação da cidadania.
Não vejo sentido algum em práticas
avaliativas de sondagem que se
destinam a verificar graus de
aprendizagem do estudante e/ou
domínio de pré-requisitos, no início
de um curso.
Essa visão de avaliação inicial é de
natureza classificatória e pode trazer
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558
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

enormes prejuízos aos educandos,
pois, através dessas práticas, criamse preconceitos a respeito dos
alunos que podem afetar todo o seu
ano escolar (Hoffman, 2001, p.126127).

Essa realidade pode parecer um tanto dura,
mas a medida que temos de lançar notas
padronizadas,
em
sistemas
padronizados,
evidencia-se a forma classificatória, pois o estudante
é medido apenas pelo rendimento que apresentou
em instrumentos também padronizados, onde o que
se privilegia é apenas a inteligência cognitiva,
desconsiderando assim a plenitude dos sujeitos.
Em pleno século XXI, os estudantes ainda são
medidos por apenas um tipo de inteligência,
desconsiderando-se as múltiplas inteligências,
apontadas nos estudos de Gardner.
Poucos gênios são gênios em tudo.
Einstein era um gênio matemático,
Shakespeare
era
um
gênio
linguístico. Nós temos todos os
potenciais, mas alguns são mais
desenvolvidos. (Gardner, 1996).

É certo que cada indivíduo é único, com
potencialidades e qualidades únicas. Esse é um bem
da humanidade e a soma destas individualidades
impulsionou a aventura humana na terra através dos
séculos.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Com vistas a essas potencialidades, é
necessário que sejam feitos estímulos educativos, a
fim de propiciar experiências e aprendizagens
significativas com vistas ao protagonismo e
cidadania, conforme previsto nas legislações
vigentes.
Apesar de apontarmos acima, alguns
desafios reais, ainda presentes na educação
brasileira, sobretudo nas redes públicas, precisamos
fazer uma ressalva, pois existem muitas práticas
pedagógicas inovadoras e educadores muito
comprometidos com a qualidade educacional.
Também precisamos deixar claro que são feitos
vários investimentos em formação docente pelas
redes de ensino, o que gradativamente, têm
contribuído para a alteração deste cenário, mas em
algumas regiões, percebemos maior morosidade
nas mudanças de práticas pedagógicas.
Também precisamos abordar o quesito
relativo às tecnologias de informação e comunicação
(TICs), que apesar de parecer um conceito um tanto
batido, é notório que muitos docentes no território
nacional não tem domínio sobre as várias
tecnologias comunicacionais, o que trouxe um
grande impacto a medida que a pandemia trouxe a
necessidade de utilizar as várias mídias para os
processos de ensino e aprendizagem à distância.
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Nota-se que a medida que há exigência de utilizar
aplicativos, programas operacionais e internet para
viabilizar os processos de ensino, principalmente da
rede pública, isso expõe-se a fragilidade e
despreparado de grande parcela de docentes, que
devido a muitos fatores, ainda não dominam tais
tecnologias, principalmente em locais remotos.
Ressaltamos que o tema das TICs não é
novo, visto que já é abordado há mais de duas
décadas, entretanto, a vastidão do país, as
desigualdades sociais, a exclusão digital e
dificuldades gerais (Principalmente de gerações de
docentes anteriores à revolução digital) aprofundam
as lacunas de proficiência tecnológica. Tais lacunas
foram colocadas em cheque a medida que a
pandemia trouxe consigo a necessidade de aulas
on-line, praticamente obrigando as equipes
docentes a se reinventarem do dia para a noite,
tendo de desenvolver conteúdos digitais quando até
um ou dois dias antes desta necessidade, muitos
utilizavam apenas giz, lousa e alguns programas em
computadores ou celulares.
Desta forma, equipes docentes inteiras,
deixaram a passividade, tiveram de sair de
planejamentos engessados em livros didáticos e
práticas pedagógicas arcaicas e tiveram de fazer
conteúdos digitais, aulas totalmente autorais, de
acordo com a cultura maker, própria do século XXI.
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Docentes a beira da aposentadoria, alguns
com mais de três décadas de magistério, que
sempre lecionaram de forma tradicional, tiveram que
rapidamente, de se apropriarem de quesitos
tecnológicos. Alguns, tiveram de pedir ajuda à filhos,
sobrinhos e até netos para conseguirem minimante
lograr êxito, outros, infelizmente não conseguiram,
chegando até a adoecer com as ansiedades e
angústias provenientes de tais realidades.
Neste ponto, é preciso citar que as redes de
ensino, à medida que a pandemia tornou-se uma
realidade inegável, tiveram de suspender as aulas
presenciais e implementar plataformas de ensino a
distância, apesar de que em algumas localidades
brasileiras, passados mais de três meses de
suspensão das atividades in loco, ainda não
implementaram aulas on-line.
Esta urgência sobrecarregou desde os
sistemas de ensino, até as equipes gestoras das
unidades escolares e equipes docentes, onde vimos
setores inteiros dedicados à questão educacional
digital, como por exemplo, as coordenações
pedagógicas escolares, que se sobrecarregaram-se
e desdobraram-se para atender a demanda
formativa de toda a equipe docente.
Com isso, mudanças que estavam se
concretizando há mais de duas décadas, como por
exemplo a questão de utilização das tecnologias,
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tiveram de ser implementadas da noite para o dia,
obrigando o professorado a partir de um passo
formativo cadente para um passo totalmente
acelerado, para não dizer urgente.
O grau de comprometimento docente com a
educação dos estudantes, permitiu a reinvenção,
pois tiveram de ministrar aulas de acordo com a nova
demanda. Sobre tais exigências, ainda há que se
considerar a cobrança da sociedade sobre a
qualidade das atividades educativas, o que trouxe
um peso a mais ao trabalho educativo.
Pode-se apontar várias outras ações
governamentais, desde publicações de cadernos e
livros didáticos, com temáticas baseadas em seus
currículos, até mesmo programas em rede aberta de
televisão, passando por plataformas de atividades
on-line. Ainda sobre os materiais impressos, dada a
necessidade urgente, vale ressaltar que tiveram de
ser feitos em muito pouco tempo, devendo ser
encaminhados via correio. Este envio ainda
esbarrou em um problema crítico, que é estrutural
em nossa sociedade, que é a questão da
vulnerabilidade social e que dentre suas
características, podemos destacar a necessidade
das famílias de mudar de endereço, a moradia
destas, em locais de difícil acesso ou ainda, de
situações em que os estudantes estão em situação
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de risco, estando reclusos em instituições de abrigo
e amparo às crianças e adolescentes.
Pelo prisma docente, que teve de modificar
totalmente seu modus operandi, a dificuldades se
intensificaram, pois o desafio tornou-se conciliar as
dificuldades peculiares de cada turma, com o
planejamento anual, as dificuldades tecnológicas de
cada profissional, em um momento que o ano letivo
mal começara e em muitos casos, as avaliações
diagnósticas e sondagens ainda estavam sendo
executadas.
As questões acima elencadas, foram motivos
de inquietações docentes, pois como fazer aulas online? Como trabalhar as dificuldades dos estudantes
se estas situações não tem paralelos na história
educacional brasileira? Como agir frente à exclusão
social? Como trabalhar à distância se muitos
docentes não tinham nem mesmo os equipamentos
necessários para tal? Como mudar as práticas
pedagógicas de uma hora para outra?
As redes de ensino, principalmente nos
grandes centros urbanos, trabalharam arduamente
para proporcionar estruturas mínimas para que
educadores e educandos pudessem realizar as
tarefas. Em poucos dias, materiais foram
diagramados e impressos, bem como plataformas
disponibilizadas. Programas de TV também foram
produzidos e viabilizados através de redes de
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programação aberta, bem como por canais na
internet.
As diretorias de ensino desdobraram–se para
orientar as coordenações pedagógicas das unidades
escolares, que por sua vez, usaram de todas as
ferramentas possíveis para prestar formação às
equipes docentes a fim de que conseguissem
implementar as atividades on-line.
Nesse ponto, questões que há décadas
vinham engatinhando para se resolver, como por
exemplo, as questões de uso das novas tecnologias,
tiveram de ser enfrentadas imediatamente.
Verdadeiramente comprovando as afirmações de
que em momentos de crise, muitas coisas passam
por evoluções rápidas. Vale ressaltar que essa
evolução não foi fácil, pelo contrário, houve muitas
dificuldades.
Enquanto o setor da educação pública
procurava se ajustar, viu-se o agravamento da crise
no setor da saúde, com franco aumento do número
de mortes decorrentes da pandemia.
Neste ponto, vale ressaltar que grande parte
dos docentes e demais servidores públicos são do
grupo de risco e com isso, além das dificuldades
pedagógicas, pode-se afirmar que houve real
apreensão devido à gravidade do movo Corona
Vírus (COVID-19).
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Apesar dos temores e desafios, aos poucos,
docentes de todo o país começaram a formar
alianças entre si, impulsionadas pela internet e
meios de comunicação. Trocando saberes,
estratégias e ferramentas. Isso se deu de forma online devido as facilidades dos meios de comunicação
digitais e inclusive, o mesmo se deu nos próprios
grupos de professores de uma mesma unidade
escolar. Isso porque inimizades e questões ligadas
a dificuldades de relacionamento, muitas vezes
foram colocadas de lado pela busca do sucesso na
implementação das atividades on-line, ou seja,
houve união em prol do bem comum, da causa
educacional.
É necessário registrar que muitas redes de
ensino privado, ou mesmo escolas particulares
ajustaram-se com um pouco mais de facilidade ao
cenário on-line. Isso ocorreu por várias questões,
que vão desde melhor acesso às tecnologias até
questões sócio econômicas.
O nó estratégico se encontraria mesmo nas
redes de educação pública, tanto dos grandes
centros como as localizadas em pequenos distritos.
Realmente a mudança de paradigmas presenciais
para as ações on-line ainda era necessária nos
âmbitos da educação pública e por razões
totalmente inversas às particularidades da rede
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Nesse ponto, a necessidade de formação dos
professores é um fator preponderante, mas
precisamos destacar a questão da vulnerabilidade e
exclusão social, que trazem consigo a exclusão
digital.
A exclusão digital é uma questão tão
importante pois evoca o âmago das desigualdades
sociais. Observe que no Brasil ainda estamos em
busca da universalização de quesitos básicos de
ensino, para uma população que muitas vezes está
em situação de abandono, mora em locais de difícil
acesso, sofre com as mazelas da pobreza e até da
fome.
Quando se luta por condições mínimas de
vida, não é pouco dizer que para esta população há
grande falta de acesso à internet. Também podemos
afirmar que não dispõe de comutadores e/ou
celulares que possam comportar uma educação online de qualidade. Estes quesitos por si só já
demonstram o grande problema e desafio em se ter
educação on-line na rede pública brasileira.
Ainda sobre as questões de vulnerabilidade,
precisamos
registrar
que
muitas
famílias
enfrentaram diminuição de renda e perca de seus
empregos devido ao fechamento de postos de
Jorge Fernando Inácio
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trabalho em decorrência da pandemia e respectivo
fechamento de comércios e indústrias.
Neste panorama caótico, de aumento das
dificuldades das famílias mais carentes, as equipes
gestoras, docentes e operacionais das unidades
educacionais desdobraram-se para propiciar as
melhores experiências educativas disponíveis.
Como mencionado anteriormente, docentes
começaram a prestar ajuda mútua uns aos outros,
trocando experiências e práticas pedagógicas.
Embora o isolamento social tenha dificultado
relações pessoais in loco, houve bastante
crescimento intelectual e profissional com as
comunicações in-line. Foi premente e imediata a
necessidade de reciclar as práticas pedagógicas e
buscar meios de trabalho pelas plataformas digitais
de aprendizagens.
Esta necessidade premente de mudança e
adaptação, permitiu que práticas estáticas por
décadas no ensino público, como o uso de giz, lousa
e primazia das aulas expositivas tradicionais fossem
colocadas em xeque.
Na impossibilidade de dar aulas da maneira
usual, docentes se reinventaram, buscaram superarse e alcançaram altos níveis de qualidade. Isso
mesmo, uma classe que esteve moldada em

Jorge Fernando Inácio

568
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

determinados
reformulou.

paradigmas

rapidamente

se

Apesar da exclusão digital, que continua um
desafio além das possibilidades de resolução pelos
(as) próprios (as) docentes, viu-se uma adaptação
incrível. Já que as dificuldades tecnológicas são uma
realidade, as escolas lutaram de todas as formas
para que famílias e estudantes pudessem ter o
mínimo de qualidade educacional. Quando não era
possível usar plataformas sofisticadas, buscou-se
aplicativos básicos via celular. Se o celular era
inviável, cópias reprografadas foram distribuídas,
sendo que redes de ensino chegaram a enviar livros
pelo correio e até programas pela televisão. Nesse
ponto, é necessário registrar que as ações feitas
pelas redes amenizaram um pouco as mazelas da
exclusão, mas os problemas ainda persistem. Agora,
passados mais de seis meses do início do
isolamento social, locais mais remotos têm
procurado disponibilizar sinais de internet, chips de
celulares e outros mecanismos tecnológicos e podese afirmar que tais dificuldades ainda perdurarão por
um bom tempo.
Exposta a situação de faltas de condições de
acesso e de equipamentos por muitas famílias,
também é necessário registrar que muitos desafios
e barreiras foram superados.
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Graças os departamentos de Coordenação
Pedagógicas das escolas, os (as) docentes puderam
contar com formações de qualidade para o
enfrentamento dos desafios educacionais on-line
(Principalmente nos grandes centros urbanos, pois
sabemos que em muitos locais remotos as
dificuldades formativas persistem).
Sabe-se das dificuldades acima descritas,
mas há também de registrar a luta incansável dos
coordenadores pedagógicos para formar as equipes
docentes, foi e está sendo uma luta incansável pelo
bem da educação.
Também há o outro extremo, onde famílias
com condições financeiras estáveis cobraram
qualidade nas atividades docentes, mesmo estes
profissionais ainda tendo de se adaptar a nova
realidade online. Citando por exemplo a cidade de
São Paulo e sua rede de ensino, por ser uma
megalópole, atender desde áreas vulneráveis até
locais de classe média, média-alta e alta. Nestes
locais, as famílias cobraram aulas e atividades de
alta qualidade desde o primeiro momento. Mais uma
vez as coordenações pedagógicas desdobraram-se
para propiciar formações que pudessem ajudar as
equipes docentes a propiciarem qualidade em suas
atividades.
Apesar de todos os pesares, há de se
registrar que professores e professoras deram um
Jorge Fernando Inácio
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show de força de vontade e lutaram para adaptar-se
ao novo contexto e sem sombra de dúvidas
confeccionaram e estão confeccionando atividades
de alta qualidade, com aulas totalmente autorais.
Pode-se notar este fenômeno em ambas as redes,
sejam em escolas particulares ou públicas.
Ressalta-se mais uma vez que práticas
estagnadas há décadas puderam ser rediagramadas
em poucas semanas, prova da capacidade e
qualidade da classe docente.
Apesar destes avanços, as dificuldades e
mazelas ainda são gigantescas, as desigualdades
sociais e exclusão digital são fortes pedras no
caminho e as mortes decorrentes da pandemia ainda
estão aumentando dia a dia, pois como levar
atividades de qualidade on-line para quem não tem
acesso? Tal solução não pode ser dada pelos
docentes, visto que eles podem fazer belas aulas online, mas não podem suprir a carência de acesso
digital.
Embora todas as ações possíveis tenham e
estejam sendo empregadas, muitas respostas foram
dadas pelas próprias unidades escolares em todo o
Brasil, que se desdobraram no atendimento às
famílias. Muitas fizeram arrecadações de alimentos
e roupas, outras colocaram diversos canais on-line
de atendimento à população. Tudo isso apesar da
necessidade de isolamento social.
Jorge Fernando Inácio
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Frente as dificuldades financeiras impostas
pela pandemia, onde como já mencionado muitas
famílias perderam suas fontes de renda, observouse um êxodo estudantil das escolas particulares
paras as públicas, visto que muitas famílias não
tinham mais como pagar as mensalidades
escolares.
Esta nova realidade fez com que docentes
perdessem seus empregos na rede particular, que
se viu sem caixa devido a cortes de pagamento de
mensalidades e também em certa monta agravou as
dificuldades de certas unidades escolares no
território brasileiro, que já encontravam dificuldades
operacionais.
Olhando por outro prisma, há de se destacar
o fato que novamente devido ao aumento das
desigualdades sociais, observou-se uma gradativa
evasão digital, ou seja, muitos estudantes deixaram
de fazer as atividades on-line por não terem
condições monetárias para manter os serviços de
internet, ressaltando que outros nunca puderam
acessar devido às razões expostas neste texto,
dentre outras.
Os desafios só aumentam, pois há de se
destacar o fato de que mesmo de forma remota, é de
primordial necessidade assegurar o Atendimento
Educacional Especializado aos estudantes com
deficiência.
Jorge Fernando Inácio
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Mais
uma
vez,
os
coordenadores
pedagógicos desdobraram-se para propiciar
formações sobre o tema da educação especial. Por
um lado foi bom pois muitos docentes foram
repertoriados no tema, pois com as orientações
sendo transmitidas de forma on-line, a temática foi
expandida. Apesar do fato positivo, a questão do
distanciamento social agiu de sobremaneira na
ampliação da dificuldade de atendimento dos
estudantes com deficiência. Isso devido ao fato de
que a experiência pessoal com professores
especializados em educação especial é fundamental
para garantir a estes estudantes atendimentos
personalizados de qualidade, sem mencionar o fato
de que me casa, muitas vezes as famílias não teriam
todas as condições necessárias para viabilizar tais
práticas educativas e nem o conhecimento
pedagógico necessário para tanto.
Neste interim, voltamos a mencionar o
aumento da curva de mortos na pandemia, gerando
um clima de medo e apreensão nos (as) educadores
(as). Tais preocupações e o fato de muitos familiares
terem contraído o vírus e em vários casos terem
chegado à óbito, causou uma onda de tensão ainda
maior na classe docente, sendo que muitos pediram
licenças médicas devido ao fato das ansiedades
crescentes, síndromes do pânico, além de outros
males.
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Muitas conquistas pedagógicas também
foram obtidas, como melhoria da didática e domínio
de várias ferramentas digitais. Docentes que antes
não apenas dariam aulas tradicionais se
reinventaram, fazendo aulas ao vivo (LIVEs),
gravando vídeos e adequando suas práticas
pedagógicas. Tais ações, em prol de didáticas
inovadores e contemporâneas foram usadas como
chamariz e ânimo para os estudantes, sendo que em
vários momentos, estes se divertiram vendo seus
professores em aulas diferenciadas.
Ainda sobre a questão de evasão digital,
houve um agravante, visto que alguns meios
midiáticos divulgaram mensagens que foram mal
interpretadas pelos estudantes, como por exemplo o
fato que não haveria reprovação e que todos seriam
aprovados. Não cabe aqui julgar a mensagem e si,
mas apenas vale o registro que devido ao fato de
que muitos ainda se apegam as notas e aprovações
como motivo de estudo, estes desmotivaram-se e
deixaram de fazer as atividades.
Em um momento em que a pandemia ainda é
uma realidade e que vários entes governamentais
estudam à volta para as aulas presenciais, vários
órgãos civis preocupam-se em como se dará esta
retomada, mas uma coisa é certa, as aulas como
eram antes, nunca mais serão feitas.
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Uma vez vencida a barreira tradicional, a
tendência é que as práticas educativas continuem se
renovando, melhorando e rompendo paradigmas, o
que é uma boa notícia frente a triste realidade
apresentada pelo crescente número de vidas
humanas perdidas nesta pandemia.
Com o reconhecido esforço das equipes
escolares, há de se reconhecer que este não é o fim,
mas um novo começo.
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A FARSA DE ENSINAR E APRENDER
José Cabral Ferreira

Ao longo da última década a metodologia
desenvolvida em sala de aula vem despertando o
desinteresse dos alunos que manifestam indiferença e
indisciplina. Atualmente, de forma generalizada, os
professores reclamam que os alunos estão indiferentes
ao aprendizado. No ensino para as crianças, essas
demonstram indisciplina e desrespeito, tanto na relação
com professores, quanto colegas, profissionais de apoio
e direção. No ensino para adultos, eles deixam claro,
que já possuem conhecimento e que seu interesse é
apenas na certificação para melhorar o seu
posicionamento no mercado. Os professores, por sua
vez, insatisfeitos com os seus salários, rasamente pagos
entram nas salas de aula desmotivados e
despreparados. Os alunos sem entusiasmo e sem
motivação, gradativamente, foram direcionando a sua
atenção do professor para os colegas do grupo de
conversas. As aulas monótonas acontecem indiferentes
aos alunos, que não participam, e sem testes para
avaliação que não acontecem, pois há quase nenhum
conteúdo. Logo, nada será cobrado, porque nada foi
ensinado. Esta trágica situação remete a uma pergunta
que aparece frequentemente na sala de aula: “professor,
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você vai dar alguma coisa importante hoje”?
Uma farsa se estabeleceu no ambiente escolar
que transformou a sala de aula em grupos de conversas
paralelas; nela instalou-se uma questão que é senso
comum: o professor acredita que ensina algo e os alunos
fingem que aprendem.
O MEC – Ministério da Educação e Cultura exige
que a escola se dedique ao plano de ensino. O professor
então constrói e na sala de aula relata o seu conteúdo,
que é apontado no diário de classe. Porém, o que
deveria ser trabalhado em sala é “mascarado pelo
fingimento" apontado por Werneck (2002, Anexo 6:55).
Com a farsa, os dias letivos nunca são cumpridos
devido a pouca assiduidade dos alunos e, às vezes, do
próprio professor. A desvalorização dos salários força os
professores a fingirem que ensinam para, no mínimo,
garantir o irrisório salário no final do mês, se possível
sem comparecer o máximo de tempo que puder.
Segundo Vasconcelos:
A superpopulação desempregada nesta
categoria profissional faz com que o
professor aceite o salário desvalorizado, e
desvalorizador, devido à quantidade de
profissionais que querem entrar neste
mercado de trabalho e que aceitarão este
salário irrisório em função do auto índice
de
desemprego
(VASCONCELOS,
2003.67).

A desvalorização do ensino e da educação
promove o aumento do índice de marginalidade. O que
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o Estado economiza com salários dos professores, ele
gasta com o sistema prisional. A criminalidade cresce
em ordem geométrica, enquanto a educação cresce em
ordem aritmética, pela falta de compromisso público com
a Educação. A atualidade se depara com uma dolorosa
realidade social. A união, os Estados, e municípios
gastam mais com o sistema prisional que com a
educação. Como se observa a seguir:
O governo gasta uma média de três
salários mínimos por mês com cada preso
no sistema penitenciário. Os custos com
cada preso são equivalentes ao dobro do
piso nacional do professor e chegam até a
se aproximar do salário base de um médico
do sistema público de saúde. A situação é
mais alarmante quando se compara com
os custos mensais do Estado manter um
preso e manter um aluno do ensino básico
na rede pública que, de acordo com dados
do Ministério da Educação (MEC), custa
aproximadamente R$ 213 mensais.
Disponível
em:
<http://assprapmrn.blogspot.com/2011/02
>. Acesso em 20 nov.2011.

A criminalidade é decorrente da precária
educação. Quanto maiores forem os investimentos
governamentais com o sistema prisional maior é o
indício de que está deixando a desejar na educação
básica. Assim os dois sistemas estarão comprometidos.
Quanto mais o governo investe na crescente população
carcerária, maior é o indício que a educação básica está
José Cabral Ferreira
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abandonada a própria. Quanto mais ignorada fica a
educação, maior é o indício de que se está pagando
cada vez menos aos professores. Consequentemente
quanto mais cresce o número de presos mais cresce os
investimentos em penitenciárias e com as famílias dos
presos, e menos cresce investimento com professores,
alunos e escolas. É uma lógica perversa que se mantém
em um ciclo vicioso e compromete o processo do ensino
e aprendizagem.
O processo do ensino e aprendizagem
De acordo com Hessen (1978), para a análise dos
vários conceitos que envolvem o processo ensinoaprendizagem é necessário ter em mente as diferentes
épocas nas quais esses conceitos se desenvolveram.
Para compreendê-los é fundamental conhecer os
valores e o contexto cultural da época. A mudança
desses conceitos no decorrer da história está atrelada
às formas de produção do saber do homem nesta
trajetória.
Para o autor, o conceito de aprendizagem surgiu
das investigações empiristas em Psicologia, ou seja, de
investigações levadas a termo com base no pressuposto
de que todo conhecimento provém da experiência. Esse
conceito inicial foi baseado no positivismo, que
influenciou diferentes épocas do conhecimento, entre
eles o behaviorismo. O Behaviorismo é uma linha de
pensamento que afirma que a aprendizagem se dá pela
modelagem do que provoca a mudança no
José Cabral Ferreira
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comportamento. A mudança é resultante do treino ou da
experiência. E se sustenta sobre os trabalhos dos
condicionamentos: respondente e operante (HESSEN:
1978):
Para refutar estes conceitos que
determinam o ser humano como passivo
e não produtor surge a Gestalt,
racionalista. Neste momento histórico não
se fala em aprendizagem, mas em
percepção, posto que tal corrente não
acredita no conhecimento adquirido, mas
defende o conhecimento como resultado
de estruturas pré-formadas, do biológico
do indivíduo. (HESSEN, 1978:73).

Nomes como Piaget, Vygotsky e Wallon, segundo
Hessen (1978), contribuíram com o desenvolvimento de
conceitos sobre a aprendizagem a partir de três
movimentos teóricos: empirismo, behaviorismo e
gestaltismo.
Atualmente, tanto a área da educação como a
área da saúde, pensa o indivíduo como um todo – o
paradigma holístico. Uma visão sistêmica que amplia o
conceito do processo ensino-aprendizagem.
Esse
processo tem sido historicamente caracterizado de
diferentes formas, que vão, desde a ênfase no papel do
professor como transmissor de informação e do aluno
como receptor e transformador dessa informação em
conhecimento, até as concepções modernas do
processo de ensinagem como um todo integrado –
José Cabral Ferreira
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holístico. Nesse todo se destaca o papel do educando
que segundo o autor:
[...] permite identificar um movimento de
ideias de diferentes correntes teóricas
sobre a profundidade do binômio ensino e
aprendizagem. Entre os fatores que estão
provocando esse movimento podemos
apontar as contribuições da Psicologia
atual em relação à aprendizagem, que
leva a todos repensar a prática educativa,
buscando uma conceitualização do
processo ensino-aprendizagem.
(FURTER:1976:56).

Apesar das reflexões atuais, a situação da prática
educativa massificadora nas escolas, ainda demonstra
que considera o aluno como portador de pouca ou
nenhuma capacidade de resolução de problemas e
poder crítico-reflexivo. A padronização e o método de
decorar conteúdos, além da dicotomia ensinoaprendizagem e do estabelecimento de uma hierarquia
entre educador e educando deturpa a aprendizagem. O
aluno submetido não tem liberdade criativo-imaginativa.
A solução para tais problemas está no
aprofundamento da reflexão, “como os educandos
aprendem e como o processo de ensino conduz à
aprendizagem” Furter(1976). Para o autor, a solução
está em “partir da teoria para colocar em prática” os
conhecimentos adquiridos ao longo do tempo de forma
crítica e reflexiva. A partir daí pensar os conceitos atuais
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e repensar os conceitos passados para identificar o que
neles têm de melhor, não só para mudar como também
para criar novos conhecimentos. Conforme observa
Gadotti (1995):
Para que se repensem as ciências
humanas e a possibilidade de um
conhecimento científico humanizado há
que se romper com a relação hierárquica
entre teoria, prática e metodologia. Teoria
e prática não se cristalizam, mas se
redimensionam, criam e são também
objetos de investigação. Nesse sentido,
pesquisa é a atividade básica da ciência
na sua indagação e construção da
realidade. É a pesquisa que alimenta a
atividade de ensino/aprendizagem e a
atualiza.
(GADOTTI,
1995:93)

Paulo Freire apud Gadotti (1995) diz que “é tão
importante conhecer o conhecimento existente quanto
saber que estamos abertos e aptos à produção daquele
ainda não existente”. Ensinar, aprender e pesquisar é
intrínseco ao processo que passa por dois momentos do
ciclo gnosiológico: o que se ensina e se aprende do
conhecimento já existente, e o que se trabalha na
produção do conhecimento ainda não existente. É isso
que provoca grandes descobertas.
Sabrina Luiza Ribeiro, da Associação Brasileira
de Psicopedagogia em seu artigo (Anexo 7: 56) alerta
que o processo ensino-aprendizagem, de forma dialética
associando à pesquisa, promove a formação de novos
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conhecimentos e traz a ideia de seres humanos como
indivíduos inacabados e passíveis de uma curiosidade
crescente. Ela pontua que a construção do
conhecimento
ocorre
por
uma
curiosidade
epistemológica, uma capacidade de refletir criticamente
o aprendido, capaz de levar a um contínuo processo de
ensinar e aprender; a autora se baseia em Gadotti
(1995) quando este diz que:
No processo pedagógico alunos e
professores são sujeitos e devem atuar de
forma consciente. Não se trata apenas de
sujeitos do processo de conhecimento e
aprendizagem, mas de seres humanos
imersos numa cultura e com histórias
particulares de vida. O aluno que o
professor tem à sua frente traz seus
componentes; biológico, social, cultural,
afetivo, linguístico entre outros. Os
conteúdos de ensino e as atividades
propostas enredam-se nessa trama de
constituição complexa do indivíduo.
(GADOTTI, 1995:93)

Nesta citação Gadotti (1995) aponta que o
processo de ensino-aprendizagem envolve conteúdo
que é ao mesmo tempo produção e produto. Parte de
um conhecimento que é formal e faz parte do currículo
declarado da escola, mas que é associado a outro saber
latente, o conhecimento oculto que provém dos alunos e
que nem sempre é considerado.
Todo ato educativo depende, em grande parte,
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das características, interesses e possibilidades dos
sujeitos
participantes,
alunos,
professores,
comunidades escolares e demais fatores do processo.
Pode-se observar que a educação se dá na coletividade,
mas não perde de vista o indivíduo que é singular no
contexto, histórico, particular e complexo. O professor e
a escola precisam compreender que o processo ensinoaprendizagem ocorre na relação entre indivíduos
carregados de história de vida e inseridos no espaço
escolar, palco de ações e reações, no qual o
conhecimento ocorre no encontro, Como se observa a
seguir em Gadotti (1995):
Pela diversidade individual e pela
potencialidade que esta pode oferecer à
produção
de
conhecimento,
consequentemente ao processo de
ensino
e
aprendizagem,
pode-se
entender que há necessidade de
estabelecer vínculos significativos entre
as experiências de vida dos alunos, os
conteúdos oferecidos pela escola e as
exigências da sociedade, estabelecendo
também relações necessárias para
compreensão da realidade social em que
vive e para mobilização em direção a
novas aprendizagens com sentido
concreto. (GADOTTI, 1995:98)

Pensar o aluno como um contribuinte no processo
de ensinagem como participante sugere a superação da
dicotomia transmissão x produção do saber. Nesse
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processo, a concepção de aprendizagem permite
resgatar, de acordo com Freire (2002); tanto a unidade
do conhecimento, por meio de uma visão da relação
sujeito/objeto, em que se afirma, ao mesmo tempo, a
objetividade do mundo e a subjetividade; como a
realidade concreta da vida dos indivíduos, como
fundamento para toda e qualquer investigação.
É função da escola realizar a mediação entre o
conhecimento prévio dos alunos e o sistematizado,
propiciando formas de acesso ao conhecimento
científico. Nesse sentido os alunos caminham, ao
mesmo tempo, na apropriação do conhecimento
sistematizado, na capacidade de buscar e organizar
informações, no desenvolvimento de seu pensamento e
na formação de conceitos na concepção do autor que
afirma:
O processo de ensino deve, pois,
possibilitar a apropriação dos conteúdos e
da própria atividade de conhecer. A
escola é um palco de ações e reações,
onde ocorre o saber-fazer. É constituída
por características políticas, sociais,
culturais e críticas. Ela é um sistema vivo,
aberto. E como tal, deve ser considerada
como em contínuo processo de
desenvolvimento influenciando e sendo
influenciada pelo ambiente, onde existe
um feedback dinâmico e contínuo
(FREIRE, 2002:68).
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Neste ambiente de produções e produto que se
insere o professor/ educador, não como um indivíduo
superior, em hierarquia com o educando, mas como
detentor do saber-fazer e como interlocutor que na
interação concretiza o processo de ensinar a aprender.
O papel do professor é mediador facilitador, ele
orienta a atividade mental dos alunos, de modo que cada
um deles seja um sujeito consciente, ativo e autônomo.
O seu dever é conhecer como funciona o processo para
desempenhar o seu papel, no todo e isoladamente
porque ele é um ser humano, com direitos e obrigações
outras além da sala de aula.
Pensar o educador, do ponto de vista de Freire é
pensá-lo como um ser que vive a sala de aula. Não, ele
é humano, porém, é diferenciado dos demais que
exercem qualquer outra profissão. Ele carrega a partir
da sua formação, a função desafiadora de resgatar
quatro dimensões do aluno: a cultural, a política, a social
e a pedagógica. Resgatar esses elementos é crucial
para que o professor possa redimensionar suas ações
do aluno para o mundo . O seu desafio é tornar as
práticas educativas mais condizentes com a realidade.
Mas qual realidade?
Teoricamente seriam mais humanas e, com
conceitos teóricos capazes de envolver o aluno
holisticamente; como um todo significativo e não partes
isoladas. Ideologicamente, o processo deve promover
no aluno a competência de transformar informação em
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conhecimento, construir maturidade e transformá-lo em
cidadão; uma nobre profissão que depende não apenas
de competência profissional, mas de ideal de vida.
Sendo assim, professar não é uma profissão é uma
assistência humana transformadora.
A aprendizagem do aluno e o processo de avaliação
Ao final de uma etapa ou de uma fase de ensino,
durante a qual se espera que os alunos concluam uma
fase da aprendizagem, o método escolar realiza provas
escritas, para mensurar individualmente a apreensão do
aluno sobre o conteúdo aplicado pelo professor. A
avaliação é uma prática que tem como objetivo estimular
e medir a aprendizagem por meio de uma nota ou
conceito. Por intermédio dela a escola seleciona,
hierarquiza e regula a conduta dos aprendizes e do
condutor da ensinagem. O processo ocorre da mesma
maneira, independente da forma de trabalhar do
professor, e da apropriação dos alunos. Em uma fase as
noções e conceitos transmitidos, e em seguida os alunos
são submetidos a uma avaliação, conforme aponta
LUCK, 1991, pág. 49:
Na prática escolar, o ato de avaliar
permanece, de modo geral, centrado na
busca de informações quantitativas e
precisas, a partir das quais são atribuídas
classificações aos alunos ou tomadas de
decisões
unilaterais
sobre
suas
competências, seus conhecimentos, suas
possibilidades de continuar ou não
aprendendo.
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A avaliação é classificatória e seletiva denuncia
uma cisão entre ensino e aprendizagem. Ela pode até
demonstrar a aquisição do conhecimento transmitido,
mas não possibilita detectar se o aluno tem consciência
e aplicabilidade para essa aprendizagem. O professor
que não reflete sobre a realidade do aluno e a
aplicabilidade teórica na vida deste, dos conceitos
fragmentados que repassa, não tem condições de
avaliá-lo. E esse tipo de avaliação não agrega valor
conforme LUCK:
A preocupação dos professores ou da
instituição hoje é centrada apenas na
busca de rendimentos conteudais dos
alunos, e que acarretam em fragmentos
que vão passando de ano a ano e vão se
constituindo em subtotais que devem ser
adicionados uns aos outros. Nesse
sentido, a sistemática da avaliação
escolar encontra-se cada vez mais
precária. Isso acaba contribuindo para
gerar distorções em aspectos básicos da
educação escolar dos alunos, tais como a
perda da vontade de aprender e de estar
na escola e uma relação deturpada com o
conhecimento e um uso desestimulante
de
suas
inteligências.
E
consequentemente
acarreta
o
desinteresse pela escola e certamente
contribuem para o sentimento de fracasso
no ensino e a aprendizagem de seus
alunos. A proposta de avaliação deve,
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portanto, ultrapassar esse modelo,
evitando que as distorções apontadas
permaneçam e, mesmo, impedir que
ocorram (LUCK, 1991:54).

Quando se fala que ser professor não é uma
profissão como qualquer outra é porque o professor
precisa saber que o seu objeto de trabalho é um ser
humano em formação. Ele possui um histórico de vida e
de carências, com seus sonhos e desejos que
necessitam ser transformados em projetos pessoais
para que possam ser realizados.
O professor independente das condições que
recebe da escola deve encaminhar esse aluno, por meio
da sua ensinagem, à construção e realização de tais
projetos. É papel da instituição escolar em sua filosofia,
política e prática, compartilhar, incentivar e viabilizar que
os alunos realizem os seus anseios.
Para se pensar em avaliação escolar, é
importante conhecer as forças que interferem
diretamente no processo. Algumas delas são:
“A forma como pensamos a inteligência, a concepção de
conhecimento que temos, a relação da escola com a
família, as condições de trabalho do professor, e a
didática que utilizamos”.
A inteligência é associada à capacidade de criar
e ter projetos. Essa questão traz para a prática docente
a necessidade de olhar o aluno como alguém que pode,
é capaz e deseja aprender. Nem todos aprenderão ao
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mesmo tempo, nem da mesma forma, porque há formas
diferentes de dispor das capacidades da inteligência e,
portanto, de aprender.
Nessa perspectiva, avaliar não é comparar
pessoas, é um desafio. Esse desafio exige um olhar
diferenciado sobre o aluno e requer percebê-lo em suas
dimensões: cognitiva, afetiva e cultural, para
compreendê-lo em suas diferenças, crenças, e formas
de aprender. Esse olhar do professor possibilita a
autonomia do aluno para deliberar e realizar ações em
sua aprendizagem das quais se responsabiliza. Ainda
amparando em Luck, (1991) que diz:
A avaliação é, portanto, responsável por
fazer com que o aluno perceba o valor do
que aprende. A sala de aula deve se
tornar o espaço privilegiado do
conhecimento compartilhado, onde a
escola e os saberes que ela veicula
devem estar a serviço da formação do
aluno e da realização de seus projetos
pessoais. (LUCK, 1991:59)

Considerando a sala de aula este espaço
construtor, nele o professor não é um transmissor do
conhecimento ele coordena e articula ações e os alunos
são participantes de uma proposta de trabalho, que
também é deles e nela encontram segurança para
aprender, expressar e assumir compromissos
individuais e coletivos. Uma proposta de ensino assim
focada permite que professor e aluno, negociem e
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contribuam.
Os conteúdos trabalhados na escola precisam ser
abordados, de forma a garantir que todos os alunos
aprendam. Nesse sentido, cabe aos professores a
composição de um currículo com disciplinas que
permitam aos alunos uma aprendizagem que
desenvolva habilidades, valores e atitudes, ou seja,
interdisciplinaridade. E ainda citando Luck, (1991)
Consequentemente a forma de ensinar e
de avaliar os conteúdos deve permitir ao
aluno uma visão ampliada das diversas
relações que podem ser estabelecidas
entre uma disciplina e as demais áreas do
conhecimento, e da função que elas
assumem na sua formação. Espera-se,
portanto que o processo de avaliação
mostre ao aluno o que ele aprende e
como ele aprende para que tenha
confiança em sua forma de pensar, de
analisar e enfrentar novas situações
(LUCK, 1991:62).

Avaliar implica em recolher, descrever, analisar e
explicar o processo de ensino e aprendizagem, na
opinião dos evolvidos no processo, ou seja, alunos,
professores e equipe escolar. Mas ela é uma ação
regulada e refletida em função de um presente e de um
futuro esboçado por um projeto, tanto no sentido
pedagógico, quanto individual. As informações são
coletadas em função do valor atribuído à aprendizagem
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que se espera obter pelo processo de ensino.
Dessa forma, o ato de avaliar cria possibilidade
de reflexão sobre o projeto pedagógico, suas metas,
possibilidades e localiza a necessidade de cada aluno.
Já para o aluno a avaliação tem função de torná-lo
sujeito, o autor e o ator da sua própria aprendizagem.
Ela, nesse formato, cria consciência reflexiva no aluno
que assumirá a parcela da responsabilidade sobre sua
aprendizagem.
Para chegar nesse ponto, de novo, volta-se ao
profissional diferenciado dos demais, que tem em mãos
um objeto de trabalho distinto, um ser humano vivo e em
formação e cabe ao professor, nesse momento,
aconselhar, informar, indicar mudanças, promovendo
uma ação cooperativa que faz do diálogo, uma prática,
e da reflexão, uma constante. E ninguém melhor que
Luck para falar desta questão que:
(...) se constitui para todos os envolvidos
como o inventário de um processo vivo,
intenso e complexo, podendo significar o
modo pelo qual todos os participantes do
projeto pedagógico tomam consciência
de suas identidades, suas diferenças,
responsabilidades e avanços, na busca
da
autonomia
necessária
para
compreender o mundo no qual vivemos
(LUCK, 1991:63).

A avaliação pode ser um processo prazeroso,
uma relação de mão dupla como uma lente que permite
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uma visão detalhada do processo de ensinagem e
aprendizagem. Um elemento articulador das ações
pedagógicas. Não há uma forma única de se
acompanhar a aprendizagem. No processo avaliativo, a
eficácia depende do contexto de sua ocorrência.
Considera-se metas almejadas a proposta de ensino e
as pessoas envolvidas e a escolha dos instrumentos de
avaliação. Acredita-se que a observação dos
instrumentos de avaliação a aproxima de uma margem
de credibilidade, porque ultrapassa a simples
preparação técnica. O que confere importância a um
instrumento é a forma como instituição professores e
alunos o compreendem e utilizam. O processo deve ser
adequado à cultura institucional e deve ser condizente
com a realidade dos alunos.
A seleção e a elaboração dos instrumentos de
avaliação devem iniciar no planejamento, quando o
professor questiona: “O que ensino?”, “Por que ensino?”,
“Meus alunos podem aprender isso?”. Tais
questionamentos apontam para a necessidade de
direcionar o olhar para acompanhar o efeito das ações
didáticas, que organiza para que os alunos aprendam.
Aí se estabelece metas a alcançar que dizem respeito a
noções, conceitos, habilidades e atitudes que deseja ver
desenvolvidas em seus alunos e que se relacionam
tanto com as intenções de formação da instituição
escolar como com as metas do projeto pedagógico.
No processo, a avaliação deve fornecer dados,
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que possibilitem ao professor compreender o que o
aluno aprendeu ou não, para intervir e ajudar a superar
dificuldades e avançar. O essencial nessa perspectiva é
utilizar a avaliação a serviço da inclusão. Isso dá aos
instrumentos um sentido e relevância. Quando assim
praticados, possibilitam ao professor mensurar as
tensões, sofrimentos, avanços e conquistas e rever
metas, estabelecendo novas diretrizes e repensar a sua
forma de ensinar.
A variedade de instrumentos favorece a
individualização do processo, mas é única para cada
aluno na condição de aprendiz. A escolha de diferentes
instrumentos permite observar o progresso de cada
aluno pela comparação com os seus desempenhos
anteriores e não com outros alunos, como normalmente
acontece. Na amplitude e variedade de instrumentos e
das informações produzidas, os fatos sobre o ensino e a
aprendizagem não estão em sua forma final. É
necessário buscar, nas informações fornecidas pelos
instrumentos, a construção de um cenário para a
interpretação da história de cada participante, sob o
olhar único de seu professor e do próprio aluno.
A política nas escolas
Fazendo um percurso pelo passado, observa-se
que o processo educacional atual tem uma história e
uma raiz que justifica o seu fazer na atualidade. Antes
dos anos 60, a autonomia dos adolescentes era
massacrada pelos pais que acreditavam estar fazendo o
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seu papel e ajudando a formar filhos para servir a nação.
Mas os escravizavam, na opinião desses filhos hoje
adultos e pais. Eles geraram os atuais adolescentes que
possuem uma postura diferenciada, mesmo os que não
pertencem a uma elite privilegiada, como os que fazem
curso superior.
Após os anos 70 com o advento do computador e
em seguida da internet, mudou-se a forma e a natureza
do trabalho, também daqueles que vivem na zona rural.
Era comum, antes dos anos 70, para as famílias do
interior viver do trabalho no campo. Os filhos, pais e avós
desenvolviam trabalhos, braçais árduos sem auxilio de
máquinas, e valorizavam essa forma de viver.
Vangloriavam-se de assim conquistar riquezas ou
manter um dos filhos estudando na cidade mais próxima.
Atualmente, os filhos dessa geração, alguns na
classe média, lutam para manter uma posição mais
cômoda e evitar o trabalho no campo, minimizando
dissabores para os filhos. Eles acreditam estar assim
educando melhor os seus filhos. Cecília Faro (Anexo
2:48), sobre esse tema, considera importante incentivar
e valorizar pequenos trabalhos domésticos e
responsabilizar os filhos desde crianças para que se
preparem para os papéis profissionais. A autora aponta
também a importância da autonomia e dos sentimentos
de valorização do outro por algo que desenvolva, seja
qual for o tipo de trabalho. Essa é uma forma da criança
aprender a transitar, com a produção e a valorização
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desta, a política que permeia as transações existenciais.
Ela está presente na vida familiar, na escola na
sociedade e nas empresas.
De forma direta e indireta, todas as escolas fazem
política, seja quando os diretores estão reunidos com o
seu corpo docente, debatendo as questões acadêmicas,
seja em reunião de pais ou professores e alunos sobre
disciplina, sala de aula e proposta de trabalho e demais
situações.
As escolas desenvolvem a política, muitas vezes
a favor do sistema, ou seja, não pregam ideologias, ao
contrário trabalham a favor do sistema, mas
indiretamente. Às vezes trabalham contra, colocando
para o grupo ideias pessoais que acreditam serem
corretas. Essa postura influencia o aluno e em alguns
casos os confunde. A preocupação maior das escolas
não é o debate, mas a influência ideológica pessoal
como único caminho a ser seguido, não utilizando os
filósofos e os conceitos filosóficos.
A autora Ivonete Maciel Sacramento dos Santos
no (Anexo 4:52), aborda a trajetória da Educação de
jovens e adultos e os seus percursos na política escolar.
Na opinião da autora, a educação hoje não é uma
realidade, é um privilégio. Ela aponta o fato de muitas
crianças não acessarem a instituição escolar o que vai
de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA 8069/90) em seus artigos:
Art. 3º A criança e o adolescente gozam
de todos os direitos fundamentais
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inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

A autora aponta que a lei ainda prioriza:
a) primazia de receber proteção e socorro
em quaisquer circunstâncias;
b)precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância
pública;
c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido
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na forma da lei qualquer atentado, por
ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

Há escolas com elevado grau de autoritarismo
por parte dos seus governantes, que apresentam desde
valor restrito às verbas destinadas à manutenção da
escola, materiais e merenda até as programações com
as quais cada série deverá trabalhar. As grades de
disciplinas chegam prontas de outras regiões com
diferente situação socioeconômica e, muitas vezes,
totalmente fora do contexto social das regiões. Neste
sistema não é permitido espaço para debate e nenhum
tipo de proposta.
Observando os debates políticos e econômicos,
compreende-se que a educação pública não é refém de
negociações apenas ideológicas. O que deveria ser
igual para todos não faz parte do passado e não se
vislumbra em futuro próximo.
Segundo Alves (2003), a educação para todos
seria o ideal, mas não é o que ocorre na realidade. A
igualdade é uma utopia e torna-se inviável em função da
diversidade do país. Em muitas regiões brasileiras os
alunos não têm acesso nem a uma carteira para a sua
alfabetização. Atualmente, os problemas políticos e
escolares têm sido discutidos nas comunidades de pais
e alunos por causa da discrepância dos valores
atribuídos
à
educação,
desconsiderando
as
necessidades das regiões menos privilegiadas.
Em função da ideologia da administração e da
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política, as escolas apresentam problemas de espaços
físicos, contratação de professores e administração de
materiais, que interferem no desenvolvimento das
atividades práticas do fazer educacional.
Os relatórios anuais dos programas de educação
não refletem os problemas de diversas regiões
brasileiras. Uma questão de divergência de valores que
fazem parte da política e da ideologia escolar; tema esse
que provocará ainda muito debate.
Educação, escola e ideologias
O desenvolvimento de uma discussão deve partir
de uma ideologia democrática em que o professor possa
mediar um debate com a ideia de que todos opinem, e
não meramente fazer a “cabeça” dos alunos com os
seus valores pessoais. O papel dos educadores é
mediar ideologias, fazendo com que alunos reflitam
sobre o passado e o futuro e opinem, de acordo com a
sua percepção e maturidade, mas com base na
realidade. A democracia no Brasil é um fato, mas nem
sempre o seu significado é compreendido e praticado
conforme aponta Ivonete Maciel Sacramento dos
Santos, no Anexo 4:52.
Para a autora não existe democracia sem direito
à expressão. E democracia é a convivência no
pluralismo das ideias. Com baixos salários e
desvalorização do professor, o quadro do magistério
perdeu o sentido e o gosto pela profissão. Deixou em
lugar da paixão e dedicação, indiferença e inércia. A
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válvula de escape aparece mesma moeda, o descaso,
que gera problemas para o próprio professor que se
deprime e aliena. A consequência é sofrida pelos alunos
que se manifestam com a indisciplina. O prejuízo é de
todos, e a comunidade de pais e alunos debatem-se à
procura de uma solução e se perguntam por onde anda
a vocação da educação. E a vocação, o amor à profissão
espera encontrar a valorização profissional, mas não se
pode deixar de lado o profissionalismo. Apesar da
desmotivação no dia-a-dia, da depressão e da inércia essa profissão é diferenciada, porque tem como objeto
de trabalho o ser humano vivo para ser transformado em
cidadão. Os profissionais da educação fizeram opção de
serem educadores. Os alunos, da mesma forma que os
professores, são vítimas de um processo político. E
nesse processo aprendem de forma deturpada a
exercerem um dos processos educacionais, a crítica,
conforme alerta Santos no Anexo 4:52.
Quando há mudanças no governo, mudam-se as
ideologias e todo o sistema educacional é afetado. Ele
melhora ou piora. Como as mudanças nas últimas
décadas não vêm atendendo às reivindicações dos
profissionais da educação, o corpo docente tem sido
afetado e em consequência o corpo discente e
comunidade como um todo. Porém, essa pedagogia não
pode interferir no direito dos alunos de aprenderem, de
forma digna, a receber conhecimentos e suprir as
necessidades de informação, de acordo com os seus
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direitos.
Esse direito esbarra na dificuldade dos docentes
apáticos e dos recém-formados que muitas vezes
ocupam os lugares dos veteranos. Os apáticos estão
indiferentes aos direitos dos alunos e os novatos estão
inexperientes na arte da ensinagem. Os novos
professores alegam que a faculdade não os prepara
adequadamente para enfrentar a sala de aula. Eles não
sabem como colocar em prática o pouco que
aprenderam teoricamente. As reclamações mais
frequentes dos gestores são: liderança em sala de aula,
preparação de conteúdos e forma de ministrar os
conteúdos. Falta o domínio do professor nos três itens
para dar segurança aos alunos, que sem segurança não
se concentram e dispersam. Aqui Luck reaparece para
sustentar:
As Universidades desenvolvem grades
curriculares com grande carga horária da
matéria específica como, por exemplo:
biologia, matemática, português, e não
uma boa grade didática nem como o
professor se preparar para a prática em
sala de aula. Isto não quer dizer que as
matérias específicas não sejam de
grande importância. Os professores
necessitam de uma formação para o
trabalho prático que o acompanhará por
toda vida (LUCK, 1991:101).

A formação tem como base primordial o curso de
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graduação em docência e aposta desejável da pósgraduação, nem sempre possível para muitos docentes.
E esse docente ainda terá de aperfeiçoar seus
conhecimentos na prática do seu cotidiano. Estudar em
paralelo tanto individual quanto em grupo de docentes
para trocas das experiências vivenciadas, fazer
autoavaliação, se submeter e refletir sobre as avaliações
discentes e da administração escolar.
Em seguida, vamos tratar sobre a questão da
alfabetização e a política educacional em nosso país.
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A DISLEXIA E A MATEMÁTICA: UMA
ABORDAGEM CONCEITUAL PARA UM
AUMENTO DE POSSIBILIDADES
Lucimara Alves de Faria

RESUMO
A história da educação brasileira sempre esteve
pautada pela diversidade e pela intensa
necessidade de uma adequabilidade. Atualmente
após inúmeras pesquisas, foram criados os
denominados transtornos de aprendizagens e dentre
os existentes, a dislexia surge como um dos mais
comuns. O estudante disléxico apresenta uma
importante dificuldade em ler, escrever da forma
como acontece seu aprendizado dentro dos padrões
existentes. Com isso, quando se discute a dislexia
se coloca como âmbito principal, a língua
portuguesa, onde os demais componentes
curriculares acabam não tendo a mesma ênfase.
Nesse cenário, aparece a discalculia, seguindo a
dislexia, onde vemos indivíduos não se adequando
ao aprendizado dos conceitos matemáticos,
números, símbolos, gráficos, e muitas vezes não
conseguindo entender os enunciados dos
problemas, partindo de conceitos abstratos. Esse
estudo científico se estabelece por meio de uma
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revisão bibliográfica, com uma pesquisa em diversos
autores em livros, artigos e revistas especializadas,
demonstrando que a dislexia/discalculia está
próxima a matemática e que cabe ao professor
elencar a metodologia adequada para que esse
estudante possa ter suas potencialidades
evidenciadas a partir de suas especificidades. A
necessidade de desmistificar que o estudante
disléxico é inapto para aprender é de suma
importância para que o ensino seja eficiente e
significativo para esses estudantes, tendo o
professor como incentivador desse processo.
Palavras chaves: dislexia, discalculia, matemática,
ensino.
ABSTRACT
The history of Brazilian education has always been
guided by diversity and the intense need for
adaptability. Currently, after numerous researches,
so-called learning disorders were created and,
among the existing ones, dyslexia appears as one of
the most common. The dyslexic student has an
important difficulty in reading, writing the way his
learning happens within the existing standards.
Thus, when discussing dyslexia, the main language
is the Portuguese language, where the other
curricular components end up not having the same
emphasis. In this scenario, dyscalculia appears,
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following dyslexia, where we see individuals not
adapting to the learning of mathematical concepts,
numbers, symbols, graphs, and often failing to
understand the statements of problems, starting from
abstract concepts. This scientific study is established
by means of a bibliographic review, with a research
by several authors in books, articles and specialized
magazines, demonstrating that dyslexia / dyscalculia
is close to mathematics and that it is up to the teacher
to list the appropriate methodology so that this
student can having their potentialities evidenced
from their specificities. The need to demystify that the
dyslexic student is unable to learn is of paramount
importance for teaching to be efficient and
meaningful for these students, with the teacher as an
incentive to this process.
Key words: dyslexia, dyscalculia, mathematics,
teaching
INTRODUÇÃO
A escola brasileira é caracterizada por uma
diversidade constante no que se refere aos
estudantes, suas capacidades, especificidades,
onde toda essa heterogeneidade deveria de uma
forma geral ser um instrumento incentivador de todo
o processo de ensino e aprendizagem.
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Essa diversidade nem sempre foi bem
entendida ou aceitada, já que inúmeros estudantes
que não se enquadravam no determinado “padrão
normal”, era classificado como inapto para aprender
e isso associado a mobilidade de comportamento e
indisciplina, ocasionavam em uma grande evasão
escolar.
Com a denominação por meio de inúmeros
estudos, dos transtornos de aprendizagem,
direcionamentos foram feitos, pesquisas e
metodologias elencadas. Dentre esses transtornos
de aprendizagem, a dislexia começou a ser
detectada com grande ênfase.
Uma vez detectada como disléxico, o
estudante apresentava uma intensa dificuldade em
ler e escrever, em conceitos abstratos, ocasionando
um desinteresse pelo que tem que aprender e muitas
vezes não consegue. Porém, esse transtorno de
aprendizagem quando discutido no âmbito escolar
sempre esteve relacionado a competência leitora e
escritora, principalmente em língua portuguesa,
deixando muitas vezes os demais componentes
curriculares de lado.
Esse estudo científico se justifica pela
necessidade de entender que a dislexia se refere
não apenas a língua portuguesa, mais também
requer que haja uma especificidade nos demais
componentes curriculares, principalmente na
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matemática. Aproximar a matemática e a dislexia
sempre pareceu distante e até não significativo.
Esse mesmo estudo científico tem como
objetivo demonstrar que a dislexia, focando também
a discalculia afeta o estudante, quando o
componente trabalhado vem a ser a matemática.
Para isso, tem como objetivo específico, entender
essa aproximação e como proceder de forma
metodológica para que a aprendizagem desse
estudante seja efetiva e significativa.
Como metodologia foi utilizada uma revisão
bibliográfica, com uma pesquisa em livros, artigos e
revistas científicas, acerca de temas como a dislexia
e seus conceitos, os transtornos de aprendizagem e
seus conceitos e a aproximação da matemática e
suas
metodologias
promovendo
essa
adequabilidade para os estudantes disléxicos. A
pesquisa bibliográfica promove essa argumentação
por meio dos conceitos elencados pelos autores e
caracterizam o estudo científico, eliminando o senso
comum.
Todos os componentes curriculares devem
estar atentos na questão do estudante disléxico e
como desenvolver todas as suas potencialidades, já
que o mesmo não é inapto para aprender, apenas
necessita dessa adequabilidade para que suas
qualidades sejam devidamente presentes e
estimuladas.
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APRENDIZAGEM:

Para que se possa entender a relação entre
a matemática e estudante disléxico, é necessário em
embasamento inicial sobre esse transtorno de
aprendizagem.
Ao longo do tempo dentro do âmbito escolar
sempre se considerou que o estudante disléxico era
aquele que de uma forma geral possuía importantes
dificuldades de leitura, e ao mesmo tempo
apresentarem um nível intelectual mais do que
adequado.
Esses conceitos iniciais, além de atuarem
como suporte para a pesquisa nesse estudo
científico, servirão também como um incentivo aos
educadores no que se refere a tudo que cerca esse
transtorno de aprendizagem e que tem estado cada
vez mais presente no âmbito escolar.
Boimare (2011) descreve que os distúrbios de
aprendizagem têm sido um desafio interessante
para os professores e pedagogos que estão
preocupados com o conteúdo aprendido por seus
alunos. Trata-se de um ramo amplamente explorado
pela neurociência e pela psicopedagogia, e pouco
explorado no âmbito da pedagogia, e os pedagogos
são ou deveriam ser os principais interessados no
tema, pois são os que mais convivem com essa
clientela em sala de aula e precisam buscar mais
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conhecimentos sobre o que e quais são os
distúrbios, transtornos ou problemas que afetam a
aprendizagem, quais as principais características e
como lidar com eles.
Outra terminologia do qual a educação se
utiliza é a palavra "transtorno", onde segundo a
“Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento da Classificação Internacional de
Doenças – 10”, elaborado pela Organização Mundial
de Saúde: o termo "transtorno" é usado por toda a
classificação, de forma a evitar problemas ainda
maiores inerentes ao uso de termos tais como
"doença" ou "enfermidade”. "Transtorno" não é um
termo exato, porém é usado para indicar a existência
de um conjunto de sintomas ou comportamentos
clinicamente reconhecível associado, na maioria dos
casos, a sofrimento e interferência com funções
pessoais. (CID - 10, 1992 p. 5)
Os chamados transtornos de aprendizagem
são confirmados, decorrentes de resultados de
testes específicos e individualmente aplicados na
área de leitura, matemática ou expressão escrita,
com resultados que estão substancialmente abaixo
do esperado para a idade do estudante,
escolarização e/ou nível de inteligência.
Nesse momento, todo esse cenário interfere
significativamente no desempenho escolar ou nas
atividades diárias que exigem por exemplo,
habilidades de leitura, matemática e/ou escrita.
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Nesses transtornos de aprendizagem, são
observados os transtornos específicos de leitura, de
aritmética, da expressão da escrita, da leitura e
escrita na matemática. Associado a isso pode-se
observar a falta de interesse, mobilidade emocional
e até problemas disciplinares.
Alguns fatores como falta de interesse, um
ensino deficiente, perturbações emocionais ou
aumento ou mudança no padrão de exigência das
tarefas não podem ser considerados.
Os fatores sociais, ambientais e familiares
são decisivos no desenvolvimento dessas crianças e
na sua aprendizagem. A influência do meio sobre o
sujeito é grande e os problemas de aprendizagem
podem ser reduzidos significativamente com
intervenção e apoio em conjunto, de pais e
professores. (SMITH e STRICK, 2001)
No âmbito escolar, esses transtornos de
aprendizagem quando detectados logo cedo
promove
um
aumento
significativo
nas
possibilidades de aprendizagem, onde a escola e a
família trabalham em parceria, para que o estudante
tenha suas potencialidades desenvolvidas a partir de
suas especificidades.
DISLEXIA: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS
Como foi descrito anteriormente, a dislexia
remete a um distúrbio de aprendizagem na leitura e
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escrita. Muitos estudantes demonstram uma
incapacidade de realizar uma leitura em toda a sua
plenitude.
Morais (1986) relata que historicamente foi
em 1896 que o termo transtorno de leitura foi
descrito pela primeira vez. Desse período até os dias
de hoje, muitas descrições foram formuladas.
Morgan usou o termo Cegueira Verbal Congênita em
1896 para caracterizar um rapaz de 14 anos de
idade que não conseguia ler e escrever. As
dificuldades observadas por Morgan eram
decorrentes de um desenvolvimento defeituoso do
giro angular – giro cerebral localizado no lobo
temporal um dos responsáveis pela leitura.
Em uma sala de aula, ter um estudante
disléxico acaba tornando-se um desafio devido a
toda otimização do qual se estabelece o sistema
educacional. Aulas com tempos pré-determinados,
vários componentes curriculares, muitos estudantes
em uma sala de aula, promove muitas vezes uma
situação onde o mesmo caia no esquecimento.
Santos e Navas (2001) relatam que é
necessário descrever as duas vias independentes
que possibilitam o reconhecimento de uma palavra
escrita. A via léxica ou direta que estabelece a forma
visual, a pronúncia e o significado da palavra e a via
fonológica ou indireta, pré-léxica ou de subpalavras,
na qual ocorre um processo de recodificação que
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envolve um conjunto de regras para conversão da
letra-som.
Essa dislexia visual é caracterizada por uma
dificuldade em diferenciar, interpretar e recordar
palavras vistas visualmente por exemplo. Esses
estudantes denominados disléxicos visuais têm
importantes dificuldades de memória e de análisesíntese visual, na discriminação visual de detalhes,
no perceber rapidamente as palavras escritas, em
respeitar as sequências viso-espaciais, etc.
Ao ler algo, seja um texto ou um problema,
enunciado em matemática, podem ocorrer trocas de
palavras com detalhes ou configurações gerais
semelhantes, também uma dificuldade em
representar graficamente as palavras, dúvidas ou
elaboradas mentalmente, e também pelas inversões
de letras que diferem quanto à orientação espacial.
Outra classificação da dislexia é feita por
Rotta (2006), em três tipos: dislexia fonológica
(sublexical ou disfonética), caracterizada por uma
dificuldade seletiva para operar a rota fonológica
durante a leitura apresentando problemas no
conversor grafema-fonema. Sendo assim, as
dificuldades fundamentais residem na leitura de
palavras não familiares. Como consequência
negativa, a lentidão para reconhecer a palavra
acarreta falta de compreensão do que foi lido.
Dislexia lexical (de superfície), as dificuldades
residem na leitura de palavras irregulares tendo
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como consequência uma leitura lenta e silabada. Na
dislexia mista, os disléxicos apresentam problemas
para operar em ambas as vias, léxica e fonológica.
Já a dislexia auditiva está diretamente ligada
à dificuldade para estabelecer diferenciação na
análise, na síntese e discriminação e duração de
sons e dificuldades temporais referentes à
percepção da sucessão.
Na junção dos tipos, pode-se considerar a
dislexia mista, em que as características da dislexia
lexical e disfonética acabam se unindo.
Os principais padrões de disfunção na
leitura são divididos em dislexias periféricas e
centrais. Nas dislexias periféricas, os distúrbios
ocorrem na análise visual ou no reconhecimento das
palavras (dislexia visual) e nas dislexias centrais, os
distúrbios ocorrem em componentes das rotas
fonológica
ou
lexical
(dislexia
auditiva).
(CAPOVILLA, 2000)
Essa questão da leitura assume uma total
evidência quando a criança adentra no ensino
fundamental, onde essa troca de sílabas, além das
dislalias
(linguagem
atrasada),
distúrbios
psicomotores, déficit na noção espacial e da
lateralidade.
A dificuldade específica para a escrita pode
ser isolada ou acompanhada da dificuldade da
leitura. Essa disgrafia promove à criança, muitas
vezes, a capacidade de ler, porém de não conseguir
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interpretar, sendo decisiva por exemplo no ensino da
matemática e de toda a sua abstração. Soma-se
isso, a escrita lenta e até invertida.
Shaywitz (2006), descreve que nos
problemas de leitura, ocorrem a persistência de
dificuldades precoces da linguagem oral; pronúncia
equivocada de nomes de pessoas e de lugares;
ignoram partes de uma palavra; dificuldades para
lembrar nomes de pessoas, lugares e confusão
quando estes aparecem; o vocabulário é expressivo
e oralizado, mas consegue compreender quando
ouve.
Por outro lado, Frank (2003) relata que a
maioria dos indivíduos disléxicos possui inteligência
igual ou superior à média. Infelizmente, os
problemas de uma criança de aprender e de
processar, de reter, de obter e de expressar
informações podem resultar na impressão errônea
de que a criança não é esperta e sim incapaz.
Entender a ligação entre a matemática e a
dislexia, é primordial para conseguir transmitir para
esses estudantes os conceitos existentes nesse
componente curricular e consequentemente, para
que os mesmos se desenvolvam, e atinjam a
aprendizagem, por isso é importante o uso do DUA (
desenho universal da aprendizagem) para todos
alunos serem incluídos.
Carvalho et all, (2010) relata que o estudante
com dislexia encontrará dificuldades também em
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matemática, pois é uma linguagem. Assim, a
aprendizagem numérica está fortemente associada
a leitura de textos, nos casos de resoluções de
problemas matemáticos, ou seja, há uma
semelhança na linguagem escrita e na matemática,
pois a letra é um símbolo, e o número é uma
representação simbólica. No caso do disléxico,
geralmente, há falhas nas áreas cerebrais que
pertencem à leitura, a escrita, a linguagem, e a
organização espacial, que incluem os números,
gráficos, espaços, símbolos matemáticos e outros.
Essa discalculia dificulta de forma
determinante qualquer aprendizado dentro da
matemática, pois o estudante muitas vezes entende
os conceitos dessa matéria de forma concreta, pois
seu pensamento lógico está presente e efetivo,
mais apresenta uma importante dificuldade em
trabalhar com símbolos e números, fórmulas e
enunciados.
Garcia (1998) determinou uma classificação
para essa discalculia. Pode ser uma discalculia
verbal (dificuldade em nomear as quantidades
matemáticas),
discalculia
practognóstica
(dificuldade em enumerar e comparar), discalculia
léxica (dificuldade na leitura dos símbolos
matemáticos), discalculia gráfica (dificuldade na
escrita dos símbolos matemáticos), discalculia
ideognóstica (dificuldade em fazer operações
mentais e na compreensão dos conceitos
Lucimara Alves de Faria

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

618

matemáticos) e discalculia operacional (dificuldade
nas operações e nos cálculos numéricos).
Por meios dos conceitos descritos acima,
pode-se entender como a dislexia e a matemática
estão próximas, onde esse entendimento será de
grande valia para o aprendizado efetivo desse
estudante.
A
MATEMÁTICA
E
A
DISLEXIA:
POSSIBILIDADES NA DIVERSIDADE
Esse estudo científico que desde seu início
se propôs a demonstrar que a dislexia promove
certas especificidades aos estudantes durante o
ensino da matemática, desvinculando seu âmbito
apenas no que se refere a ler e escrever.
Ententer como proceder nesse cenário será
de suma importância para que o educador consiga
elencar a melhor metodologia para trabalhar com
esse estudante de forma efetiva e significativa.
Farell (2008) descreve que os diferentes
sistemas neurais contribuem para a aprendizagem
matemática, um deles é o sistema verbal. Esse
sistema tem a capacidade de armazenar fatores
numéricos, além de informações aprendidas
verbalmente por repetição, como poesia: sustenta
o saber de contar e os conhecimentos numéricos
aprendidos por repetição, como as tabelas de
repetição.
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O estudante disléxico com discalculia, é
capaz
de
realizar
cálculos
matemáticos
mentalmente, mas possui uma extrema dificuldade
de representar esse cálculo concretamente,
escrevendo-o no papel por exemplo. Essa
dificuldade vem de um déficit na organização
espacial (descrito anteriormente), além da
dificuldade de organizar e seguir sequências. Essa
sequência pode ser observada em números e
símbolos, que acaba se perdendo nesse estudante,
atrapalhando o resultado final.
A maioria dos estudantes disléxicos possuem
inteligência igual ou superior à média. Contudo,
esses problemas dos mesmos em aprender e de
processar, de reter, de obter e de expressar
informações podem resultar em uma impressão
errônea de que eles não são capazes. (FRANK,
2003)
Quando o estudante é detectado com
dislexia e/ou discalculia, e isso é feito corretamente
de forma precoce, o trabalho deve primar por
conceitos concretos, sempre levando em conta a
realidade do estudante. Com a dominância do
sistema matemático, de termos como igual, maior,
menor, diferente de forma primeiramente concreta
para depois abstrata.
Essa forma concreta que está sendo descrita
acima, pode ser exemplificada com atividades
envolvendo vários sentidos, envolvendo o corpo,
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para que esse estudante possa internalizar os
conceitos, para posteriormente poder utilizá-los de
forma que seja signiificativa para o mesmo. O tocar
e o sentir é de extrema importância, onde o mesmo
aprende fazendo, tendo o movimento como uma
ação efetiva para essa aprendizagem.
Garcia (1998) descreve que dentro da
aprendizagem se os conteúdos selecionados para
a aprendizagem forem conteúdos extraídos da
necessidade do estudante conhecer-se e conhecer
o mundo a sua volta, a forma, ou seja, o processo
de trabalhar esses conteúdos, de possibilitar a
apropriação
da
leitura
e
da
escrita,
conseqüentemente, não será o mesmo. A forma,
nesse caso, deverá garantir as mais variadas
vivências possíveis da escrita, no seu uso e função
social.
Qualquer indivíduo entende que a linguagem
corporal é sua primeira linguagem, pois por meio do
corpo ele tem a capacidade de interagir com o meio
que o cerca. Nesse momento a ludicidade também
assume um papel importante, pois estimula a
prática, sendo uma forma concreta de expressão tão
importante para o disléxico.
Com essa ludicidade, o estudante
ultrapassa a única forma de se expressar que seria
por meio da leitura ou da escrita, e com o corpo e o
movimento, pode estar utilizando uma forma de
comunicação e construção de significados que
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deverão ser aprendidos. Isso é pertinente quando se
entende que no estudante disléxico as falhas nas
chamadas áreas cerebrais destinadas a leitura, a
escrita, a linguagem e a organização espacial,
acabam incluindo os números, os espaços, os
gráficos e os símbolos matemáticos.
O fator emocional também deverá ser
considerado durante o processo de aprendizagem,
pois, geralmente, é uma caminhada longa e
demorada com sentimento de insegurança e
ansiedade.
Muitos adolescentes temem que uma vez que
seu transtorno se torne público, não consigam fazer
o que se esperavam ou acreditavam que pudessem.
A carga emocional que o medo causa pode ser
esmagadora e é por isso que é tão importante
enfrentar com a criança disléxica, ajudando-a a
encontrar maneiras de superar o seu transtorno.
(FRANK, 2003)
Várias reações emocionais podem ocorrer
nos disléxicos, como, por exemplo, atitudes
depressivas diante de suas dificuldades de
aprendizagem, recusando situações que exijam
rendimento sistemático e ativo por temor de viver
situações de fracasso.
Outros podem apresentar atitude agressiva
diante de seus superiores e iguais, com
comportamento de hostilidade para com seus
professores e colegas adiantados na escola. Podem
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também evitar e rejeitar qualquer situação que
envolva leitura, retirando-se da aprendizagem e de
competições, o que leva a uma diminuição da sua
autoestima.
Frank (2003) relata que é importante acima
de tudo, lembrar que a dislexia pode causar
profundos efeitos negativos na personalidade, se
não for acompanhada adequadamente, mais
também poderá ter numerosos efeitos positivos
tanto na personalidade quanto na vida escolar e
profissional da pessoa afetada.
O professor que está no dia a dia com seus
alunos, apresentando conteúdos de forma criativa e
variada, proporcionará a aquisição da informação de
forma adequada e estimulará intelectualmente, a fim
de desenvolver sua criatividade que, quando
aguçada, trará uma sensação de satisfação,
diminuindo a frustração e aumentando a autoestima.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como educador, o professor deve estar
sempre atento para conseguir extrair de seus
estudantes todas as suas potencialidades em face a
sua especificidade. Essa questão parece ser bem
mais complexa quando o primeiro tem em sua sala
de aula estudantes com algum transtorno de
aprendizagem, dentre eles a dislexia.
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No transcorrer de todo o trabalho científico
buscou-se desmistificar a ideia de que a dislexia
estaria próxima apenas da competência leitora e
escritora, recorrente a língua portuguesa e tudo que
envolve seu aprendizado. Todos os componentes
curriculares devem promover as adequabilidades
necessárias, para que o processo de ensino e
aprendizagem ocorra de forma efetiva e significativa
pra essa estudante.
Na dislexia, temos a discalculia que está
intimamente ligada a matemática, onde cabe ao
professor entender os conceitos relacionados a esse
transtorno
de
aprendizagem,
elencar
as
metodologias adequadas, conhecer esse estudante
e pensar na melhor formar de ensinar tudo
relacionado a esse componente curricular.
Em vários pontos abordados, foi buscado a
questão do aprendizado abstrato que deve ser
substituído pelo concreto no caso do estudante
disléxico, onde o mesmo necessita de compreensão
no que se refere a entender os enunciados dos
problemas matemáticos, os símbolos, os números,
os gráficos e a lógica.
O professor deve entender que muitas vezes
esse estudante possui o raciocínio matemático
adequado, porém sua forma de entendimento, de
aprendizado e de expressão é diferente. Com isso,
a utilização do conceito concreto se torna eficiente,
algo palpável, efetivo e significativo.
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Em todo esse processo de aprendizagem, no
âmbito do concreto, a ludicidade e o movimento
corporal podem ser efetivos, já que a linguagem
corporal é a primeira forma de linguagem que
qualquer ser humano possui.
Toda essa questão pedagógica deve estar
vinculada a questão emocional, já que o indivíduo
com dislexia pode muitas vezes ter sido
categorizado como inapto a aprender, incapaz,
levando a uma baixa importante na sua autoestima
e consequentemente tendo vergonha, se isolando e
apresentando até problemas de indisciplina.
Cabe ao professor entender a melhor forma,
a melhor metodologia para atender esse estudante,
lembrando sempre que ele não possui nem déficit ou
dificuldade, apenas uma certa especificidade que
necessita ser entendida para que suas
potencialidades sejam realmente desenvolvidas.
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O USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO DA
GEOGRAFIA
Luiz Costa Benites de Lima

Experiências dos Professores vivenciados pela
Tecnologia
Nos dias de hoje como antigamente, os
professores solicitam trabalhos para serem realizados
em casa e entregues posteriormente e muitos alunos
encontravam alguma forma de obter trabalhos prontos,
fazer cópias fiéis de trabalhos semelhantes ou de
resumos de livro e muitas outras formas para minimizar
seu trabalho de construção textual de ideias. Tanto hoje
quanto anteriormente, qual a diferença? Com o advento
da Internet (a rede mundial de computadores), reduziuse ainda mais o tempo de pesquisa do aluno, ficou cada
vez mais rápida a forma de conseguir estes dados, a
quantidade de informações e a facilidade de encontrálas prontas. Com tanta tecnologia envolvida, como
garantir que houve uma atividade de leitura e pesquisa
adequadas, e que o trabalho foi realmente criado e não
copiado. Utilizada de forma adequada dentro do
processo educacional estas tecnologias, facilidades,
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representam um aumento na qualidade do aprendizado
dos alunos na escola.
A Tecnologia de Conectar Pessoas em
Comunidades
O uso da tecnologia digital, nos dias de hoje, pode
interligar professores, estudantes, cientistas e
profissionais para o debate de ideias e até a realização
de projetos tecnológicos, e tornou-se um instrumento
fantástico de ajuda ao desenvolvimento do aluno, desde
que não seja substituído completamente pelo professor
e pela sala de aula e que não seja deixado de lado às
individualidades. A quantidade fenomenal de informação
de fácil acesso e variadas experiências vividas podem
ser obtidas numa velocidade absolutamente ínfima, pois
é possível conectar pessoas de todo o país e até de todo
o mundo, através de sites de comunidades, o site
Facebook, sendo uma das comunidades virtuais mais
acessadas pelos nossos estudantes.
Os Meios eletrônicos e a educação da geografia
Entre tantos meios tecnológicos educacionais, os
softwares educacionais, computadores tutor e tutelado,
deve-se adotar-se, um meio termo entre não utilizar o
computador para tudo impedindo que a criança se
desenvolva, nem por outro lado, ficar totalmente cego ou
à parte da tecnologia que vivenciamos. É viável
encontrar maneiras de se tirar proveito do computador
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sem com que toda a tarefa de desenvolvimento e criação
da criança ou do jovem fique a cargo dele.
A Análise da Tecnologia Educacional Atual
Depois de uma análise, relaciono alguns pontos
que deveriam fazer parte da realidade do ensino atual,
considerando-se a enorme diferença de qualidade que
há entre o ensino público e privado:
a) A tecnologia funciona como um atrativo ao aluno e
como uma ferramenta para estimular o aprendizado e
interesse pela aula;
b) A tecnologia deve ser utilizada apenas como
ferramenta de complementação no processo de
desenvolvimento do aluno e de nenhuma maneira
deverá substituir o professor, o contato com experiências
práticas, a discussão e o trabalho em grupo;
c) No uso da tecnologia da informação, pautada em uma
forte revolução que vivenciamos na educação deve-se
encontrar e filtrar todas as vantagens que o computador,
a Internet e tudo mais pode nos proporcionar;
d) Aulas apresentadas utilizando-se transparências, por
exemplo, são satisfatoriamente ágeis e torna um pouco
mais interessante, também faz com que o aluno não
perca a atenção. Em contraposição, algumas
instituições ainda não alterou a tradicional aula, na qual
o professor apresenta-se na sala copiando partes do
livro no quadro negro e o aluno mecanicamente, muitas
vezes, copiando. Um ponto contra poderia ser o fato do
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aluno não estar exercitando a escrita, mas isto pode ser
feito em outras atividades. Como resultado, haveria um
saldo no tempo no qual pode ser aproveitado com outras
atividades como discussão, resolução de exercícios e
atendimento a cada problema individual;
e) Aulas já ministradas podem ser armazenadas e
constantemente atualizadas por outros professores sem
a necessidade de ficar "reinventando a roda". Este ponto
tem uma grande importância que ainda não venha sendo
tomado o devido cuidado. Por que a cada novo professor
que se apresenta numa escola, novas aulas devem ser
preparadas sobre o mesmo assunto, visto que
professores anteriores a ele já teriam feito. Pode-se criar
uma espécie de repositório de aulas, na qual um padrão
é criado pela escola e na qual professores
constantemente estariam atualizando o conteúdo, no
sentido do desenvolvimento da informação. Há muitas
vantagens como, por exemplo, o professor substitui o
tempo preparando aulas para melhorar o
material e encontrar associações com a vida real e com
atualidades;
f) A Internet é um instrumento fabuloso para a educação,
que também está num estágio muitas vezes formal em
relação ao desenvolvimento.
A Internet "ainda" não consegue respeitar as
individualidades e limitações de cada um, na fase do
ensino fundamental, por esse motivo muitos ainda
criticam a Internet como instrumento para a educação,
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pois considera que os assuntos da rede não são
apresentados de maneira particular e contextualizados
de forma a captar a individualidade de cada criança ou
adulto. Trata-se de um motivo muito forte para não
substituir o professor, o que não significa que a sua
função não possa ser alterada. Cada aluno é diferente e
por isto o professor não deve desaparecer. A função do
professor atual, ou do professor tradicional, deve ser
questionada e avaliada. Aquele professor que se limita a
copiar livros no quadro negro, a corrigir exercícios sem
avaliar o raciocínio empregado, a não incentivar a
criatividade e o trabalho em grupo, a estimular o
raciocínio e a participação do aluno na aula, a não
aplicar a realidade, está fadado a não ter sucesso.
Devemos conhecer individualidades, dificuldades,
pontos fortes e fracos e sabê-los manipulá-los. A
Tecnologia da Informação na Educação, mesmo com
todos os seus problemas, é sem dúvida um grande
atrativo incrível para todos, aulas tradicionais que
anteriormente já eram maçantes, ficaram mais atrativas
e mais produtivas.
A Aceitação das pessoas ao uso da Tecnologia
O sistema educacional está colocado em
questão, e o quanto à função do professor deve ser
repensada. A aceitação das pessoas quanto às
alterações no sistema educacional por causa da
Tecnologia da Informação na Educação, e com a
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expansão dos computadores na sociedade educacional
onde grande parte dos alunos do ensino superior das
Universidades dizem acreditar que o professor teria seus
dias contados devido ao fato de que não conseguiriam
sobreviver às novas tecnologias.
Uma grande parte da população opta pelas aulas
ministradas à distância, através do AVA (Ambiente
Virtual de Aprendizagem), onde o professor e seus
alunos podem se encontrar via internet ao mesmo
tempo, em videoconferências ou chats (síncrono), ou
ainda por e-mail (assíncrono), todos concordam que as
salas de aula não são mais representadas por um lugar
físico.
É um equívoco dizer que a educação do presente
é aquela que melhor lidar com as máquinas. A boa
escola é, e sempre será, aquela que submeter seus
alunos à maior quantidade possível de experimentações
e pesquisas, nas quais o professor desempenhe o papel
facilitador. Com estes fragmentos podemos pensar na
utilização da tecnologia na área educacional, sem
nenhuma preparação na educação e desorganizada.

As Ferramentas tecnológicas na educação
Os sites, chats, blogs, fotografia, vídeos, etc. Na
obra “O que é o Virtual” de Levy, onde faz um
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questionamento sobre de onde vem as ferramentas e
em seguida responde que: Primeiro (nas ferramentas),
uma função física ou mental dos seres vivos (bater,
pegar, caminhar, voar, calcular) é identificada. Depois,
essas funções são separadas de um agregado particular
de ossos, carne e neurônios. Assim, elas são separadas,
ao mesmo tempo de uma experiência interior, subjetiva.
A função abstrata é materializada sob outras formas que
não o gesto habitual. O corpo nu é substituído por
dispositivos híbridos, outros suportes: o martelo para a
batida; a armadilha ou o anzol para a captura; as asas
de avião para o voo; a régua de cálculo para as
operações matemáticas (...) Graças a essa
materialização, o privado torna-se público, partilhado
(...) a fim de utilizar uma ferramenta, deve-se aprender
gestos, adquirir reflexos, recompor uma identidade
mental e física (PIERRE LEVY, 2009 p.71).
Utilizando-se de forma adequada a Tecnologia
da Informação na Educação os alunos e professores
podem desfrutar de uma excelente opção que dará
oportunidades para postarem seus conhecimentos,
analisarem seu percurso intelectual, com isso se criará
a autonomia e se abrirão ao mundo virtual.
A criação de um blog com os alunos para
promover uma extensão da sala de aula, propiciada pela
tecnologia. Essa extensão se manifesta pelos estudos
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desenvolvidos em casa, na biblioteca, em outros
espaços, mas faz conexão com aprendizagens de outros
professores. Com a utilização desta tecnologia,
podemos avaliar o processo de estudo dos alunos
adolescentes e de seus professores formando conexões
e heterogeneidades.
Qualquer ponto de um rizoma pode ser
conectado a qualquer outro e deve sêlo. É muito diferente da árvore ou da
raiz que fixam um ponto, uma ordem
(...) No rizoma ao contrário, cada traço
não remete necessariamente a um
traço linguístico: cadeias semióticas de
toda natureza são aí conectadas a
modos de codificação muito diversos,
cadeias
biológicas,
políticas,
econômicas (DELEUZE e GUATARI,
1996, p.15).

Dentro deste blog deve-se estimular os uso de
várias ferramentas fotos, vídeos, etc., que possam se
tornar documento ou documentário, tanto à fotografia
quanto o vídeo promovem um decalque no blog,
possibilitando reflexões acerca da prática.
Caminho por um museu, vejo pinturas,
fotografias, esculturas, instalações e
telas de vídeo. Tento compreender o
que vejo e ler as imagens segundo
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esse entendimento, mas os fios
narrativos que levam às imagens não
param de se entrecruzar: a história
sugerida pelo título da obra, a história
de como a obra veio a existir, a história
de seu criador e a minha própria
história. E me pergunto até que ponto
posso associar ou dissociar as imagens
de sua fonte ou das circunstâncias de
sua criação (MANGUEL, 2008, p. 37).

Como nos afirma Gallo (2008) todas às
ferramentas utilizadas no blog possibilitam que a
Educação Menor seja tornada pública, partilhada. O
vídeo enxerga onde geralmente ninguém vê, visibiliza a
escola, o currículo, o trabalho do(a) professor(a) e dos
alunos e é uma ferramenta que promove a interseção
entre a educação e a comunicação, a chamada por
Soares (2002) de educomunicação.
Enzensberger (2003) defende que o maior
potencial das mídias não está em apenas informar, mas
sim em mobilizar e a emancipação, na qual os atuais
receptores do processo de comunicação se tornem
emissores. Por esse motivo que estamos nos referindo
mais ao vídeo produzido pelos alunos do que pelo vídeo
consumido pelos mesmos. Não somos contrários a este,
porém, defendemos a autoria da produção cujo
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consumo dar-se-á no mesmo grupo social onde foi
realizado.
Desse modo o vídeo pode ser tido como:
“organizador” (es) de ambientes de aprendizagem em
que os alunos são encorajados a resolver situaçõesproblema (...) ao mesmo tempo em que o professor os
convida a refletir sobre o seu pensar (pensamento
reflexivo); neste caso o ensino estará sendo inovador
como nos afirma Belloni (2002, p.45).
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
na sociedade contemporânea e na Educação
A internet hoje em dia favorece o surgimento
de novos comportamentos e
hábitos, relacionamentos diferentes, práticas diversas,
elimina fronteiras e espaço temporal, tudo comprova o
que Kenski chama de nova sociedade oral,
caracterizada pela presença de imagens, sons e
mensagens que apelam à afetividade, repetição,
memorização e gestos como forma de aprender ou
simplesmente adquirir ideias, informações e valores. Na
nova sociedade oral, os homens deixam para trás
vivências lineares, tornando-se seres hipertextuais.
Iremos discutir nestes tópicos a formação inicial
do professor do ponto de vista das Tecnologias Digitais
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de Informação e Comunicação, focando no contexto no
qual e para qual o professor é formado.
Segundo Tedesco, nessa sociedade, ideias
básicas que outrora sustentavam a formação do
cidadão, tais como democracia e nação, encontram-se
em revisão, com essa nova configuração social a
sociedade vive o déficit de socialização, a capacidade
de transmitir valores e normas culturais de coesão social
que antes era da família e da escola passa a ser dos
meios de comunicação de massa que não foram
projetados para a formação moral e cultural dos
indivíduos.
Kenski (1998) afirma que a banalização das
tecnologias eletrônicas de comunicação e de informação
gerou novas maneiras de viver, de trabalhar, de se
organizar, de representar a realidade e de fazer
Educação, quando se observa o panorama da
sociedade atual.
Em um universo de mudanças
constantes e rápidas, o desafio é evitar
que a introdução de novas tecnologias
acentue as diferenças entre “aqueles
que têm e aqueles que não têm acesso
a elas, tanto na comunidade como na
escola” (TEDESCO, 2004, p. 95).
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Evitando
a
constituição
dos
últimos
desconectados do ponto de vista do conhecimento e da
tecnologia, onde Kuenzer (2001) chama a atenção para
a necessidade de se buscar a democratização do
acesso às 25 linguagens na escola e novas tecnologias.
Os argumentos citados acima apontam que as
TDIC passam por mudanças que geram novas
demandas sobre a Educação, devido à imposição da
sociedade contemporânea. A seguir faremos breves
descrições sobre essas tecnologias, ressaltando-as em
suas modalidades, especificidades e funcionalidades
educacionais.
As TDIC como ferramentas para a construção de
conhecimento
As tecnologias são criações humanas que vão
surgindo e se modificando com o passar das décadas.
[...] O homem iniciou seu processo de
humanização, distinguindo-se dos
demais seres vivos, a partir do
momento em que se utilizou dos
recursos existentes na natureza,
dando-lhes outras finalidades que
trouxessem algum novo benefício à sua
vida. Assim, quando os nossos
ancestrais pré-históricos utilizaram-se
de galhos, pedras e ossos como
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ferramentas, dando lhes múltiplas
finalidades
que
garantissem
a
sobrevivência e uma melhor qualidade
de vida, estavam produzindo e criando
tecnologias. (KENSKI, 1998, p. 5859)

Historicamente, os homens se organizam em
torno de tecnologias que “determinam as relações de
poder e os limites de ação e de construção do ser social
em cada momento” (KENSKI, 2005, p. 91).
“Do osso utilizado como ferramenta pelos
primeiros humanoides até o ambiente cotidiano em que
vivemos, a trajetória humana tem paradoxalmente seus
avanços e seus limites ligados ao uso das tecnologias”
(KENSKI, 2003, p. 91).
As metodologias somadas as tecnologias
permitem ao homem realizar atividades cotidianas
comuns. A linguagem digital, a escrita e a oral são um
tipo de tecnologia. O conjunto de princípios e
conhecimentos científicos voltados à busca de melhores
formas de se viver, assim como alimentos,
medicamentos, e demais produtos industrializados são
tecnologias. As Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTIC), assim denominadas por Tedesco,
são as de base computacional, microeletrônica e
telecomunicações.
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A palavra tecnologia, segundo o minidicionário
Aurélio, significa “conjunto de
conhecimentos, especialmente princípios científicos,
que se aplicam a um determinado ramo de atividade”
(FERREIRA, 2005, p. 768).
Quando se fala em tecnologia no imaginário
social, essa palavra parece assumir o significado de
“algo moderno”, no sentido de avançado, novo, atual,
como se a tecnologia não existisse ao longo da história.
Castells concebe a tecnologia como o “uso de
conhecimentos científicos para especificar as vias de se
fazerem as coisas de uma maneira reproduzível” (1999,
p. 49 ).
Para
uma
grande
parte
dos
professores,
o
termo
‘novas
tecnologias’ está associado ao uso da
televisão e do computador em sala de
aula e, principalmente este último (pelo
desconhecimento da lógica de seu
funcionamento), assusta (KENSKI,
1998, p. 58).

As Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) surgiram, na década de 1980, que poderiam ser
chamadas TDIC, por designarem tecnologias digitais de
informática e redes de troca de dados, conforme afirma
Alonso (2002). Já para Marinho e Lobato (2008) as
TDIC têm o computador como instrumento principal e a
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Internet como mídia, sendo focalizadas neste trabalho
não como artefato, entende-se como artefato, segundo
Houaiss (2001) e Valente (1993a) como objeto,
dispositivo ou artigo manufaturado. Outros significados
lhe são atribuídos nos campos da Arqueologia,
Antropologia e no campo cultural, no sentido de máquina
ou equipamento eletrônico a ser utilizado para quaisquer
finalidades, mas como ferramenta facilitadora da
construção do conhecimento.
Desde o final da década de 1990 até os dias
atuais, amplia-se a discussão sobre a incorporação das
TDIC à Educação, como nos esclarece Santos (2009).
Para a UNESCO (2004) o novo contexto concebido
pelas TDIC tem reflexos sobre a Educação, recaindo em
forma de demandas sobre a escola e sobre os
profissionais que nela atuam.
Pesquisadores como Barreto (2001, 2002, 2006)
investigam como essas tecnologias são incorporadas ao
campo educacional e sob quais finalidades. Outras
pesquisas investigam essa incorporação sob enfoque
pedagógico sem, com isso, negar o político, dado que
político e pedagógico são dimensões indissociáveis na
Educação como afirma Saviani (2003), sendo esta a
ótica que prevalece nesta pesquisa. Ao aliarmos o
político ao pedagógico e o uso das tecnologias pode-se
tornar sem sentido.
Luiz Costa Benites de Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

642

[...] desprovido de sentido se não
estiver aliado a uma perspectiva
educacional comprometida com o
desenvolvimento humano, com a
formação de cidadãos, com a gestão
democrática, com o respeito à profissão
do professor e com a qualidade social
da educação
(BEAUCHAMP e SILVA, 2008, p. 17).

Parece haver consenso que, no âmbito
pedagógico, o computador é o instrumento principal das
TDIC, como dito acima.
[...] a incorporação dos computadores
na educação não pode ser mera
repetição dos cursos tradicionais ou
aulas, se ela estiver ainda centrada na
superada e tradicional concepção das
tecnologias educacionais associadas
às práticas de instruções programadas
de algumas décadas atrás, tão
conhecidas
dos
educadores.
(ARAÚJO, 2007, p. 527).

O computador pode ser utilizado com várias
finalidades e de modos diversos na Educação. Valente
(1999b), nos explica que em meados da década de
1950, seu uso se restringia às ações de transmitir e
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armazenar informação ao estudante, já no final da
década de 1990, era usado para adquirir conceitos
computacionais, como noções de programação em
disciplinas de “Introdução à Informática” e princípios de
funcionamento do computador. Este uso é classificado
pelo autor como “computer literacy”, pois o ensino
consiste em aprender “sobre” o computador. Nesta
mesma década, aparece outra forma de uso do
computador é a que consiste em ter a Informática na
escola sem modificar o tipo de ensino, tal como ocorre
em atividades extraclasse.
O computador e os
softwares educacionais, neste caso, são utilizados como
máquina de ensinar, quando se adotam softwares de
exercício-e-prática e tutoriais, e como máquina a ser
ensinada, quando se adotam processadores de texto,
softwares de programação e afins (VALENTE, 1999a).
[...] o uso do computador como
ferramenta é o que provoca maiores e
mais profundas mudanças no processo
de ensino vigente, como a flexibilidade
dos pré-requisitos e do currículo, a
transferência do controle do processo
de ensino do professor para o aprendiz
e a relevância dos estilos de
aprendizado ao invés da generalização
dos
métodos
de
ensino
(VALENTE,1993a, p. 21).
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Pode-se observar que o computador no ensino da
geografia pode fazer ou não a diferença, na Educação.
Valente (1999a), nos esclarece que no plano
pedagógico, o computador pode ser utilizado para
passar informação ao aluno, mas neste caso,
prevalecem a informatização do ensino e o ensino
tradicional, que se caracterizam pela presença do
professor ou do computador como detentor do
conhecimento e de um aluno passivo, onde se produz
profissionais obsoletos. Quando se utiliza o computador
para facilitar o processo de construção de
conhecimento, os alunos são inseridos em ambientes de
aprendizagem que facilitam a construção do
conhecimento, a compreensão do que o aluno realiza e
o desenvolvimento de habilidades necessárias para
atuar na sociedade do conhecimento.
Kenski (2003) constata que, cabe ao professor
decidir a que tipo de ensino orientar seus esforços:
ensino mediado por velhas tecnologias, do tipo “da lousa
ao livro didático”, sem abordagem ou utilização das
TDIC; ensino democrático e crítico, sem o uso de
recursos digitais, porém com debate, reflexão e análise
sobre os mesmos; ensino tecnologicamente competente
orientado para adoção e consumo acrítico das
tecnologias; ensino com uma visão tecnologicamente
crítica e aberta, no qual professores e alunos são
capazes de utilizar recursos tecnológicos, posicionandoLuiz Costa Benites de Lima
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se criticamente sobre os mesmos. A simples presença
do computador na escola não é garantia de qualidade e
de modernização, enfatiza Barreto (2002).
Os tipos de ensino e as opções de uso do
computador apresentados podem auxiliar para manter
ou mudar a realidade apresentada por Marinho e Lobato:
“em plena ‘Idade Mídia’, temos [...] uma escola que
lembra a da Idade Média, com a permanência da
transmissão de saberes na oralidade, na fala do
professor que detém o saber e com alunos ‘copistas’”
(2008, p. 01).
Desde que se tenha clareza sobre por que, para
que e para quem são mobilizados os novos meios, as
TDIC têm potencial para contribuir na melhoria de um
processo que há décadas apresenta sinais de crise, mas
não podem resolver “o problema da escola” ou da
Educação brasileira.
É indispensável que o cidadão não seja excluído
precocemente de uma sociedade que tem na informação
e no conhecimento a sua marca distintiva, de certo
modo, todos estão inclusos na sociedade, porque vivem
nela, mas a exclusão de que trata este trabalho é aquela
que coloca o indivíduo à margem de linguagens
emergentes como a digital, limitando ou tornando
precário o exercício de sua cidadania.
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A questão da incorporação das TDIC na educação e
na formação docente de geografia
Segundo Belloni (2001, p. 03), na “sociedade
digitalizada”, é preciso assegurar que “todas as crianças
brasileiras tenham acesso efetivo a uma educação de
qualidade com todas as tecnologias disponíveis e a uma
comunicação livre e sem preconceitos”. A autora propõe
educar para as mídias, concebendo-as como
“instrumento fundamental para a democratização de
oportunidades educacionais e do acesso ao saber e,
portanto, das desigualdades sociais” (2001, p. 12).
A discussão sobre a incorporação das TDIC na
Educação é abrangente, sobressaindo-se os modos
pelos quais se busca realizá-la (BARRETO, 2003).
Tedesco (2004), abre a discussão que os
elementos para a incorporação das NTIC à Educação e
ressalta que promover a integração dessas tecnologias,
investir em equipamento (equipar as escolas),
conectividade (acesso à Internet), desenvolvimento
profissional docente, conteúdos digitais e novas práticas
educativas, e se faz necessário estabelecer políticas
nacionais para o planejamento
e a aplicação destes programas.
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Pressupõe-se, pois, que “o ambiente escolar
deveria ser um espaço/tempo favorável e imprescindível
para se discutir, com critérios e reflexão, todo esse
movimento da informação e da imagem existentes”
(CARNEIRO, 2002, p. 43). Recai sobre a escola a
responsabilidade de formar o cidadão que seja crítico
em relação aos meios que as veiculam, não somente o
cidadão que tenha acesso às novas linguagens e que
assim não se torne um “sobrante desconectado”
(KUENZER, 2001).
Moraes (2003), afirma que a questão hoje não é
mais se o computador deve
ou não entrar na escola, mas como incorporá-lo à
mesma.
A integração das TIC aos processos educacionais
do ponto de vista de Belloni, requer:
a) ir além da visão “apocalíptica”, que recusa
comodamente toda tecnologia em nome do humanismo,
remetendo a questão para as calendas gregas e
favorecendo práticas conformistas e não reflexivas
derivadas de pressões do mercado;
b) ir além das práticas meramente instrumentais, típicas
de
certo
“tecnicismo”
redutor
ou
de
um
“deslumbramento” acrítico e
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c) dar um salto qualitativo na formação de professores,
uma mudança efetiva no sentido de superar o caráter
redutor da tecnologia educacional, sem perder suas
contribuições, para chegar à comunicação educacional.
(2001, p. 13)
Valente (1999b), observa que não é o computador
que permite ao aluno entender ou não um conceito, mas
a maneira como ele é utilizado. E que não basta
simplesmente “incluir” o computador num contexto que
privilegia a instrução e não a construção do
conhecimento pelo aluno. Barreto (2002) ao abordar os
modos de introdução das TIC na escola, chama a
atenção para o fato de as novas propostas pedagógicas
insistirem em assumir o ensino tradicional como
referência.
Dias e Chaves Filho (2003) nos alerta que para
enfrentar os desafios da cultura contemporânea é
necessário se repensar e reinventar o ensino e a
aprendizagem.
Rosado (1998), nos faz refletir sobre os modelos
implícitos de aprendizagem e ressalta que ações
pedagógicas voltadas à utilização de recursos
audiovisuais pelos alunos estão marcadas pelas
concepções do professor e propõe refletir sobre uma
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renovação da relação ensino aprendizagem, salientando
que a presença de novas tecnologias nas salas de aula
coloca o professor diante de um processo de reflexão,
de redimensionamento em termos de sua função e de
seu papel social.
Como já citado previamente, a incorporação das
TDIC é discutida sob enfoques que vão do político ao
pedagógico e para Barreto (2003) antes de pensar a
incorporação dessas tecnologias à Educação, é preciso
pensar em incorporá-las à formação inicial de
professores.
A falta de preparo dos professores, resulta na
manutenção de “velhas” práticas pedagógicas, por este
motivo não estão preparados para a mudança e para o
uso da tecnologia como ferramenta educacional, diante
deste fato necessitam compreender os limites e as
possibilidades das novas tecnologias.
[...] o domínio das novas tecnologias
educativas pelos professores pode lhes
garantir a segurança para, com
conhecimento de causa, sobrepor-se
às imposições sociopolíticas das
invasões tecnológicas indiscriminadas
às salas de aula. Criticamente, os
professores vão poder aceita-las ou
rejeitá-las em suas práticas docentes,
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tirando o melhor proveito dessas
ferramentas para auxiliar o ensino no
momento adequado. (KENSKI, 1998, p.
70)

Moraes (2003), cita os programas: EDUCOM
(1984-1995) um dos objetivos deste programa era
analisar a viabilidade de se informatizar o ensino público
brasileiro; Em 1990, foi criado o Projeto Eureka, pelo
qual se pretendia promover o uso do computador como
ferramenta na elaboração de projetos dentro do currículo
do ensino fundamental e da educação de jovens e
adultos; Projeto Gênese (1990-1993) que ofereceu o
primeiro curso a educadores da rede pública municipal
que já tinham formação na área de Informática
Educativa.
No final da década de 1980, foi criado o
FORMAR, Programa de Formação de Recursos
Humanos voltado à formação inicial de professores, tido
como um dos componentes do Plano de Ação Imediata
(PAIE). No início da década de 1990 , foi criado o
Programa de Informática na Educação (PRONINFE
1992-1995), que previa a realização de cursos de
formação de professores baseados na filosofia e
linguagem e posteriormente substituído pelo Programa
de Informática na Educação (ProInfo) (1996-2005).
Atualmente, existe o Ambiente e-ProInfo, que oferece
cursos de formação para o uso das TIC ao professor em
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exercício, com informações disponíveis no sítio
<http://eproinfo.mec.gov.br/>. Acesso em: 27 mai. 2016.
Programas de inclusão digital apoiados e executados
pelo Governo Federal estão disponíveis no sítio
<https://governoeletronico.gov.br/acoes-eprojetos/inclusao-digital>. Acesso em: 27 mai. 2016. ),
com todas estas iniciativas, Moraes (2006) aponta a
“semi formação cultural” dos professores.
Com a ausência de conteúdos para o uso das TIC
em cursos de formação de professores , o Parecer
CNE/CP 9/2001, aponta que
não têm formado
professores para o uso das TIC.
Poderia fazer a diferença em sua relação com
essas tecnologias em sua prática futura na escola a
apropriação das TDIC pelos futuros professores já na
formação inicial, onde as formas de ensinar exigem dos
professores uma postura renovada e mudanças
estruturais na ação docente (KENSKI, 2001).
A “quase absoluta ausência do computador e das
tecnologias a ele associadas na formação inicial dos
professores” (MARINHO; LOBATO, 2008, p. 06)
O uso das TDIC assumindo como desafio na
construção de saberes, é o que afirmam Marinho e
Lobato
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[...] sem o preparo adequado dos
professores e gestores – nas
formações inicial e continuada – que
será mais do que nunca necessária por
conta dos avanços tecnológicos – e
sem uma ressignificação do ensinar e
do aprender em uma Sociedade da
Informação, o uso do computador [...],
das tecnologias como a internet correrá
o risco de pouco ou nada significar em
melhoria da qualidade da educação,
pouco ou nada agregará de valores ao
trabalho que se faz nas escolas (2008,
p. 06).

Com o aumento significativo do número de
escolas que têm laboratório de Informática, o
despreparo geral dos professores e dos gestores para a
adequada incorporação das TDIC persiste, apesar de
passadas duas décadas da chegada do computador nas
escolas.
[...] O computador acaba sendo, no
cotidiano pessoal e profissional do
professor, uma máquina de escrever
moderna, que projeta slides [no uso
intensificado do PowerPoint], funciona
como um telégrafo [no uso do e-mail] e
serve como um ‘localizador’ de textos
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[aí o Google é o grande parceiro].
(MARINHO; LOBATO, 2008, p. 06)

Barreto (2002, p. 72) afirma, “não fazendo parte
do cotidiano dos cursos de formação inicial, de modo a
sustentar alternativas teórico-metodológicas em
condições de produção adequadas, as tecnologias não
perdem o caráter de novidade”.
O estudante que atuará como professor na escola
básica, com o uso “instrumental” das TDIC ou a
subutilização das mesmas em ambientes de ensinoaprendizagem tende a ser reproduzido pelo futuro
professor, por isso é “essencial pensar em estratégias
para melhor incorporar o computador nas licenciaturas”
(MARINHO; LOBATO, 2008, p. 07).
Barreto (2003) enfatiza a necessidade de formar
professores no e pelo trabalho com essas tecnologias,
de modo a não lhes atribuir o estatuto de meros
instrumentos para quaisquer finalidades. Não obstante,
para incorporar as TDIC à Educação pela via da
formação inicial de professores, é preciso, antes,
incorporá-las, a formação inicial não é somente um
meio, mas também um fim.
A configuração atual da sociedade e,
consequentemente, o perfil do aluno atendido hoje pela
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escola de Educação Básica, se faz necessário, do
professor uma nova postura, moldada por novas
habilidades e conhecimentos e por uma nova relação
com essas tecnologias. As inferências relatadas nesta
seção tratam dos modos de incorporação das TDIC na
Educação, sendo a formação inicial de professores um
desses modos.
Como os professores de geografia veem e se
relacionam com as TDIC
A constituição do “ser” professor é complexa e
essa complexa tarefa de ensinar e situado em um
contexto específico, “o saber dos professores é plural”
(TARDIF, 2002, p. 18), incorporando a pessoa e a
identidade deles, sua história profissional, sua
experiência de vida, suas relações com os alunos em
sala de aula etc.
Os professores têm saberes
específicos, enquanto sujeitos do conhecimento.
Quando os alunos chegam ao curso de
formação inicial, já têm saberes sobre o
que é ser professor. [...] O desafio,
então, posto aos cursos de formação
inicial é o de colaborar no processo de
passagem dos alunos de seu ver o
professor como aluno a seu ver-se
como professor. Isto é, de construir a
sua identidade de professor. Para o que
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os saberes da experiência não bastam
(PIMENTA, 1999, p. 20).

Sua prática não é somente espaço de aplicação,
mas de mobilização, transformação e produção de
saberes que lhes são próprios. Tardif (2002, p. 31),
afirma que, “um professor é, antes de tudo, alguém que
sabe alguma coisa e cuja função consiste em transmitir
esse saber a outros”.
A profissão de professor, como as
demais, emerge em dado contexto e
momento históricos, como resposta a
necessidades que estão postas pelas
sociedades, adquirindo estatuto de
legalidade. Assim, algumas profissões
deixaram de existir e outras surgiram
nos tempos atuais. Outras adquirem tal
poder legal que se cristalizam a ponto
de permanecerem com práticas
altamente formalizadas e significado
burocrático. Outras não chegam a
desaparecer, mas se transformam
adquirindo novas características para
responderem a novas demandas da
sociedade. Este é o caso da profissão
de professor (PIMENTA, 1999, p. 18).

De acordo com Belloni (1999, p. 77), “não se
pode pensar em qualquer inovação educacional sem
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duas condições prévias: a produção de conhecimento
pedagógico e a formação de professores”. Apesar de a
cultura docente ser caracterizada por “forte ceticismo
diante das inovações” (TEDESCO, 1998, p. 125), a
demanda atual sobre a Educação sugere mudança.
[...] a sociedade contemporânea já
produziu a ideia do professorsacerdote, colocando a sua tarefa em
nível de missão semelhante ao trabalho
dos
religiosos.
[...]
Evoluiu
posteriormente a ideia do professor
como profissional liberal, privilegiando
o seu saber específico e atribuindo-lhe
uma independência que, na prática,
talvez nunca tivesse alcançado
(CUNHA, 1989, p. 28).

A identidade e o perfil do professor foi alterado ao
longo do tempo e sua prática educativa, embora
resistente às inovações, vai assumindo novas formas.
Para Tardif (2002), o professor hoje em dia é visto como
“ator social” ou “prático reflexivo” e “tecnólogo do
ensino”.
Para André (1996, p. 104), “a pesquisa tem [...]
um papel de mediação, aproximando os futuros
professores da prática escolar e servindo como uma
fonte de investigação da realidade escolar”. A pesquisa
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assim como a reflexão, podem conduzir à “tomada de
consciência” do professor sobre a sua atuação na
escola.
Segundo Zeichner (1992), o professor necessita
refletir sobre a sua prática e sobre as condições sociais
nas quais a mesma se desenvolve, face sua prática
reflexiva, tratar-se de uma reflexão coletiva e
socialmente localizada.
Para Shulman (1986) um professor necessita de
repertório profissional, construído por uma “base de
conhecimentos para o ensino” para promover a
aprendizagem de seus alunos, esse repertório é
constituído pelo conhecimento do conteúdo específico,
conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento
pedagógico geral. Ressalta que se tratando de práticas
docentes e conhecimentos, o professor necessita
conhecer formas de transformar o conteúdo, tendo em
vista os propósitos do ensino, e formas de propiciar a
compreensão do aluno.
Um professor pode tanto assumir o papel de
mediador entre o conhecimento e o aluno, quanto de
facilitador da aprendizagem do aluno (VALENTE,
1999a), colocando-se como “fonte de modelos, crenças,
valores, conceitos e pré-conceitos, atitudes que
constituem, ao lado do conteúdo específico da disciplina
ensinada, outros tipos de conteúdos por ele mediados”
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(MIZUKAMI, 1996, p. 60). Dentro e fora da instituição
escolar o papel do professor não se dissocia do papel
atribuído à escola, ao ensino e à Educação de modo
mais abrangente, em uma convergência entre o ser e o
fazer, papel e identidade docente se articulam.
Adota-se neste trabalho, o conceito de
“concepção” ou pensamento docente, conforme
proposto por Shulman e Wilson (1986), Shulman e
Richert (1987) sem, contudo, excluir a contribuição de
pesquisas que tratem de representações ou crenças
docentes, nessa perspectiva, tanto os saberes quanto o
papel do professor são múltiplos, complexos e variados.
O papel do professor varia do plano pedagógico ao
político, sendo sua identidade construída socialmente. A
identidade e o papel do professor estão presentes em
sua relação com as TDIC.
Para Valente (1993), ceticismo, indiferença ou
otimismo, podem ser os posicionamentos assumidos
pelo professor em face da introdução de uma nova
tecnologia em seu ambiente de trabalho, no caso da
indiferença, a posição é de desinteresse ou apatia. Os
indiferentes “aguardam a tendência que o curso da
tecnologia pode tomar e aí, então, se definem”
(VALENTE, 1993b, p. 24).

Luiz Costa Benites de Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

659

Valente ao discutir as visões cética e otimista,
com relação à Informática na Educação, atribui aos
céticos os seguintes argumentos:
a) argumentos relacionados à dificuldade de adaptação
da comunidade (administração escolar, professores e
pais) a uma abordagem educacional que eles não
vivenciaram, sendo este o maior desafio para a
introdução do computador na Educação, porque implica
em mudança de postura;
b) desumanização provocada pela máquina – uma
vertente deste argumento é a possibilidade de
substituição do professor pelo computador;
c) carência material das escolas - “a escola não tem
carteiras, não tem giz, não tem merenda e o professor
ganha uma miséria” (1993b, p. 24).
Os argumentos quanto aos otimistas são:
a) o computador como recurso didático – ao assumir a
função antes atribuída ao retroprojetor, vídeo etc., é
subutilizado;
b) cabe à escola preparar para lidar com o computador
porque ele faz parte da vida em sociedade – por conta
deste argumento, “o aluno adquire noções de
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computação: o que é um computador, como funciona,
para que serve, etc.” (VALENTE, 1993b, p. 26);
c) desenvolver o raciocínio ou criar situações de
resolução de problemas, sendo esta a “razão mais nobre
e irrefutável do uso do computador na educação”
(VALENTE, 1993b, p. 26);
d) adotar o computador na Educação porque outros
(países, estados, cidades ou escolas) o adotam;
e) motivar e despertar a curiosidade do aluno – neste
caso, o computador nunca é incorporado à prática
pedagógica, servindo apenas para tornar um pouco mais
interessante e moderno o ambiente da escola.
Chaib (2002), constatou que pesquisando
representações sobre Informática, alguns professores
são realistas, entendem que o computador é uma
“ferramenta inevitável para o ensino moderno”. Outros
são otimistas, veem o computador como um desafio e
não uma ameaça. Outros, ainda, são pessimistas,
“acreditam que o computador constitui uma invasão em
seu papel tradicional como professores” (CHAIB, 2002,
p. 55 e 58).
Sandholtz, Ringstaff e Dwyer (1997), afirmam que
a adesão do professor ao processo de integração das
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tecnologias na escola é fundamental. A inserção das
TDIC na Educação, podem favorecer ou dificultar a sua
inserção, conforme as representações sociais
defendidas por Chaib (2002) e os posicionamentos
apontados por Valente (1993b).
Carneiro (2002) nos alerta que do ponto de vista
das representações sociais, constatou que os
sentimentos relacionados ao computador acontecem em
forma de medo, recusa e sedução. O professor tem
medo de ser ultrapassado pelo aluno que lida melhor
com o computador, medo de ser substituído pela
máquina, medo de estraga-la. Ainda que seduzido pela
máquina, o professor não abandona os seus “medos”
em relação à mesma, atribuindo ao computador
características quase humanas.
Tedesco (1998, p. 121), “as novas tecnologias [...]
tendem a ser percebidas como uma concorrência
desigual em relação ao papel socializador e educativo
do professor na escola”. A tecnologia assume contornos
variados, oscilando de revolucionária à estranha
ameaça, pensando no campo semântico dos
professores.
Belloni
(1999),
sentimentos
de
desconfiança podem gerar resistência e reação negativa
à mudança .
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Kenski (2003) expressa à
necessidade do
professor se posicionar criticamente e viver a nova
realidade, onde estão presentes as tecnologias. O mais
importante é vivenciar e assumir um posicionamento
crítico em relação ao “novo”, do que recusar sem
conhecer.
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A PRÁTICA E A FORMAÇÃO COMO BASES PARA A
PESQUISA
Luzia de Souza Rosa

Enquanto Professora e Psicopedagoga e ao
participar do Programa “Escola da Família”,
concluímos que um dos maiores desafios daqueles
que trabalham com crianças é conseguir sua
participação ativa na vida escolar e, que, para isso
precisamos respeitar seus limites e interesses.
Essas conclusões levaram a nova pergunta: como
transpor a brincadeira, o jogo os brinquedos para o
dia-a-dia da sala de aula? Também aqui, buscamos
na prática e na teoria o caminho para às nossas
inquietações. As nossas leituras e a atuação
conduziram-nos á construção de uma rotina na sala
de aula na qual estavam incluídas as brincadeiras
e uma alternativa para modificar o problema da
desatenção e falta de concentração das crianças.
Ser professora: aprender sempre e ensinar com
alegria
A criança, mesmo pequena, sabe
muitas coisas: toma decisões, escolhe
o que quer fazer, interage com
pessoas, expressa o que sabe fazer e
mostra, em seus gestos, em um olhar,
uma palavra, como é capaz de
compreender o mundo. Entre as
coisas de que a criança gosta está o
brincar, que é um dos seus direitos. O
Luzia de Souza Rosa
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brincar é uma ação livre, que surge a
qualquer hora, iniciada e conduzida
pela criança; dá prazer, não exige
como condição um produto final;
relaxa, envolve, ensina regras,
linguagens, desenvolve habilidades e
introduz a criança no mundo
imaginário (Kishimoto, 2010, pág. 1).

A trajetória e formação profissional, a prática
na escola e sala de aula levaram-nos a buscar a
Pós-Graduação em Psicopedagogia porque
percebemos que ensinar envolve a compreensão
da globalidade da pessoa.
Enquanto psicopedagoga, aprendemos que
ajudar os professores, auxiliando-os na melhor
forma de elaborar o projeto pedagógico e o plano
de aula para que os alunos possam aprender mais
e melhor é um trabalho muito importante. Assim
como orientar os professores e os gestores na
melhor forma de ajudar, em sala de aula, aquele
aluno com dificuldades de aprendizagem.
Essa perspectiva ajudou a vencer a barreira
que nos “silenciava diante da posição pessimista e
de desânimo de alguns colegas” e a buscarmos nas
brincadeiras uma estratégia para aproximar alunos,
pais e professores e diminuirmos os problemas de
aprendizagem.
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Por sua vez, a participação no Projeto
“Escola da Família” possibilitou-nos a vivência de
uma situação de aprendizagem centrada no lúdico,
no diálogo com as crianças e na interação com a
comunidade.
Nesse trabalho procuramos ressaltar a
importância da motivação para aprender e ensinar
através do lúdico. Ou seja, usar as brincadeiras e
brinquedos como recursos facilitadores da
aprendizagem da criança.
Durante a implantação do projeto, ensinar e
aprender foram entendidos como um processo
prazeroso, na medida em que oferecemos
oportunidades de aprendizagem por meio de
atividades lúdicas.
A visão norteadora do projeto e da pesquisa
foi a dos autores que acreditam que a brincadeira
elabora concepções sobre a cognição, cultura,
educação, motricidade, valores sociais e
afetividade sendo importante na mediação do

conhecimento. Favorece os vínculos, contribui para
o resgate do brincar. Assim ao fazer uso dessa
estratégia, o professor dá um passo em direção ao
sucesso na aprendizagem, promovendo o
crescimento individual e social.
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De acordo com Vygotsky, o brincar é uma
atividade humana criadora, na qual imaginação,
fantasia e realidade interagem na produção de
novas possibilidades de interpretação, de
expressão e de ação pelas crianças, assim como
de novas formas de construir relações com outros
sujeitos, crianças e adultos. Para ele, se por um
lado a criança reproduz e representa o mundo por
meio das situações criadas nas atividades de
brincadeiras, por outro não o faz passivamente,
mas
mediante
um
processo
ativo
de
reinterpretação do mundo, que abre lugar para a
invenção e a produção de novos significados,
saberes e práticas.
A articulação entre a nossa trajetória
profissional e as ideias de autores que vêm nas
brincadeiras um recurso mediador nas interações
de educar, brincar e formar levou-nos a pensar na
importância de um currículo que favoreça o
conhecimento e o lúdico. Ou seja, que favoreça a
atenção e a concentração dos alunos e que
possibilite ao professor estabelecer uma boa
relação com as crianças e, portanto, com o seu
trabalho cotidiano.
Na reflexão que fazemos da nossa trajetória,
encerramos concluindo que alguns investimentos
na Educação só surgem efeito, quando estamos
dispostos a nos ouvir, a traçar caminhos para
Luzia de Souza Rosa
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melhorar nossa reflexão e ação e quando
cultivamos o diálogo.

O Programa “Escola da Família”
O Programa “Escola da Família” possibilitounos observar e participar de um espaço que une
gerações: os pais, os membros da comunidade, os
professores e as crianças. É um momento em que
a escola transforma-se. Todos aprendem
brincando, criando e recriando.
Esse programa social do governo do Estado
de São Paulo tem o objetivo de proporcionar
diversas atividades dentro de quatro eixos
norteadores: esporte, cultura, qualificação para o
trabalho e saúde para a comunidade dentro e fora
do entorno escolar, os finais de semana. O
programa foi iniciado em 23 de agosto de 2003.
As atividades do programa são abertas ao
público, contam com equipes permanentes em
cada unidade escolar que administram o seu
espaço. Estas equipes são formadas por um
diretor, vice-diretor ou coordenador pedagógico da
escola em questão (o gestor); um professor
educador (o educador profissional); estudantes de
graduação de universidades privadas do Estado de
São Paulo vinculadas ao programa.
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Em diversas unidades escolares atuam
também os professores de educação física ou de
artes que administram oficinas dentro das suas
áreas de conhecimento. Profissionais ligados à
área da educação e que têm profundo
conhecimento das suas comunidades também
compõem as equipes de cada escola (monitores
educacionais). Por fim, pessoas interessadas em
ensinar e/ou desenvolver projetos sociais são parte
das equipes educacionais como voluntários
(educadores voluntários).
Da forma como estão organizadas as ações
e o tempo, o espaço “Escola da Família” permite as
pessoas conviverem, brincarem e aprenderem a
brincar. O trabalho dos professores que participam
do projeto desenvolve-se nos diferentes cantinhos
(espaços organizados para cada atividade (Anexo
1).
Estão disponíveis para os participantes
brinquedos, jogos e diversos materiais como: jogos
de montar, de dama, xadrez, telas e materiais para
pintura, bola de pula-pula, mesa de ping-pong,
dentre outros. Como discute Grando :
“Na
verdade
o
paradigma
educacional baseado em jogos
destaca-se como um elemento
educacional pelos seus aspectos
Luzia de Souza Rosa
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interativos, que proporcionam aos
alunos a geração de novos
problemas e de possibilidades de
resolução, constituindo-se, dessa
forma,
em
um
suporte
metodológico que possibilita ao
professor resgatar e compreender
o raciocínio do aluno e, dessa
maneira,
obter
referências
necessárias
para
o
pleno
desenvolvimento de sua ação
pedagógica (avaliação)”. (Grando,
2004, página 15).

É nossa porta de entrada na “Escola da
Família” é a “felicidadania”, conceito desenvolvido
por Terezinha Azêredo Rios. Para ela:
“Para ser cidadão, é necessário
que o indivíduo tenha acesso ao
saber que se constrói e se acumula
historicamente e ter condições de
recriar continuamente esse saber.
Eis aí o que se demanda ás
instituições
sociais
e,
mais
particularmente,
à
escola:
desenvolver seu trabalho no
sentido de colaborar na construção
da cidadania democrática. “Se esta
se identifica com a possibilidade de
instalação de uma vida digna e feliz
Luzia de Souza Rosa

687
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

para todos, pode-se dizer de outro
modo o que se acabou de afirmar:
a escola é um dos lugares de
construção da felicidadania”. (Rios,
2002, pág. 125)

Rios (2002) acredita que esse deve ser o
objetivo de todo professor. E para ter sucesso, o
foco do trabalho do educador ao construir a
felicidadania é: reconhecer o outro, envolver-se no
trabalho coletivo, instalar na escola e na aula uma
comunicação criativa, criar no cotidiano um espaço
para a afetividade e a alegria, lutar pela criação e
pelo aperfeiçoamento das condições que garantem
um trabalho de boa qualidade.
A “Escola da Família” é o momento onde
aprendemos a fazer, a conviver, a conhecermos a
nós mesmos, a nos envolvermos em projetos de
vida, tudo é feito de forma lúdica, com muita leveza
nas brincadeiras que contagiam todos os
participantes.
A brincadeira é o centro de todos os
acontecimentos, nos permite desenvolver o
pedagógico e cultural, a viver a liberdade de
escolha do que fazer, a autonomia para cada um
expressar suas habilidades. Aprender, construir,
conviver e ser sentir feliz brincando. Ou seja, todos
enquanto brincam valorizam a cultura do riso e
constroem a “felicidadania”.
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As ideias norteadoras da “Escola da
Família”, assim como nossa prática profissional e
nossa formação, embasaram a proposta
pedagógica do projeto.
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ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA E NOVA CONCEPÇÃO
DE GESTAO
Maria da Conceição de Faria

As políticas públicas educacionais traçadas na
atualidade têm enfatizado a necessidade de aumento do
nível de escolaridade da população, a melhoria da
qualidade de ensino oferecida, bem como a busca de
garantias de acesso e permanência dos alunos nas
escolas da rede pública e a democratização da gestão
escolar. Esses fatores implicam uma nova forma de
pensar e fazer escola, uma vez que essa exerce uma
grande influência na formação do sujeito e na sua
relação com a sociedade na qual está inserido.
Assim sendo, a escola tem recebido um chamado
para rever a sua organização, sua estrutura e
funcionamento no sentido de cumprir o seu papel na
sociedade; papel que não se limita apenas ao ensinar os
conteúdos curriculares básicos, mas a oferecer
instrumentos críticos para o educando compreender as
relações sociais.
Faz-se necessário que a escola seja pautada em
valores e princípios que propiciem ao educando a sua
real participação na sociedade, conscientes que esta é
feita por eles. Considerar o aluno como foco de sua
atuação implica transformações na maneira como a
escola é gerida. Essa deve transformar-se em
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organização preocupada com a efetividade do processo
de ensino e aprendizagem, com a gestão, com o
ambiente escolar, com os recursos humanos e com o
envolvimento dos pais e da comunidade.
A escola atual deve questionar o seu papel como
instituição numa sociedade pós-moderna e pósindustrial, caracterizada pela globalização da economia,
das comunicações, da educação e da cultura. Nessa
sociedade cresce a reivindicação pela participação e
autonomia contra toda forma de uniformização e o
desejo de afirmação da singularidade de cada região, de
cada língua etc.
A autonomia da unidade escolar tem sido
defendida por educadores como condição necessária
para a melhoria do ensino e, mesmo, para que haja
verdadeira educação.
Esse capítulo aborda a importância da autonomia e da
participação na implantação da gestão democrática
apresentando alguns dos mecanismos fundamentais,
nas práticas organizacionais, para a constituição de
escolas voltadas para a qualidade de ensino e a
democratização do sistema escolar.

A gestão participativa e a autonomia da escola
Embora não haja uma única maneira de implantar
um sistema de gestão participativa, é possível identificar
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alguns princípios, valores e prioridades, na construção
efetiva dessa gestão. Libâneo (2004, p.79), afirma que:
A participação é o principal meio de se
assegurar a gestão democrática da
escola, possibilitando o envolvimento
de profissionais e usuários no
processo de tomada de decisões e no
funcionamento
da
organização
escolar. Alem disso, proporciona um
melhor conhecimento dos objetivos e
metas, da estrutura organizacional e
de sua dinâmica, das relações da
escola com a comunidade, e favorece
uma aproximação maior entre
professores, alunos, pais.

Para o autor, o conceito de participação
fundamenta-se no de autonomia, que significa a
capacidade das pessoas e dos grupos de conduzirem a
sua própria vida. A autonomia opõe-se às formas
autoritárias de
tomada de decisão e, dessa forma, um modelo de
gestão democrático-participativa tem na autonomia um
dos seus mais importantes princípios, implicando a livre
escolha de objetivos e processos de trabalho e a
construção conjunta do ambiente de trabalho.
Na filosofia a autonomia é concebida como a
faculdade que uma pessoa ou uma organização tem de
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autogovernar-se, ou seja, de funcionar regida por suas
próprias regras. Gadotti (2001, p.47), afirma que a
autonomia se refere à criação de novas relações sociais,
que se opõem às relações autoritárias existentes. Sendo
o oposto da uniformização, ela admite a diferença e
supõe a parceria.
Por esse motivo, uma escola autônoma não atua
de forma isolada, mas em constante intercâmbio com a
sociedade. A autonomia e a gestão democrática da
escola fazem parte da própria natureza do ato
pedagógico e representa tomada de decisão sobre seus
objetivos e sua forma de organização, possibilitando
uma relativa independência do poder central para traçar
seu próprio caminho, com a participação dos
professores, alunos, funcionários, pais e da comunidade
próxima, que se tornam corresponsáveis pelo êxito da
mesma. O Projeto Político Pedagógico é o instrumento
que orienta e possibilita operacionalizar a autonomia na
escola e está diretamente ligado à autonomia da escola.
Com a autonomia, as relações devem ser
marcadas pelos princípios de responsabilidade
partilhada e subsidiariedade, tendo sempre por
finalidade a educação de qualidade, reforçando o elo
entre cidadão e escola como instituição pública e
assegurando à comunidade a transparência, o acesso à
informação e o direito de avaliação. A gestão escolar
fundamentada em princípios de autonomia, participação
e democracia está presente na Constituição Federal do
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Brasil de 1988, a qual aponta para a necessidade de
uma gestão com a participação da comunidade escolar:
O Art. 206; IV garante uma gestão
participativa
no
ensino
público,
assegurando o caráter democrático da
educação de forma “que as instituições
públicas possam criar uma cultura
político-educativa de exercício do
princípio e da prática democrática, no
seu cotidiano”

Contudo, nenhuma escola, como qualquer
organização social, é absolutamente autônoma. Todas
são dependentes de uma legislação específica. Mesmo
o ensino da rede privada, conforme estabelece o Artigo
209 da Constituição Federal de 1988, está condicionado
ao cumprimento das normas gerais da educação
nacional, autorização e avaliação da sua qualidade pelo
Poder Público.
A escola pública tem a sua autonomia demarcada
e caracterizada pelo respeito às proposições legais
nacionais, estaduais e municipais, assim como pelas
normas, regulamentos, resoluções e planos globais de
gestão do sistema de ensino ao qual pertence.
O ensino público no Brasil está regulamentado
pela Seção I – Da Educação – Capítulo III da
Constituição Federal de 1988, pela Lei nº 9.394/96 –
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Emendas
Constitucionais nº 11/96 e 14/96, pelas Resoluções do
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Conselho Nacional de Educação e pela Lei nº 9425/96,
no seu Artigo 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
observada às normas gerais de direito
financeiro público dos Estados.

Assim, os estados e municípios, com base nessa
legislação federal, ajustam os seus respectivos
sistemas, promulgando legislação específica e definindo
as políticas públicas da educação. Nessa perspectiva,
autonomia não representa um direito de agir com
liberdade absoluta. A autonomia da gestão escolar da
rede pública realiza-se em três importantes áreas de
atuação da escola: pedagógica, administrativa e
financeira.
A autonomia pedagógica está garantida na
possibilidade de cada unidade formular e implementar
sua Proposta Político Pedagógica, em conformidade
com as políticas vigentes e as normas do sistema de
ensino aplicáveis. Já a autonomia administrativa está
assegurada pela eleição dos Gestores Escolares,
constituição dos Conselhos Escolares, organizações
associativas de pais e de alunos, e pela formulação ,
aprovação
e
implementação
do
Plano
de
Desenvolvimento da Escola – PDE, do Regimento
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Escolar, do Plano de Gestão da Escola e Avaliação de
Desempenho dos Servidores, nos termos da legislação
em vigor.
A autonomia financeira está afirmada pela
administração dos recursos financeiros nela alocados,
em consonância com a legislação vigente, tais como o
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Portanto,
a autonomia na escola é relativa e não absoluta; não
pode ser interpretada como soberania da escola para
decidir e fazer o que quiser. Representa uma divisão de
responsabilidades entre os sistemas de ensino e as
escolas No que diz respeito aos resultados acadêmicos
alcançados, à transparência e à prestação de contas dos
recursos públicos aplicados na educação.
Por fim, vale sempre lembrar, que autonomia é
um processo de conquista e não de delegação.
Conquista-se a autonomia com competência, por meio
da interação da comunidade escolar – gestores, alunos,
funcionários, pais, entorno da escola – em uma gestão
participativa e democrática.
Instrumentos para uma gestão participativa
A gestão participativa passa pela democratização
e natureza social da escola, não se limitando apenas aos
processos transparentes e democráticos concernentes à
função administrativa, liga-se, porém, a um processo
mais amplo de extensão da cidadania social - a
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cidadania educacional. Nesse sentido, o pressuposto
democrático da escola está ligado à sua função social.
Nessa perspectiva a administração democrática
tem funções exógena e endógena. A primeira está ligada
à função social da escola, que é a de democratizar o
conhecimento produzido e socializado por ela.
A segunda refere-se à forma de organização
interna da escola, ou seja, a forma como é administrada.
Atualmente existem vários mecanismos que garantem
que a escola cumpra o seu novo papel social, tais como:
Elaboração e implantação do projeto Político
Pedagógico da escola; Implantação do Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE), criação do Conselho
ou Colegiado Escolar e de organizações associativas da
Escola como representantes de turma e Grêmio
Estudantil.
É importante salientar, porém, que a existência
dos mesmos não implica necessariamente na
participação ativa dos mesmos, portanto é importante
que o gestor fique atento a esse aspecto, solicitando a
participação, realizando reuniões com cada segmento
para os deixarem cientes do que está ocorrendo na
escola e solicitando sugestões e a colaboração para
alcançar a qualidade do ensino.
A seguir vejamos como funcionam os mecanismos
citados.
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Implantação do Plano de Desenvolvimento da
Escola (PDE)
Considerar o aluno como foco de sua atuação
implica mudanças na maneira como a escola é
gerenciada; O Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE) surgiu com a proposta de melhorar os índices de
aprendizagem
com
qualidade,
aprovação
e
permanência na escola, transformando-se no primeiro
passo que sinaliza que a escola deixou de ser
burocrática, passando a ser dinâmica e comprometida
com o desenvolvimento dos seus estudantes, e está a
serviço dos pais e da comunidade, disposta a atuação.
Mais ainda: a escola que constrói e implanta seu PDE
busca uma identidade própria.
Assim, O Plano de Desenvolvimento da
Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta
gerencial que auxilia a escola a realizar
melhor o seu trabalho: focalizar sua
energia, assegurar que sua equipe trabalhe
para atingir os mesmos objetivos e avaliar
e adequar sua direção em resposta a um
ambiente em constante mudança. O PDEEscola constitui um esforço disciplinado da
escola para produzir decisões e ações
fundamentais que moldam e guiam o que
ela é, o que faz e por que assim o faz, com
um foco no futuro.(BRASIL, 2011, p.01)
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Dito isso, percebe-se que o sucesso do PDE
depende da liderança, uma vez que é ela – a liderança,
preferencialmente o gestor - quem irá conduzir o
processo de elaboração e implantação do mesmo com
compromisso e dando o suporte necessário para atingir
cada etapa.
O PDE pode ser definido como documento central
do trabalho da escola que supõe um elevado grau de
participação e consenso na sua elaboração e que os
seus participantes assumam compromissos para ajudar
na sua implementação. Deve ser construído em comum
acordo com a comunidade escolar, para que todos
possam refletir sobre as dificuldades que a escola passa
e contribuir com idéias para superá-las.
Essa participação na sua construção irá promover
o sentimento de compromisso em todos no momento de
sua implantação. Assim os professores, funcionários,
pais e alunos, devem estar envolvidos no processo,
participando ativamente em todas as fases do
planejamento. Por meio do PDE a comunidade escolar
irá analisar o desempenho da escola no passado, suas
relações internas e externas, sua missão e valores e
condições de funcionamento para, em seguida, projetar
o seu futuro: onde deseja chegar, que metas deseja
alcançar. Para atingir estas metas precisa definir as
estratégias que pretende utilizar e quem irá se envolver
em cada etapa. Sobre estratégia Maximiniano (2006, p.
329) a define como sendo “a seleção dos meios para
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realizar objetivos”. Conforme assinala Romão (1997) ao
planejar o gestor está encarando os problemas da
escola e do sistema educacional de uma forma
complexa, compreendendo as relações institucionais,
interpessoais e profissionais bem como estará refletindo
sobre os diferentes atores que interferem em sua
administração.
Assim, o PDE é uma ferramenta que o gestor
escolar deve utilizar para planejar – de forma estratégica
– as atividades escolares, cuja finalidade é a garantia de
um processo de gestão mais eficaz e de acordo com as
exigências da sociedade.
Elaboração do Projeto Político Pedagógico Da
Escola
O processo de gestão da escola deve estar
baseado no seu Projeto Pedagógico. O processo
democrático é resultado da ação coletiva. Tal processo
implica discutir a participação da comunidade escolar na
definição de suas políticas e de seus projetos
educacionais. O Projeto Político Pedagógico da Escola
ou Proposta Pedagógica tem como objetivo permitir que
cada escola seja uma escola eficaz, uma vez que exige
para a sua elaboração, uma reflexão sobre o ensino que
oferece e a aprendizagem dos alunos: o que ensinar,
como ensinar e como avaliar para que os alunos
aprendam, devendo expressar o compromisso com a
aprendizagem dos seus educandos. A sua elaboração
está determinada na LDB 9394/96:
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Art. 12. Os estabelecimentos de
ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de
ensino, terão a incumbência de: 35 I –
Elaborar e executar sua proposta
pedagógica;

Assim, as escolas precisam definir o seu papel
social, cultural e educacional na sua Proposta
Pedagógica, estabelecendo os objetivos gerais com a
finalidade da educação escolar, traçando seu próprio
caminho educativo, de acordo com o seu contexto e sua
realidade. Cabe ao gestor coordenar a elaboração e
implantação da proposta Pedagógica da escola,
articulando-a com o previsto no Plano de
Desenvolvimento da Escola (PDE), pois deve partir das
informações e reflexões presentes no mesmo em
relação aos problemas de aprendizagem dos alunos, da
organização curricular, da metodologia de ensino, do
processo de avaliação, dentre outros aspectos da práxis
escolar.
A elaboração da Proposta Pedagógica deve ser
feita em conjunto com a equipe pedagógica, pois deve
refletir a sua concepção de aprendizagem e de
educação, o que requer dos professores conhecimento
e reflexão acerca dos referenciais curriculares (LDB,
Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretriz Curricular
do sistema de ensino a que a escola está ligada), bem
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como sobre questões de inclusão – nos seus diversos
aspectos -, avaliação e metodologia entre outros pontos.
Portanto, para ser fundamentada, a elaboração da
Proposta Pedagógica requer uma gama de
conhecimentos da equipe pedagógica que deve vê-la
como um momento de troca de aprendizagem entre o
grupo para que a escola possa progredir e melhorar
cada vez mais.
O Colegiado ou Conselho Escolar
O Colegiado ou Conselho Escolar representa
uma nova fase na vida da escola pública, visto que atua
em conjunto com a direção da escola ajudando no
enfrentamento de problemas e decisões a serem
tomadas no âmbito pedagógico, administrativo e
financeiro.
Seus
membros
participam
como
corresponsáveis na tarefa da educação.
O Conselho Escolar está embasado na Lei de
Diretrizes de Bases da Educação Nacional nº 9394/96,
Art.14, Inciso II, que estabelece os princípios da
educação democrática, dentre os quais informa da
importância da participação das comunidades escolares
locais em conselhos escolares, para as decisões do
processo educativo. Legalmente ainda conta com a Lei
n° 10.172/01 -- Plano Nacional de Educação –- a qual
tem por objetivo assegurar que toda a comunidade seja
envolvida nas decisões importantes tomadas escola.
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É competência do Conselho Escolar na sua
função deliberativa: Participar da elaboração,
acompanhamento e avaliação da execução da Proposta
Pedagógica, do Regimento Escolar e do Plano de
Desenvolvimento da Escola; Avaliar os resultados
alcançados no processo ensino-aprendizagem
e sugerir soluções para a sua melhoria; Implementaras
diretrizes educacionais emanadas da Secretaria da
Educação do Município a qual está subordinado;
Encaminhar ao Conselho Fiscal as prestações de
contas dos recursos alocados à escola; Convocar
assembleias gerais como fim de constituir a Comissão
Eleitoral Escolar, para coordenar as eleições de Diretor
e Vice-Diretor da U.E.; Elaborar plano de aplicação
específico para cada recurso financeiro alocado à
escola, responsabilizando-se pela execução e
acompanhamento, bem como pela prestação de contas
à Secretaria da Educação; Emitir relatórios anuais do
desempenho acadêmico dos alunos e da U.E;
Acompanhar a frequência do corpo docente e
administrativo, pronunciando-se a respeito; Acompanhar
o Censo Escolar. Já o Conselho Fiscal é o responsável
por controlar e fiscalizar no âmbito interno da Unidade
Executora, sendo sua atribuição: Fiscalizar as ações e a
movimentação financeira; Examinar e aprovar a
programação anual, o relatório e as prestações de
contas. Nessa perspectiva, o conselho é um órgão
colegiado e democrático, constituído por integrantes da
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escola e usuário, sendo considerado o elo de
comunicação entre a escola e a comunidade, cabendolhe exercer as funções consultivas, deliberativas e
fiscalizadoras
das
questões
pedagógicas,
administrativas e financeiras; sua função básica é
democratizar na escola as relações de poder.
Portanto, a participação dos conselheiros nas
decisões importantes tomadas pela escola passa a ser
vista como um dos principais mecanismos para a
promoção da gestão democrática na escola.
Sobre as decisões tomadas pelos membros do
conselho escolar Werle (2003) afirma que:
Os conselhos escolares adquirem
vida e forma material nas articulações
relacionais entre os atores sociais que
os compõem; na forma como pais,
alunos, professores, funcionários e
Direção apropriam-se do espaço do
conselho, enquanto o constroem, de
maneira dinâmica e conflitiva.
(WERLE, 2003, p.102)

Entretanto, a simples participação não é
suficiente para assegurar a prática da gestão
democrática. É necessário que os membros do
Conselho tenham consciência que participar das
decisões de forma democrática implica compreender as
necessidades coletivas, evitando pautar as ações por
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interesses individuais e imediatistas, de pessoas ou de
grupos.
Organizações Associativas da Escola
Para o desenvolvimento de uma gestão efetiva é
importante que o corpo docente e discente da escola,
além dos pais seja estimulado a organizarem-se para o
exercício da liderança de forma responsável e
consciente com representações, tais como: Conselho de
Representante de Turmas e Grêmio Estudantil. De
acordo com Secretaria Municipal de Educação e Cultura
de Salvador (2003):
Estes segmentos têm como
função básica mobilizar e
organizar os atores envolvidos
como
representantes
das
organizações associativas da
escola
para
discutirem
interesses coletivos a respeito
de questões de ensino e de
melhoria da aprendizagem dos
alunos,
aliando
diretor,
professores, alunos e pais, de
acordo com as diretrizes da
escola. (SMEC, 2003, p.14)

Assim, o Conselho de Representantes de Turmas
e o Grêmio Estudantil é a entidade que representa o
corpo discente da escola, cuja principal característica é
a de ser organizada e dirigida pelos próprios estudantes,
que são seus verdadeiros protagonistas. Tem o objetivo
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de constituir lideranças estudantis, em prol dos alunos
nas questões que envolvem a organização do ensino e
a mobilização no ambiente escolar, em harmonia com a
missão da escola e seus objetivos comuns,
considerando, ainda a legislação específica da escola.
São suas funções: propor à direção da escola,
programas de aperfeiçoamento de lideranças
estudantis, sempre que possível, através de seus
representantes eleitos pelos pares que se constituem
como mediadores pacíficos de situações e desafios que
precisem ser resolvidos e superados pela
escola de forma ordeira e equilibrada, em benefício de
todos.
Outra ação que pode executar é organizar
atividades culturais para aperfeiçoar os níveis de
participação e de cooperação de todos da escola e, até
mesmo da família dos alunos. Ainda podem promover
atividades sócio educativas e desportivas que
aperfeiçoem práticas sociais dos estudantes no
cotidiano escolar. Assim, a criação de um Grêmio
Estudantil e de um Conselho de Representantes de
Turmas enriquece a vida dos alunos, visto que possibilita
que os mesmos aprendam, na prática, noções de
responsabilidade.
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NEUROCIÊNCIA: COMO ELA AJUDA A ENTENDER
A APRENDIZAGEM
Maria Inês da Silva de Oliveira

INTRODUÇÃO
O objetivo geral desse trabalho aqui apresentado é
abordar a interação Professor-Aluno na aprendizagem sob os
enfoques literários, psicológicos, sócio históricos e afetivos,
buscando compreender suas influências na aprendizagem do
ensino fundamental, já que, a educação é uma atividade
sócio-política na qual consiste na relação entre sujeito:
Professor e aluno.
Para que se entenda a dimensão desta relação faz-se
necessário conceituar Interação: Processo interpessoal pelo
quais indivíduos em contato modificam temporariamente seus
comportamentos uns em relação aos outros, por uma
estimulação recíproca contínua. A interação social é o modo
comportamental fundamental em grupo. (DICIONÁRIO DE
PSICOLOGIA, p. 439).
Objetivos Específicos: Na interação Professor-Aluno,
a escola enquanto instituição educativa desempenha um
papel fundamental, sendo palco das diversas situações que
propiciam esta interação principalmente no que tange sua
dimensão socializante, a qual prepara o indivíduo para a
convivência em grupo e em sociedade. Assim, também é
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função da escola a dimensão epistêmica, onde ocorre a
apropriação de conhecimentos acumulados, bem como a
qualificação para o trabalho, dimensão profissionalizante.
Na fala de Freire, percebe-se o vínculo entre o diálogo
e o fator afetivo que norteará a virtude primordial do diálogo,
o respeito aos educandos não somente como receptores,
mas enquanto indivíduos.
Tendo como problema da pesquisa, é constatado que
as relações afetivas que o aluno estabelece com os colegas
e professores são grande valor na educação, pois a
afetividade constitui a base de todas as reações da pessoa
diante da vida. Sabendo que as dificuldades afetivas
provocam desadaptações sociais e escolares, bem como
perturbações no comportamento, o cuidado com a educação
afetiva deve caminhar lado a lado com a educação intelectual.
A justificativa da presente pesquisa é buscar conhecer
a teoria acima descrita que poderá contribuir a uma boa
convivência no interior das instituições educativas onde
ocorrem, antes de tudo, um contato humano entre pessoas
que pensam e agem e têm, sobretudo, sentimentos. É preciso
respeitar o outro no seu modo de ser e assim, garantir um
bom relacionamento, possibilitando um clima de confiança.

O ESPAÇO DA ESCOLA
O perfil da educação brasileira apresentou significativas
mudanças nas últimas décadas. O desempenho dos alunos
remete-nos à necessidade de considerarem a formação do
professor, como sendo requisito fundamental para a melhoria
dos índices de aprovação, repetência e evasão do ensino.
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As expectativas do professor sobre o desempenho dos
alunos podem funcionar como uma “suposição de
autorrealização”. Isto é: o aluno de quem o professor espera
menos é o que realiza menos, ao passo que aqueles de quem
se espera um bom desempenho acabam, na realidade, por
apresentá-lo. Assim, as taxas de evasão evidenciam a baixa
qualidade do ensino e a incapacidade dos sistemas
educacionais e das escolas de garantir a permanência do
aluno, penalizando os alunos de nível de renda mais baixos.
Exatamente por fazerem parte de famílias desprovidas de
recursos, as crianças não têm acesso ao mínimo de
informações culturais no lar, e por isso, chegam à escola em
situação de inferioridade em relação à maioria dos estudantes
de classes mais altas.
Uma criança que faça parte de uma família de poucos
recursos, sua alimentação será deficiente e, por isso, seu
desenvolvimento físico e sua saúde serão deficientes. Por
viver em ambientes com pessoas que não tiveram uma boa
formação escolar, sua linguagem terá muitas falhas. O
estudante carente usa uma linguagem pobre em vocabulário
e em sua estruturação. Seus colegas de famílias de melhor
posição social, que cresceram entre pessoas com algum grau
de instrução, teriam domínio de um proveitoso vocabulário.
COLL (1996:95) afirma que:
“Os alunos formam seu próprio
conhecimento por diferentes meios: por
sua participação em experiências
diversas, por exploração sistemática do
meio físico ou social, ao escutar
atentamente um relato ou uma exposição
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feita por alguém sobre um determinado
tema, ao assistir um programa de
televisão, ao ler um livro, ao observar os
demais e os objetos com certa
curiosidade e ao aprender conteúdos
escolares propostos por seu professor na
escola”.
COLL (1996:95)

Os regulamentos e exigências escolares também são
vistos como causas dos problemas que a educação enfrenta.
Logo de início há uma extrema falta de vagas, a escola tem
uma localização que dificulta o trajeto de ida e volta dos
alunos. Depois temos os horários estabelecidos pelas
escolas, que são muito criticados por não atenderem a
realidade da população. Outro fator que dificulta a
permanência e o bom desempenho dos alunos na escola são,
as despesas com materiais exigidos pela escola como:
uniforme, livros, taxas, etc..., Isso porque na maioria dos
casos, os pais não podem comprar o que a escola exige.
Todos esses regulamentos não são problemas para as
crianças de classe média, cujos pais são bem empregados.
No entanto, para as crianças de famílias pobres, estas
exigências representam grandes dificuldades e obstáculos
para conseguir aprovação na escola.
A família é colocada como principal responsável pelo
fracasso dos alunos, não sendo questionadas, as condições
materiais de vida dessas famílias, nem sua participação nas
relações sociais de produção que são o que determinam, em
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última instância, as possibilidades de assistência aos filhos.
Essas conclusões ideológicas eximem os professores de
observar sua própria atuação no contexto escolar, sua
participação na seletividade e, principalmente, a função da
escola como reprodutora da sociedade desigual na qual se
insere.

“A escola não pode ser propriedade de
um partido; e o mestre faltará em seus
deveres quando empregue a autoridade
de que dispõe para atrair seus alunos à
rotina de seus preconceitos pessoais,
por mais justificados que lhes pareçam”.
DURKHEIM (1978:49):

Em várias salas de aula nota-se a exigência constante
de disciplina, o estabelecimento de uma relação autoritária
entre o professor e seus alunos, o trabalho obrigatório e
repetitivo. Um dos meios de controlar a disciplina é a divisão
do tempo. Há hora determinada para entrar, sair, para o
recreio, a merenda, para tomar água, para ir ao banheiro, etc.
O cumprimento do horário é obrigatório, sem levar em conta
o que a criança está fazendo ou qual é a sua vontade no
momento.
Há, por parte do professor, uma vigilância constante e
ameaças, gerando um clima de tensão entre as crianças, por
estarem sempre antecipando as consequências de seus
“maus atos”: o aluno corre o rico de ficar sem recreio, de ser
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retirado após as aulas, além de outras ameaças de castigo.
Quem é “bem comportado” recebe recompensas e é
apresentado como modelo aos colegas.

“Mas os tempos mudaram e mudaram
muito.
Hoje,
uma
suspensão
transformou-se num prêmio, seja ela de
um dia ou mais. Algumas escolas,
mesmo mantendo o sistema de
suspensão, são mais esclarecidas,
suspendem os alunos de suas atividades
didáticas e recreativas, mantendo-o em
seu recinto através da organização de
trabalhos
nas
bibliotecas
ou
coordenações, e aproveitam para
encaminhá-lo aos serviços de orientação
educacional. Nesses casos, o prêmio
não é tão grande”.
WERNECK (1999:60)

A atitude do professor em sala de aula é importante para
criar climas de atenção e concentração, sem que se perca a
alegria. As aulas tanto podem inibir o aluno quanto fazer que
atue de maneira indisciplinada. Portanto, o papel do professor
é o de mediador e facilitador; que interage com os alunos na
construção do saber. Neste sentido, é muito importante
ajudar os professores a saberem ensinar, garantindo assim
que todos os alunos possam aprender e desenvolver seu
raciocínio.
Alguns professores sentem que seu relacionamento
com os alunos determina o clima emocional da sala de aula.
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Esse clima poderá ser positivo, de apoio ao aluno, quando o
relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno sente
segurança, não teme a crítica e a censura do professor. Seu
nível de ansiedade mantém-se baixo e ele pode trabalhar
descontraído, criar, render mais intelectualmente. Porém, se
o aluno teme constantemente a crítica e a censura do
professor, se o relacionamento entre eles é permeado de
hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de aula é
negativa. Neste caso, há o aumento da ansiedade do aluno,
com repercussões físicas, diminuindo sua capacidade de
percepção, raciocínio e criatividade.
Se a aprendizagem, em sala de aula, for uma
experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação
de si mesmo como alguém capaz. Se ao contrário, for uma
experiência de fracasso, o ato de aprender tenderá a se
transformar em ameaça. O aluno ao se considerar
fracassado, vai buscar os culpados pelo seu conceito
negativo e começa achar que o professor é chato e que as
lições não servem para nada.
O VALOR DA NEUROCIÊNCIA NO AFETO EM RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO
O saudoso educador Paulo Freire certa vez proferiu que
“não há educação sem amor”. Sabiamente ele foi ao âmago
de tudo, pois educar sem amor pode resultar em um mero
ganha pão, em um simples contar de hora-aula ou em uma
assinatura de folha de ponto apenas. É mister que viver de
verdade exige vontade, alegria, doação, ou seja, exige
paixão.
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Ressalto Ainda, o poema de Francisco Otaviano de
Almeida Rosa que diz: “quem passou pela vida em brancas
nuvens, (...) passou pela vida e não viveu”. Acredito que mais
que a própria razão, a condição de amar é que nos
torna especiais dentre os seres que habitam a terra. E na
hora de transmitir nossos conhecimentos aos outros homens
é importante fazer valer isto que há de belo dentro de nós,
sempre transmitindo conhecimentos com afeto.
De acordo com a perspectiva Walloniana, falar de
afetividade no ato educacional, mais precisamente na relação
professor-aluno, é falar de como lidar com as emoções, com
a disciplina e com a postura do conflito eu e o outro. Vale
ressaltar que essa postura de conflito eu e o outro, ocorre em
dois momentos distintos da vida do educando: na infância e
na adolescência.
Para a criança, o conflito se dá com as diversas
interferências da família, sua primeira comunidade, e da
escola (ou qualquer outro ambiente que ela freqüente) em sua
vida. Para o adolescente, o conflito ocorre com o
estranhamento de si com o mundo que o cerca.
A sociedade acaba influenciando no desenvolvimento
psíquico do aprendiz. O professor deve estar atento e
consciente de sua responsabilidade como educador. O
ambiente de sala de aula, que muitas vezes pode se mostrar
frio, severo e hostil aos nossos educandos, deve ser
recolocado, reapresentado aos mesmos de forma mais
amena e amigável.
Quando a maioria das tarefas de sala de aula exige que
a criança fique parada e estática, com uma atenção
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direcionada ao que é exposto pelo professor, certamente este
local não será um dos mais atraentes a ela. Não é difícil,
dentro desse clima austero, surgir hostilidade da criança em
relação ao professor e ao ambiente escolar. Dentro dessas
situações de conflito facilmente observadas nas escolas, o
professor pode fazer toda a diferença.
Se o professor tiver conhecimento do conflito eu e o
outro na construção da personalidade do aluno, com certeza,
ele saberá conduzir as relações e receberá esses estímulos
com mais calma, não tomando os mesmos como uma
questão pessoal.
O professor precisa compreender o aluno e seu
universo sociocultural. Mas conhecer esse aluno e seu
universo implica em uma pré-disposição de amá-lo. Cabe ao
professor investigar mais esse aluno e, ao longo de sua
formação, não deixar que esse educando acumule raivas ou
questionamentos. Hoje muito se sabe que o lado intelectual
caminha de mãos dadas com o lado afetivo.
Considerando
esses
pontos
discutidos,
o
relacionamento entre professor e aluno deve ser de amizade,
de respeito mútuo, de troca de solidariedade, não aceitando
de maneira alguma um ambiente hostil e opressor que semeie
o medo e a raiva no contexto de sala de aula.
A prática pedagógica deve sempre prezar o bem estar
do educando. Quando o educador consegue entender o
poder dessa pedagogia do amor e toda a bem querência que
a mesma traz, mais e mais alunos aprenderão com maior
facilidade e gosto e, acima de tudo, mais e mais professores
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notáveis e inesquecíveis passarão pela vida de nossos
educandos deixando suas marcas positivas.
AFETIVIDADE
Como atividade essencialmente criadora, a educação
apresenta o escopo de guiar o homem no desenvolvimento
dinâmico, no curso do qual se constituiria como pessoa
humana, dotada de armas do conhecimento, do poder de
julgar e das virtudes morais. No contexto das dinâmicas
sociais, a educação e a instituição de ensino, no papel de
seus professores, devem apresentar um caráter crítico de
elevação cultural do indivíduo e da sociedade.
“Conhecer
é
apropriar-se
intelectualmente de um dado campo de
fatos, ou de ideias que constituem o
saber estabelecido; pensar é enfrentar
pela reflexão a capacidade de uma
experiência nova cujo sentido ainda
precisa ser reformulado que precisa ser
reproduzido pelo trabalho de reflexão,
sem outras garantias senão o contato
com a própria experiência”.
CHAUÍ (1998:45):

É de suma importância que o professor, por maior que
seja sua capacidade, seu conhecimento, sua formação, tenha
consciência de que ele e seus alunos estão em locais,
ângulos opostos: por outro lado, ele não deve se vangloriar
desta hierarquia e muito menos de seu conhecimento. Para
que haja uma boa convivência entre professor e aluno um
bom diálogo é fator de essencialidade.
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Entretanto, não é esta realidade que observamos no
contexto educacional brasileiro, pois o professor geralmente
é arrogante, inseguro, ansioso e acaba criando um clima de
terror em sala de aula. Na maioria das vezes a causa desta
problemática está na má remuneração, na falta de preparo,
na instabilidade familiar, fatores que influenciam no
desempenho do docente.
Desde os seus primeiros trabalhos, na verdade,
PIAGET (1980), reconheceu o aspecto afetivo como
importante embora tenha centrado menos sobre este aspecto
do que sobre o aspecto cognitivo. Uma segunda razão
provável para um estudo maior da dimensão cognitiva reside
no fato de Piaget ter percebido que o estudo científico do
aspecto afetivo como mais difícil do que o estudo da estrutura
cognitiva.
É possível que Piaget tenha escolhido, tentar resolver
primeiro os problemas mais controláveis e por isso, dedicou
uma quantidade desproporcional de sua energia às questões
de estrutura cognitiva.
Uma terceira razão para isso é que à medida que os
psicólogos e educadores tentaram entender o trabalho de
Piaget, as "construções" que eles fizeram de sua teoria,
começaram na melhor das hipóteses, como "préoperacionais". Afora todas essas considerações, por certo,
uma leitura cuidadosa dos trabalhos de Piaget deixa claro que
uma visão do desenvolvimento intelectual, incluindo apenas
o desenvolvimento cognitivo, sem levar inteiramente em
conta os aspectos afetivos é incompleta.
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AS ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR NA UTILIZAÇÃO DE
JOGOS
E
BRINCADEIRASDESENVOLVIMENTO
COGNITIVO

A educação está oportunizando mudanças no
pensar da criança e percebe-se que o seu modo de olhar
o mundo já não é mais o mesmo. É nessa perspectiva
que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade de
dar às crianças uma "nova" infância. Uma infância que
tem de ser respeitada em seus interesses e
curiosidades, em que a criança deve brincar muito e,
através
da
brincadeira,
desenvolver
suas
potencialidades.
Sabe-se que a criança possui necessidades e
características peculiares e a escola desempenha um
importante papel nesse aspecto, que é oferecer um
espaço favorável às brincadeiras associadas a
situações de aprendizagem que sejam significativas,
contribuindo para o desenvolvimento de forma
agradável e saudável.
O desenvolvimento mental da criança, antes de
seis anos de idade, segundo Piaget, pode ser
sensivelmente estimulado através de jogos. A
brincadeira representa tanto uma atividade cognitiva
quanto social e através das mesmas as crianças
exercitam
suas
habilidades
físicas,
crescem
cognitivamente e aprendem a interagir com os outros
(ANTUNES, 1998, p.73).
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O momento da brincadeira possui grande
importância, pois contribui para o desenvolvimento do
potencial integral da criança. Sendo também o espaço
que proporciona liberdade criadora, oportunidades de
socialização, afetividade e um encontro com o seu
próprio mundo, descobrindo-se de maneira prazerosa.
Partindo desse pressuposto, e por acreditar que,
muitas vezes, as brincadeiras não têm feito parte do
currículo escolar, sendo ignoradas no planejamento
diário, propõe-se uma reflexão acerca da utilização da
brincadeira em seu aspecto pedagógico nas escolas de
Educação Infantil.
Ao optar por atividade lúdica como forma de
desenvolvimento da aprendizagem, o educador poderá
conhecer melhor o grupo em que trabalha, promovendo
situações interessantes e desafiadoras para a resolução
de problemas, permitindo que os aprendizes façam uma
autoavaliação com relação sobre seu desempenho,
além de permitir que todos participem ativamente de
cada etapa vivenciada na execução de cada jogo.
Segundo ANTUNES (1998),
" O jogo ganha um espaço como
ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao
interesse do aluno, que como todo
pequeno animal adora jogar e joga
sempre principalmente sozinho e
desenvolve níveis diferentes de sua
experiência pessoal e social. O jogo
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ajudo-o
a
construir
sua
novas
descobertas, desenvolve e enriquece
sua personalidade e simboliza um
instrumento pedagógico que leva ao
professor a condição de condutor,
estimulador
e
avaliador
da
aprendizagem” (p.36).

Cabe ao educador explorar e adaptar as situações
cotidianas do educando às atividades escolares, mas
para tanto, é de suma importância que domine as idéias
e o método que ele deseja trabalhar, com o intuito de
que o aluno construa seu próprio conhecimento, e tenha
consciência de que os jogos propostos são meios para
atingir seus propósitos e não fins em si mesmo.
Segundo o mesmo autor,
“O jogo ocasional, distante de uma
cuidadosa e planejada programação, é
tão ineficaz quanto um único momento
de exercício aeróbico para quem
pretende ganhar maior mobilidade física
e, por outro lado, uma grande quantidade
de jogos reunidos em um manual
somente tem validade efetiva quando
rigorosamente
selecionados
e
subordinados à aprendizagem que se
tem em mente como meta” (p.37).

A atividade lúdica é uma importante fonte ao
educador, trazendo informações sobre os interesses de
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seus alunos, suas interações, suas habilidades de
adaptação às regras, etc. Com base nessas
observações, o educador tem a oportunidade de
programar atividades pedagógicas direcionadas.
Ao programar as atividades, é interessante que o
educador associe também alguns questionamentos
relativos à idade, capacidades, preferências e outras
particularidades, visando o prazer e os efeitos positivos
que o jogo proporciona.
Outra questão importante, além de tratar-se de um
dos pontos de preocupação dos educadores infantis,
refere-se à organização de um espaço adequado para a
realização da atividade, para que o jogo possa ser
explorado em sua totalidade.
A conveniência do ambiente é fundamental para o
sucesso no uso dos jogos. O espaço necessário à
manipulação das peças é sempre imprescindível, assim
como sua cuidadosa embalagem e organização, a
higiene da mesa ou mesmo do chão em que o aluno usa
para sua atividade (ANTUNES, 1998, p.41).
A atenção do educador é fundamental no contato
direto com a criança, ensinando-a como utilizar o
brinquedo e brincando com ela também. Ao brincar com
a criança, o educador contribui significativamente, pois
assim a auxilia na construção de sua identidade cultural
e de sua personalidade.
Ao utilizarmos o jogo na prática pedagógica, é
interessante fazer deste um momento de conhecimento
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e convivência com as crianças, permitindo conhecê-las
e aproximar-se de seu modo de conhecimento do
mundo. É interessante voltar o olhar não apenas no que
elas fazem, mas também observar o modo como elas
fazem.
Neste processo, o centro de atenção passa a ser o
outro, buscando para os educadores um novo sentido ao
trabalho pedagógico: conhecer a criança para trabalhar
com ela, para brincar com ela, para aprender com ela.
Os jogos devem ser utilizados somente quando a
programação possibilitar e somente quando se
constituírem em um auxílio eficiente ao alcance de um
objetivo dentro desta programação. De certa forma, a
elaboração do programa deve ser precedida do
conhecimento dos jogos específicos e, na medida em
que estes aparecem na proposta pedagógica, é que
devem ser aplicados, sempre com o espírito crítico para
mantê-los, alterá-los, substituí-los por outros ao se
perceber que ficaram distantes desses objetivos. Assim,
o jogo só tem validade se usado na hora certa e essa
hora é determinada pelo seu caráter desafiador, pelo
interesse do aluno e pelo objetivo proposto. Jamais deve
ser introduzido antes que o aluno revele maturidade para
superar seu desafio e nunca quando o aluno revelar
cansaço pela atividade ou tédio por seus resultados.
Quando o jogo é extremamente fácil ou é acima da
capacidade de solução por parte do aluno, causa
desinteresse e até mesmo baixa estima. Por isso, é
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importante que o professor planeje desafios que
estimulem o aluno. É essencial que o professor utilize o
jogo ou brincadeira como ferramenta de combate à
apatia e como instrumento de desafios visando a
interação do grupo. O entusiasmo do professor e o
preparo dos alunos para um momento especial a ser
propiciado pelo jogo constituem um recurso
insubstituível no estímulo para que os alunos queiram
jogar, e, os jogos devem ser cuidadosamente
introduzidos e a posição dos alunos claramente definida.
É através de jogos e brincadeiras que a criança tem
oportunidade de desenvolver um canal de comunicação,
uma abertura para o diálogo com o mundo dos adultos,
onde ela estabelece seu controle interior, sua autoestima e desenvolve relações de confiança consigo
mesma e com os outros.
O jogo no contexto da educação com base na
Neurociência
As crianças são "as personagens" dos
jogos. Os papéis mudam de um cenário
para outro. E todas têm oportunidade de
experimentar "pegar o outro, ou serem
pegos"; brincar com os amigos ou contra
eles. E só um jogo. Mas é muito mais do
que um jogo... (Rubem Alves, 2001)

Para pensar o jogo como meio educacional,
devemos situá-lo a partir da definição de objetivos mais
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amplos. Que papel tem a educação em relação ã
sociedade? A escola é um instrumento de transformação
da sociedade; sua função é contribuir, junto com outras
instâncias da vida social, para que essas transformações
se efetivem. Nesse sentido, o trabalho da escola deve
considerar as crianças como seres sociais e trabalhar
com elas no sentido de que sua integração na sociedade
seja construtiva. Nessa linha de pensamento, a educação
deve privilegiar o contexto socioeconômico e cultural,
reconhecendo as diferenças existentes entre as crianças
(e considerando os valores e a bagagem que elas já têm);
ter a preocupação de propiciar a todas as crianças um
desenvolvimento integral e dinâmico (cognitivo, afetivo,
linguístico, social, moral e físico-motor), assim como a
construção e o acesso aos conhecimentos socialmente
disponíveis do mundo físico e social. A educação deve
instrumentalizar as crianças de forma a tornar possível a
construção de sua autonomia, criticidade, criatividade,
responsabilidade e cooperação.
Tornando como base à concepção da criança como
ser integral, constata-se que as atividades que as
crianças estão realizando na escola têm um tratamento
compartimentado.
Em relação ao desenvolvimento moral as crianças
constroem normalmente o seu próprio sistema de valores
morais, baseando-se em sua própria necessidade de
confiança com as outras. Esse processo é uma
verdadeira - construção interior. Através da construção
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autônoma se forma uma boa concepção de si, um ego
íntegro e uma autonomia que sustente uma saúde mental
positiva.
Formar homens sensíveis, criativos, inventivos e
descobridores, assim como espíritos capazes de criticar
e distinguir entre o que está provado e o que não está
deve ser o principal objetivo da educação.
O desenvolvimento da linguagem cognitiva
A linguagem, forma de representação verbal, é
básica no processo de desenvolvimento. Piaget sustenta
que a linguagem só aparece depois do pensamento, e
que ele depende sobre tudo da coordenação de
esquemas sensório-motor.
A linguagem é uma forma de se comunicar e se
expressar; um meio, portanto, de interagir socialmente.
Falar, ler e escrever são formas de o indivíduo ter acesso
aos conhecimentos construídos histórica e socialmente.
Paralelamente, por meio da linguagem, é possível
desenvolver a memória, a imaginação e a criatividade e,
muito especialmente, passar do pensamento concreto ao
pensamento mais abstrato. A linguagem é, portanto, o
meio básico de comunicação social dos indivíduos. Até
adquirir a facilidade da linguagem, o jogo é o canal
através do qual os pensamentos e sentimentos são
comunicados pela criança.
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À medida que a criança se desenvolve e interage
com o meio e com o grupo, sua identidade, sua
autoimagem positiva, suas personalidades são
desenvolvidas. A afetividade é uma constante no
processo de construção do conhecimento e é ela que, na
verdade, irá influenciar o caminho da criança na escolha
dos seus objetivos.
Amor, ódio, agressividade, medo, insegurança,
tensão, alegria ou tristeza são alguns dos afetos mais
comuns, com os quais o educador deverá lidar para
encaminhar a criança no seu desenvolvimento.
A motivação é outro fator que influencia o
desenvolvimento: se a motivação é grande, a criança irá
se esforçar para fazer coisas mais complexas. A criança
afetivamente perturbada sofrerá um bloqueio no
desenvolvimento geral, pois os problemas afetivos
canalizarão suas energias.
O jogo espelha e melhora o progresso da criança ha
pré-escola, através da afirmação do eu e na idade
escolar, ajudando na tarefa de consolidação do eu. No
jogo pode ser comprovada a importância dos
intercâmbios afetivos das crianças entre elas ou com os
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adultos significativos (os pais e os professores). O jogo é
uma "janela" da vida emocional da criança.
A oportunidade de a criança expressar seus afetos
e emoções através do jogo só é possível num ambiente
e espaço que facilitem a expressão: é o adulto que deve
criar esse espaço.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor, quando
se torna comprometido com o aluno e com uma educação de
qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensinoaprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e
facilitador do processo, legitima assim a teoria de uma
facilitação da aprendizagem, através da interação entre
sujeitos, ultrapassando, desse modo, a mera condição de
ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta
prática educativa vem realmente acontecendo de maneira
satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre
os sujeitos acabam por se contrapor, seja por motivos
econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando
falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à
aquisição do conhecimento no processo ensinoaprendizagem.
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 saber e a "segurança" que o mesmo tem de que
seu poder, seu conhecimento ilimitado são suficientes, pode
produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que
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este acredita que a culpa é somente do aluno quando os
resultados não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o que ocorre é a
morte da criatividade, reproduzindo assim o que já existe.
Certamente, a simples mudança de paradigmas não
garante de forma alguma uma mudança de concepção
pedagógica, ou seja, de prática escolar. A superação de
valores tidos como indispensáveis hoje, apesar de
ultrapassados, já não são suficientes para os avanços
necessários na prática docente.
Para o educador, a Neurociência e o ensinar deve ser
uma arte, uma ciência e um conjunto de técnicas que são
utilizadas para se alcançar um objetivo. Através de alguns
subsídios, toma-se fácil conduzir o processo de aprender a
raciocinar, a refletir e usar a própria criatividade. No momento
em que o educador preocupa-se em educar com arte, tomase comprometido com o aluno e com uma educação de
qualidade, fazendo do aluno um alvo do processo ensinoaprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no
processo.
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OS PRECONCEITOS QUE ASSOMBRAM AS SALAS
DE AULA: UMA PERSPECTIVA
SOCIOECONÔMICA, HOMOFÓBICA E RACIAL.
Mariana Cristina da Silva Lopes

RESUMO
Esse trabalho tem por finalidade apontar alguns dos
preconceitos existentes em sala de aula, que acabam
dificultando o processo ensino/aprendizagem em nossas
escolas e ainda abrem lacunas na interação social,
trazendo danos psicológicos, cognitivos e até mesmo
físicos na formação cidadã dos alunos. Pois, uma vez
conhecendo esses obstáculos, buscaremos ações e
respostas para identificar, intervir, combater e solucionar a
intolerância no convívio escolar. Assim criando também,
possibilidades para a evolução do professor no seu
crescimento docente e humano.
Palavras-Chave: escola; preconceito;
multiculturalismo; docência; pluralidade.

educação;

ABSTRACT
This study aims to identify some of the prejudices existing in
the classroom, they end up hindering the teaching / learning
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process in our schools and still open gaps in social
interaction, bringing psychological damage, cognitive and
even physical in civic education of students. For once
knowing these obstacles, seek answers and actions to
identify, intervene, and resolve to combat intolerance in
school life. Thus also creating possibilities for the evolution
of the teacher in teaching and human growth.
Keywords:
school,
prejudice,
multiculturalism, teaching, plurality.

education,

“Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas
ou pelos bens que possui, o verdadeiro valor do homem
é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus
ideais.”
Charles Chaplin

INTRODUÇÃO
Em todas as eras, em todos os séculos, o poder
despertou no homem os sentimentos mais
inescrupulosos e hostis que existe, o de achar que
pessoas que não têm as características idênticas a
sua, são menores ou merecem ser menosprezados
por isso. É nesse momento que o preconceito
aparece, quando um indivíduo não tolera o outro, por
achar-se superior.
O Brasil é, por sua formação, composto por
várias etnias e culturas. E é na escola que esses
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reflexos podem ser percebidos, uma vez que nela
ocorre o primeiro contato social de um povo.
Mas o que é o preconceito?
“1 Qualquer opinião ou sentimento,
quer favorável quer desfavorável,
concebido
sem
exame
crítico;
1.1
ideia, opinião ou sentimento
desfavorável formado a priori, sem
maior conhecimento, ponderação ou
razão.
2
atitude, sentimento ou parecer
insensato, esp. de natureza hostil,
assumido em consequência da
generalização apressada de uma
experiência pessoal ou imposta pelo
meio;
intolerância.”
(HOUAISS,
dicionário de língua portuguesa online)

É esse o ponto que queremos abordar, estar em
pleno século XXI, o homem disponibilizar de tantos
recursos e conhecimentos, saber seus direitos e
deveres e, ainda assim, encontrarmos pessoas que
maltratam, abominam por não aceitar o outro na sua
subjetividade. E qual o nosso papel como
pedagogos, como educadores transformadores de
homens? Como reconhecer, como solucionar e
como agir, diminuindo essas mazelas, que ainda
assombram nossas salas de aulas?
Sabemos que ele ocorre de várias formas e em
várias situações, mas daremos ênfase ao
preconceito racial, homofóbico e sócio econômico.
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O INÍCIO DE UM PAÍS MULTICULTURAL E
PRECONCEITUOSO.
Indiscutivelmente o Brasil é um país
multicultural, ouvimos dizer e divulgamos essa ideia
a todo tempo, mas encontramos dificuldades para
aceitá-la, aceitar que somos frutos de um país de
raízes mestiças. Respeitar as diferenças individuais
e coletivas em sua totalidade são questões muito
complexas, que nos faz ver que a exclusão social
caminha conosco desde os tempos mais remotos:

“A sociedade brasileira caracteriza-se
por uma pluralidade étnica, sendo este
produto de um processo histórico que
inseriu num mesmo cenário três
grupos distintos: portugueses, índios e
negros de origem africana. Esse
contato favoreceu o intercurso dessas
culturas, levando à construção de um
país inegavelmente miscigenado,
multifacetado, ou seja, uma unicidade
marcada pelo antagonismo e pela
imprevisibilidade.”(MENEZES, 2002,
P. 01).

Desde a chegada dos portugueses em nosso
país, houve uma grande miscigenação, acarretando
em uma vasta diversidade cultural no senário
brasileiro Mais tarde, com a chegada dos negros
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africanos, intensificou-se essa mistura e logo o
preconceito. Os portugueses se viram numa
supremacia, julgando os negros e índios “Sem
Alma”, pela cor de sua pele e pela falta de
conhecimento dessa cultura erudita vinda de
Portugal. Inicia-se, assim, um processo gradativo de
discriminação social e racial. Nossa população é
extremamente heterogênea, de uma diversidade
cultural ímpar e essa é uma das características mais
marcantes do Brasil. Mesmo sendo essa uma
riqueza do povo brasileiro, não é valorizada como
deveria, pelo contrário, essa diversidade tráz, muitas
vezes estereótipos expandindo o preconceito.

A COR DA PELE
O ambiente escolar é um espaço responsável
pelo procedimento da socialização infantil,
especialmente nos anos iniciais do ensino
fundamental, no qual se constituem as afinidades
com crianças de diversas culturas familiares. Essa
relação diversificada poderá fazer do ambiente
escolar o primeiro lugar de experiência dos conflitos
raciais. As semelhanças que são constituídas entre
crianças, sejam elas brancas, negras, indígenas e
mestiças num espaço de sala de aula podem ocorrer
de modo denso, ou seja, brotando, excluindo,
permitindo que essas crianças adotem em alguns
momentos uma atitude tímida, com receio de que
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sejam resignadas, afrontadas ou ridicularizadas pelo
seu grupo igualitário.
O preconceito praticado a essas crianças pode
e é muito cruel, ou seja, pode ocasionar um
transtorno muito grande para seu inconsciente, pois
pode fazer com que elas não se reconheçam,
iniciando um procedimento de desvalorização de
suas particularidades individuais, que interferem na
edificação da sua identidade, o que pode fazer com
que essas crianças sintam-se desvalorizadas e
excluídas, chegando até a pensar que não são
dignas de direitos e de respeito.
Esse procedimento de aparição discriminatória
no espaço educacional tem gerado um quadro de
agressões tanto físico como simbólica, o que na
maioria das vezes tem ocasionado uma série de
sofrimentos no cotidiano desses educandos, algo
que nem sempre é aparente aos nossos olhos, por
que abrange tanto o caráter moral, como no
psicológico do indivíduo. O que se subentende é
que, o desenvolvimento e edificação da identidade
do indivíduo é um procedimento que se inicia na
primeira fase da Educação Infantil. Sendo assim,
cabe questionar qual função ou papel da escola?
Segundo Araújo (apud AQUINO, 1998):
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“O papel da escola é o de uma
instituição social responsável não só
pela democratização do acesso aos
conteúdos culturais historicamente
construídos, mas também o de
corresponsável pelo desenvolvimento
individual de seus membros (em todos
os
aspectos),
objetivando
sua
inserção como cidadãos autônomos e
conscientes em uma sociedade plural
e democrática.”

Perante tal quadro não é de se preocupar que
muitas crianças negras, indígenas e mestiças não
queiram se identificar como tal, principalmente a
criança negra, porque o papel do negro na
sociedade está sempre relacionado a coisas ruins.
Com isso, a autoestima e a autoconfiança desses
educando amortecem, na medida em que uma
opinião negativa é gerada na sociedade brasileira.
Devido a tantas violências físicas e simbólicas
contra essas crianças, seja na rua como no espaço
educativo, muitas dessas crianças e especialmente
a criança negra, acabem por descuidar da sua
reminiscência cultural para admitir uma postura de
“embranquecimento” a qual a sociedade e o próprio
ambiente escolar tem posto para ela como a ideal
(branco, alto, forte, olhos claros, cabelos lisos, entre
outros).
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Para uma criança negra em seus anos iniciais
fica complicado perceber e ao mesmo tempo não ser
percebida nesse sistema educacional, que parece
espelhar o padrão hegemônico, que estereotipa ela
como incapaz, rebelde, ignorante, entre outros.
Onde o docente quase não tem contato físico e
afetivo com essas crianças, demonstrando a
rejeição infligida á criança negra no âmbito escolar,
seja por meio de ofensas ou declarações de cunho
racista, tida como “normal” pelo seu grupo social,
tem mostrado visivelmente a falta de respeito que
desde muito cedo são instruídas as crianças
brancas.

O GOSTO PELO MESMO SEXO
A homossexualidade, na maioria dos casos vista
inicialmente nas escolas, trazem consigo um latente
preconceito, a escola não deve ser omissa a esta
problemática:
“ao crescimento e ao aprofundamento
da percepção de que grupos LGBT
possuem considerável capacidade
estratégica não apenas em ações de
prevenção a Aids, mas também em
ações
de
formação
para
o
enfrentamento
da
homofobia.
Paralelamente, considerava-se a
compreensão de que a escola é, entre
outros lugares, um espaço privilegiado
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de formação cidadã e de luta contra
toda espécie de preconceitos.”
(SECAD 4, 2007, p.14)

Escola, um lugar de trocas, de descobertas
cognitivas e interpessoais é nela, principalmente,
que se forma a orientação sexual, seja ela homo,
hetero ou bisexual, não há lugar mais rico do que
uma escola para se desenvolver as relações sociais,
alunos cheios de desejos, anseios e novas
descobertas sexuais, juntos, em busca de satisfazer
seus impulsos.
Vale lembrar que esse preconceito vem
cristalizado desde meados de 1970, quando a
homossexualidade era considerada como uma
doença, um distúrbio mental, sendo este um fato que
excluía estes supostos doentes, hoje já dissociada
de doença pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), a homossexualidade enfrenta a sociedade
que não se desfaz deste antigo pensamento:

“a Organização Mundial de Saúde (OMS)
não aceita que a homossexualidade seja
considerada doença, por isso, em 1990,
excluiu-a do Código Internacional de
Doenças (CID).” (SECAD 4, 2007, p. 18).

A escola brasileira é considerada
historicamente com um modelo ideal de
personalidade “correta”: homem, adulto, branco e
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heterossexual, os que fogem desse padrão são alvo
de preconceito.
“o problema não está nas diversas
possibilidades de orientação sexual e de
identidade de gênero. O problema
reside no modo negativo como se lida
com elas, culpando-as, discriminando e
excluindo seus sujeitos do campo dos
direitos, inclusive do direito à educação.”
(SECAD 4, 2007, p.44).

Esta é uma realidade que, infelizmente,
está presente nas escolas de todo Brasil, o
despreparo dos professores também é constante e
leva a mais preconceito e consequentemente a
violência, o professor é visto como exemplo e, seu
posicionamento em relação à homofobia dará o
direcionamento para as atitudes de seus alunos.
“Assim como Narciso, muitas vezes
nos apaixonamos pelo que é nosso, e
ao olhar para o outro buscamos o que
nos é familiar; e quando não
encontramos a nossa imagem
refletida, percebemos a diferença
como a própria manifestação o "mau
gosto", podendo então ser repudiada,
discriminada
ou
até
mesmo
odiada.”(MENEZES, 2002, P. 03).
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Aceitar as diferenças é algo muito
complexo, seja em qualquer idade, o ser humano
busca suas semelhanças nos outros a todo tempo,
e as questões da sexualidade não poderiam ser
diferentes, essa constante busca pelo quadrante,
pelo “certo”, pelo “ser igual a mim”, acarreta em
preconceito, as diferenças estão em toda parte,
nunca se extinguirão, isto é o que nos torna em
seres tão especiais e únicos.
OS
DIREITOS
DOS
GAYS,
LESBICAS,
TRANSGÊNEROS E BISSEXUAIS NAS ESCOLAS,
UM DIREITO RESGUARDADO?
O Programa de Combate à Violência e a
Discriminação contra GLTB e de promoção da
Cidadania Homossexual – “Brasil Sem Homofobia”
é um marco na história do Brasil, o programa visa o
combate a este problema em todas as esferas da
sociedade brasileira, dando ênfase à luta pelo direito
a dignidade e o respeito pelas diferenças. Um dos
objetivos centrais deste programa é a educação e a
mudança de comportamento dos gestores públicos.
(CNDC, 2004, p. 7).
O programa Brasil Sem Homofobia, em
seu Programa de Ações, inciso V-Direito à
Educação: promovendo valores de respeito à paz e
a não-discriminação por orientação sexual,
parágrafo 23, diz:
Mariana Cristina da Silva Lopes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

751

▪ Elaborar diretrizes que orientem os Sistemas de
Ensino na implementação de ações que comprovem
o respeito ao cidadão e à não-discriminação por
orientação sexual.
▪ Fomentar e apoiar curso de formação inicial e
continuada de professores na área da sexualidade;
▪ Formar equipes multidisciplinares para avaliação
dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos
discriminatórios por orientação sexual e a superação
da homofobia;
▪ Estimular a produção de materiais educativos
(filmes, vídeos e publicações) sobre orientação
sexual e superação da homofobia;
▪ Apoiar e divulgar a produção de materiais
específicos para a formação de professores;
▪ Divulgar as informações científicas sobre
sexualidade humana;
▪ Estimular a pesquisa e a difusão de
conhecimentos que contribuam para o combate à
violência e à discriminação de GLTB.
▪ Criar o Subcomitê sobre Educação em Direitos
Humanos no Ministério da Educação, com a
participação do movimento de homossexuais, para
acompanhar e avaliar as diretrizes traçadas. (Brasil
Sem Homofobia, 2004,p.22 e 23)
As ações estão descritas para que
aconteçam dentro das escolas, mas o caso é: será
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que são cumpridas conforme o programa as coloca
em questão? O mesmo plano que traça os objetivos
e as medidas socioeducativas a serem tomadas
também relata uma cruel realidade das escolas
brasileiras:
“No que se refere ao ambiente escolar,
não se pode deixar de registrar alguns
dados de recente pesquisa feita pela
UNESCO, envolvendo estudantes
brasileiros do ensino fundamental,
seus pais e professores, e revelando
que os professores não apenas
tendem a se silenciar frente à
homofobia, mas, muitas vezes,
colaboram ativamente na reprodução
de tal violência. Essa pesquisa,
realizada em quatorze capitais
brasileiras, também, revelou que mais
de um terço de pais de alunos não
gostariam que homossexuais fossem
colegas de escola de seus filhos (taxa
que sobe para 46.4%, em Recife),
sendo que aproximadamente um
quarto dos alunos entrevistados
declaram essa mesma percepção.”
(CNCD, 2004, p.18)

Este é um problema de esferas maiores,
que ultrapassam os muros da escola, o professor
tem o papel de orientar e trabalhar efetivamente
para o fim desta mazela, mas, na maioria dos casos,
a mentalidade cristalizada dos responsáveis que
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convivem socialmente com os alunos que, por sua
vez,
poderiam
pensar
diferente,
acabam
influenciando nessa mudança que é tão almejada.

CONFLITOS SOCIAIS ENTRE TER E SER
Entre as formas de preconceitos abordadas
nesse trabalho, inclui-se também o preconceito
socioeconômico, onde quem disponibiliza de um
maior poder aquisitivo dita o que os demais
precisam seguir. Se analisarmos a história da
educação de nosso país, fica fácil entender porque
isso ocorre de maneira tão frequente e errônea.
Nosso país esta atrasado, quando se trata de
programas educacionais e de igualdade de ensino,
passamos décadas de nossa história sem um
modelo de ensino eficaz. Desde o início da
colonização do nosso povo, os Jesuítas procuraram
alfabetizar e catequizar os filhos índios e dos
colonos portugueses. “Inicialmente os curumins
aprendiam a ler e escrever ao lado dos filhos dos
colonos (...), logo depois teve o choque entre os
valores da cultura nativa e os dos colonizadores.”
(Aranha, 2010, P. 141).
O que era para ser um tratamento igual entre
eles, com o tempo, transformou-se na separação em
quem dominava e quem era dominado “a ação sobre
os indígenas resumiu-se então em cristianizar e
pacificar, tornando-os dóceis para o trabalho nas
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aldeias”. (Aranha, 2010, P. 142), isso fazia com que
os índios acabassem aceitando tudo aquilo que
eram lhe dito como certo. Para os filhos dos colonos
a educação podia ir além do ler e escrever, eles
eram orientados por sua família a escolher carreiras
ligadas a Igreja, a Arte ou a cuidar do patrimônio da
família, e com o tempo eram matriculados em
universidades europeias, para garantir-lhes uma
qualidade de ensino. Durante muito tempo nossa
população era em sua maioria rural, vivia de
atividades ligadas ao campo, e pelo fato das cidades
ainda serem pequenas onde grande parte da
população era de escravos e de ruralistas, a
educação não era tão importante e em nenhum
tempo foi fator primordial, e isso fez com que nossa
população tivesse pouquíssimos letrados.
Com o passar do tempo, as escolas
ficaram mais acessíveis, porém os filhos dos ricos já
não frequentavam as escolas gratuitas, eles
precisavam de um ensino modificado, pois seria
uma vergonha, um afrontamento as elites, terem
seus filhos misturados na mesma sala de aula dos
filhos dos seus empregados. A educação brasileira,
não foi feita para a classe operante, mas com o
tempo foi necessário abrangi aos pobres, eles como
mão de obra tinha que saber o básico para exercer
seus ofícios.
E essa diferença veio se estendendo até os dias
atuais, e mesmo hoje com a luta por um mundo
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menos desigual e mais humano, vemos contrastes
gritantes, quando observamos quanto ainda temos
que mudar em conceitos, pensamentos e educação.
Analisando, veremos que nas nossas universidades
públicas, ainda são na sua grande maioria
esmagadora de alunos da classe dominante. Isso
acaba sendo um paradoxo da nossa sociedade, o
acesso nas universidades públicas ainda e restrito
aos mais pobres, isso porque no momento de
competir, notamos como o preparo de uns foi bem
mais eficaz que do outro e ao grande público que
não tem um bom preparo há grande oferta nos
cursos técnicos para continuarem sendo mão de
obra.
O preconceito socioeconômico e
facilmente encontrado no ambiente escolar e atinge
suas vítimas das mais diversas formas. Vivenciamos
agora, um período em que a autoafirmação mostra
o que cada um precisa vestir ou mesmo possuir e
para que ela ocorra, o “ter” em muitos casos e mais
importante que o “ser”. E para não se sentir
inferiorizado perante os outros indivíduos, precisa
acompanhar o que é passado pela moda. Essa
realidade muitas vezes passa despercebida pelos
nossos olhos, a começar pelo material escolar das
nossas crianças, que precisam ser dos mais
modernos e dos personagens mais conhecidos e
desde cedo na busca de um falso poder, são
estimulados a comparar o que tem de melhor que os
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colegas, na grande maioria das escolas o uso dos
uniformes são obrigatórios, essa é até uma forma de
reconhecer e igualar os alunos, mas nas escolas em
que não se faz o uso obrigatório dos uniformes,
vemos um verdadeiro desfile de quem pode mais;
ter roupas e calçados das mais diversas marcas. E
isso também é notado nos brinquedos e aparelhos
eletrônicos que são levados para o ambiente
escolar.
Um ponto que deve ser levado em conta, é a
vida da criança fora do ambiente escolar, em muitos
casos, as crianças pobres ou ricas vivem num
universo de adultos, onde uns precisam trabalhar
para ajudar na renda familiar ou ajudam nos
afazeres domésticos e outras têm a agenda tão
cheia de compromisso com cursos de diversos
idiomas, de treinamentos esportivos, tratamentos de
beleza, entre tantos outros, que não sobram a elas,
ricas ou pobres, tempo para ser criança.
Precisamos entender que todas as crianças
devem ser vistas de forma igual, mas onde todas
sejam respeitadas nas suas diferenças, elas
precisam aprender juntas, independentemente das
dificuldades e diferenças que elas possam
apresentar. Para isso nós professores, escola,
família e comunidade, precisaram conhecer nossos
alunos, e nos dedicarmos com mais vontade no
nosso trabalho.
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“Pode-se afirmar que as escolas
precisam passar por uma profunda
“revolução” em seus conceitos e
práticas para se abrirem e se
adaptarem a essas urgentes
exigências
socioculturais
e
humanas do nosso tempo. No
entanto, tal “revolução” pressupõe
reflexão e mudanças de postura,
por parte de todos os educadores
envolvidos.” (CANEN E ROCHA,
(ANO), P. 16 e 17).

A VIVÊNCIA DO PRECONCEITO EM SALA DE
AULA.
A vivência do preconceito pode ser observada
pela prática da diferença, que é muito presente no
cotidiano brasileiro. Dialogar sobre preconceito
numa sociedade onde as pessoas vivem em classes
dessemelhantes não é uma tarefa muito fácil de ser
exercida. Está claro que a defasagem entre classes
sociais é muito evidente em nossas sociedades
capitalista. Assim, muitas são as concepções pelas
quais o preconceito se manifesta nas relações
sociais. A sala de aula não escapa disso. E lidar com
essa questão ou mesmo com a intolerância, não
está dentre os afazeres mais simples do professor.
Há muito as sociedades vem batalhando para
manter as escolas um pouco resguardadas dos
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conflitos decorrentes da intolerância entre diferentes
grupos.
A escola é capaz de implantar a discriminação
racial de várias maneiras, mas também é capaz de
construir uma convivência pacífica entre as várias
etnias. É preciso reconhecer que na escola existem
alunos e educadores com origens diversas, do ponto
de vista religioso, étnico, de gênero, de orientação
sexual e de classe.
Há a necessidade de trabalharmos para que no
ambiente escolar todos tenham as mesmas
oportunidades, qualificar os seus alunos negros,
indígena, para as mesmas posições ocupadas pelos
alunos que costumam ser mais beneficiados como
os brancos. Aquilo que pensamos sobre as
expectativas de um aluno influencia na sua atuação
escolar e na edificação da sua identidade, devemos
estimulá-los, revelar que todos tem capacidade.
Precisa-se
mostrar
que
todos
somos
dessemelhantes, cada um tem sua própria
característica e que não gostaríamos que rissem,
ridicularizassem ou nos tratassem mal, indiferente
por causa disso. Fazerem refletir, e observar a si
mesmo, sobre como são e o que tem de diferente
com os amigos, para que não haja discriminação,
formando uma educação que respeite a
heterogeneidade étnico-racial.
Uma criança se sente discriminada pela cor da
pele, pelo cabelo, pelas roupas que usa ou pelo
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brinquedo que gosta, simplesmente porque alguém
riu ou fez brincadeiras maldosas a respeito de seu
estereótipo ou de seus gostos pessoais. Por este
motivo, o preconceito deve ser trabalhado desde os
primeiros anos da criança.
A maior parte das crianças tem uma concepção
preconceituosa por ação de uma declaração ou
comentário feita por um adulto. É essencial ter
atenção ao que se diz diante de uma criança, pois o
mesmo internaliza e toma como verdadeiros as
opiniões dos seus pais, professores, tios, pois é
quem dá exemplos de ações para as crianças.
Há quem entenda como um equívoco dialogar
sobre discriminação no Brasil, país onde “todos são
iguais perante a lei”; há quem reconheça que a
discriminação exista, mas na “sociedade”; há ainda
quem assegure que a escola, além de discriminar,
não é capaz de ocasionar a igualdade. O racismo e
a homofobia fazem parte do preconceito e do diário
em sala de aula. Uma criança branca não quer
sentar perto da negra os heterossexuais não querem
ficar perto dos homossexuais, as meninas bem
vestidas não querem ficar perto das mal vestidas, se
fossemos falar as várias maneiras de preconceito
existente na escola, ficaríamos horas.
Diante desse contexto, concluiu que lidar
igualmente essas diferenças não é uma tarefa fácil
para o professor, porque para lidar com elas é
preciso compreender como a diversidade revelar-se
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e em que contexto. O grande desafio da escola é o
de superar a discriminação e apreciar a diversidade
étnico cultural que compõem o patrimônio
sociocultural do aluno. Respeitando suas
diferenças, ir além do preconceito e a discriminação
existentes na sociedade. A escola não transforma
por si só o ilusório e as representações coletivas
negativas que se edificaram sobre os ditos
"diferentes" em nossa sociedade, mas ela toma um
lugar de destaque para a superação do preconceito,
fazendo uso de uma tarefa sistemática e crítica na
concepção de valores de cada educando.
AS SEQUELAS DE UM PRECONCEITO
Na verdade, as sequelas do preconceito são
muito mais devastadoras para o próprio
preconceituoso do que para quem é alvo de
preconceito. O preconceito leva à discriminação, a
marginalização e a violência e isso nos convence da
necessidade premente de erradicar esse mal, o que
só pode ocorrer através da educação.
O preconceito desde o começo dos tempos
causa fome, miséria, ódio, raiva, egoísmo e inveja,
esse preconceito de um país com outro, de uma raça
com outra começa de um preconceito de um
indivíduo com outro e que se transforma nesses
grandiosos problemas que acabam muitas vezes
dizimando toda uma geração de seres humanos. É
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uma palavra que parece comum, mas é muito
pesada e causam grandes consequências, se
verificarmos a história da humanidade, constatará o
quanto foram danosas às ações preconceituosas de
muitos sistemas e pessoas hipócritas que
escondiam e disfarçavam tais atitudes que foram
responsáveis por inúmeros genocídios. Existem,
também, aqueles que escancaradamente agem de
forma preconceituosa sem, sequer, dar satisfação à
sociedade, dos seus atos grotescos de
descriminação, segregação e desprezo.
O preconceito nasceu com o homem,
atualmente, cada vez mais, as minorias, como os
negros, homossexuais, etc., parecem ser
desvalorizados, o preconceito pode conduzir às
discriminações e as consequências são difíceis de
suportar pelas vítimas, e até mesmo, podem causar
uma deterioração à sua saúde física e mental.
Existem preconceitos contra os membros de uma
classe socioeconômica e esses preconceitos
expressam-se principalmente no campo emocional,
os sentimentos podem variar desde um simples
desconforto da presença de um membro de outro
grupo, à desconfiança, ao nojo, ao medo e a
hostilidade. Também pode se manifestar em
comportamentos verbais e não verbais, que
expressam a antipatia sentida por membro de um
grupo externo.
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Temos que acabar com o preconceito, mas não
com agressões físicas e nem verbais e sim
ensinando que os ditos “diferentes”, são pessoas
como qualquer outra e que só por ser assim não
significa que devem tratá-los com desrespeito e
preconceito ou pior, agredindo e matando essas
pessoas.
A EDUCAÇÃO COMO FORMA DE MUDANÇA.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais está
introduzida a temática nomeada de Pluralidade Cultural,
abordando os aspectos das relações sociais
discriminatórias e excludentes que permeiam a
sociedade brasileira e refletem dentro das salas de aulas,
este documento visa transformações cabíveis para uma
vida em coletividade melhor, entendendo que:
“Considerar a diversidade não
significa negar a existência de
características comuns, nem a
possibilidade de constituirmos uma
nação, ou mesmo a existência de
uma dimensão universal do ser
humano. Pluralidade Cultural quer
dizer a afirmação da diversidade
como traço fundamental na
construção de uma identidade
nacional que se põe e repõe
permanentemente, e o fato de que
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a humanidade de todos se
manifesta em formas concretas e
diversas de ser humano.” (PCN,
2001, p. 16)

Colocar essas questões em sala de aula é
fundamental, sem dar ênfase que somos todos
iguais, porque não somos, somos seres únicos, o
que está em questão é o respeito e valorização que
se deve ter em relação ao outro, indiscutivelmente a
diversidade é uma característica da identidade
brasileira.
Por isso consideramos indispensável o
trabalho com a Pluralidade Cultural nas escolas,
pois, dessa forma, levando o conhecimento das
diversas culturas e enfatizando seu devido valor,
traz ao aluno o conhecimento do país em que vive,
suas características, seus problemas e as ações
para a transformação, esses saberes nos abrirão os
caminhos para a cidadania, fazendo com que o
aluno sinta-se realmente parte da sociedade.
O PAPEL DO PROFESSOR COMO AGENTE
TRANSFORMADOR.
Dentro deste tema, o professor tem uma missão
muito dura, pois tem em suas mãos alunos em
transformação de suas personalidades, ele é um
exemplo dentro e fora das salas de aulas, tudo o que
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disser será imputado nos educandos, seja para
trazer boas posturas diante da sociedade ou não.

“Mudar mentalidades, superar o
preconceito e combater atitudes
discriminatórias são finalidades que
envolvem lidar com valores de
reconhecimento e respeito mútuo, o
que é tarefa para a sociedade como
um todo. A escola tem um papel
crucial
a
desempenhar
nesse
processo. Em primeiro lugar, porque é
o espaço em que pode se dar a
convivência entre crianças de origens
e nível socioeconômico diferentes,
com costumes e dogmas religiosos
diferentes daqueles que cada um
conhece, com visões de mundo
diversas daquela que compartilha em
família. Em segundo, porque é um dos
lugares onde são ensinadas as regras
do espaço público para o convívio
democrático com a diferença. Em
terceiro lugar, porque a escola
apresenta à criança conhecimentos
sistematizados sobre o país e o
mundo, e aí a realidade plural de um
país como o Brasil fornece subsídios
para debates e discussões em torno
de questões sociais. A criança na
escola convive com a diversidade e
poderá aprender com ela.” (PCN,
2001, p.21).
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais nos
dão o norte do que fazermos em relação a esta
temática, mas a parte fundamental fica por conta da
didática do docente, podemos citar alguns exemplos
que podem fazer toda diferença:
▪ Valorizar as diferentes culturas existentes em
nosso país;
▪ Conhecer e reconhecer as qualidades das
culturas, valorizando a pluralidade cultural;
▪ Estimular o convívio pacífico entre todos os
membros da escola;
▪ Repelir todo tipo de discriminação seja de
qualquer ordem.
Medidas como estas são superficiais diante do
tamanho desta temática, pois este problema vai
muito além dos muros das escolas, é uma questão
política, mas a escola e o professor têm o papel
transformador e sua parte sendo bem feita surtirá
grandes efeitos de dimensões sociais.
DIREÇÕES DIDÁTICAS SOBRE A DIVERSIDADE
NAS SALAS DE AULA.
Colocar em debate as questões de diversidade
sempre trará conflitos entre os alunos, o que não
inferioriza a importância de se trabalhar esse tema,
para isto o professor deve estar muito bem
preparado desde a elaboração de suas aulas.
Segundo PCN (2001, p. 19):trabalhar a diversidade
Mariana Cristina da Silva Lopes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

766

humana é algo fantástico e promissor se for levado
em conta a realidade de cada povo e suas
particularidades para entender toda a imensidão de
um grande e múltiplo universo.
É necessária a elaboração de um plano voltado
para a pluralidade cultural, abordando o histórico
dessa problemática, que chamamos de preconceito,
a riqueza de se viver em um ambiente multicultural
e até mesmo as sanções que uma atitude
preconceituosa pode trazer.
A postura do pedagogo deve ser de valorização
das diferenças, frisando o repúdio as práticas
racistas e os estereótipos:
“O cotidiano da escola permite
viver algo da beleza da criação
cultural
humana
em
sua
diversidade
e
multiplicidade.
Partilhar um cotidiano onde o
simples “olhar-se” permite a
constatação de que são todos
diferentes traz a consciência de
que cada pessoa é única e,
exatamente
por
essa
singularidade,
insubstituível.”
(PCN, 2001, p. 53).

Abordar as diferenças com um olhar mais
próximo é fundamental, as salas de aulas são ricas
em diversidade, cada aluno tem sua história, até
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mesmo o professor tem algo a contar, fazer essa
interação onde cada um conhece a história do outro
enriquece o ensino/aprendizagem.
Quebrar as barreiras preconceituosas
trazidas do passado para nossa sociedade atual
também é dever do professor, enfatizando que a
discriminação traz o sofrimento:
“Aqui se coloca a sensibilidade em
relação ao outro. Compreender que
aquele que é alvo de discriminação
sofre de fato, e de maneira profunda,
é condição para que o professor, em
sala de aula, poça escutar até o que
não foi dito. Como a história do
preconceito é muito antiga, muitos dos
grupos vítimas de discriminação
desenvolveram um medo profundo e
uma cautela permanente como
reação. O professor precisa saber que
a dor do grito silenciado é mais forte
que a dor pronunciada.” (PCN, 2001,
p. 55).

Podemos perceber que para uma aprendizagem
realmente significativa, trazendo um aprendizado
para vida toda é preciso conhecer o outro, saber
suas potencialidades, suas dificuldades, as
semelhanças, as diferenças, é realmente o aprender
com o outro que beneficiará para o fim deste tabu.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão não são as políticas públicas uma lei
onde todos tenham que se enquadrar ser obrigados
a manter certas atitudes de “respeito”, mas sim
introduzir esta temática dentro da instituição escola,
pois é lá que se pode transformar mentalidades,
fazer nascer o respeito mútuo e intrínseco nascer, já
que é nela que se agrupam alunos de diferentes
crenças, sexualidade,
etnias e níveis sociais
econômicos diferentes, a questão é reconhecer as
diferenças para superar os preconceitos.
Reconhecer e trabalhar o preconceito em sala
de aula é uma forma de diminuir e conscientizar as
crianças da importância de respeitar os demais
indivíduos em suas subjetividades. A escola é o
primeiro ambiente social de uma criança, depois da
família e nela se encontra a mais diversa pluralidade
possível.
Ensinar a criança desde cedo o valor da
diversidade e do convívio é uma tarefa difícil e onde
muitas vezes, nos deparamos, com resistências
escolares e sociais. A sala de aula é um lugar de
conhecimento,
aprendizado,
descobertas
e
socialização.
Os preconceitos existem pela crença de muitos
que o “diferente” deve ser banido e transformado no
“igual”. E para nós pedagogos mudaremos estas
mazelas que persistem em existir em nosso meio
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social, precisamos antes de qualquer coisa, aceitar
nossos discentes com seus conhecimentos prévios,
sua bagagem de vida, conhecê-los em suas
dificuldade e em suas funções sociais.
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele,
ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as
pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar,
podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais
naturalmente ao coração humano do que o seu oposto.
A bondade humana é uma chama que pode ser oculta,
jamais extinta”.
Nelson Mandela.
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A IMPORTÂNCIA DE JOGOS E BRINCADEIRAS NO
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS
Mônica Alves de Oliveira

“Brincando
a
criança
aprende a linguagem dos símbolos
e entra no espaço original de todas
as
atividades
sócio-criativoculturais” (Machado, 2003).

Introdução
Nesta pesquisa o assunto discorrerá sobre as
contribuições e a importância dos jogos no processo
ensino aprendizagem das crianças, através da pesquisa
bibliográfica.
Muito se discute sobre abordagens pedagógicas
e métodos utilizados no processo ensino aprendizagem,
com o intuito de aprimorar a ação pedagógica e a
atender as necessidades da sociedade atual.
Tais abordagens diferenciam-se, visto que para
Piaget, a criança precisa de maturidade para se
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desenvolver, fala sobre os estágios de desenvolvimento,
além de ver o erro como um meio que possibilita o
avanço da aprendizagem.
Já Vygotsky, prioriza a interação social e enfatiza
sobre a importância da mediação e da intervenção
pedagógica no processo de ensino aprendizagem.
KISHIMOTO relata o que a sociedade acredita na
antiguidade de que o jogo era tido como algo para
relaxamento necessário a atividades que exigem
esforço físico, intelectual e escolar, por muito tempo era
visto como apenas recreativo, já na idade média era uma
prática não séria.
E por fim no renascimento vê a brincadeira como
conduta livre que favorece o desenvolvimento da
inteligência e facilita o estudo. Período também em que
a criança passou a ser vista com um ser em constante
desenvolvimento.
Essa visão permanece até os tempos atuais,
porém antes as crianças tinham espaço mais amplo para
brincar, jogos, e na sociedade atual, devido as
transformações tidas na estruturação familiar, nas
questões ligadas ao desenvolvimento tecnológico,
porém a prática do brincar do jogar é essencial no
processo de desenvolvimento integral da criança, por
isso, a escola poderá utilizar-se dessa situação e propor
atividades que tenham o jogo como instrumento
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facilitados da aprendizagem. Uma vez que o jogo
contribui no desenvolvimento e aperfeiçoamento de
habilidades como: concentração, criação de ideias,
compara, reflete, e ao mesmo tempo torna a
aprendizagem prazerosa e produtiva.
Para tanto é importante ressaltar sobre a
necessidade de incluir jogos e brincadeira no processo
de escolarização das crianças. De maneira consciente o
educador observa e escolhe um jogo que vá de encontro
à necessidade do aluno.
Sabe-se que a criança ser em desenvolvimento,
sendo assim para que isso ocorra é necessário a
mediação do educador, dos pais, do meio social etc. e
em meio a essas relações o contato com meios
facilitadores são essenciais e contributivos, o jogo
aparece como um desses meios que contribui para
criança desenvolver-se e inserir-se na sociedade.
BREVE HISTÓRICO DOS JOGOS E DA LEITURA E
ESCRITA.
Em sua obra Jogo, brinquedo e brincadeira,
Kishimoto (1996), p.28, apresenta um breve histórico do
jogo, que “desde a antiguidade greco-romana, aparece
como relaxamento necessário a atividades que exigem
esforço físico, intelectual e escolar (Aristóteles,Tomás
de Aquino, Sêneca, Sócrates). Por um longo tempo, o
jogo infantil fica limitado à recreação.”
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Já na Idade Média, o jogo era considerado como
“não-sério”, por sua associação ao jogo de azar,
bastante divulgado na época. Serviu para divulgar
princípios de moral, ética e conteúdos de história,
geografia e outros, a partir do Renascimento o período
de “compulsão lúdica”.

“O Renascimento vê a
brincadeira como conduta livre que
favorece o desenvolvimento da
inteligência e facilita o estudo. Ao
atender necessidades infantis, o
jogo
infantil
torna-se
forma
adequada para a aprendizagem
dos conteúdos escolares. Assim,
para se contrapor aos processos
verbalistas de ensino, à palmatória
vigente, o pedagogo deveria dar
forma lúdica aos conteúdos”
(KISHIMOTO, 1996, p. 28).

Segundo a autora, o jogo está relacionado com a
percepção da infância que começa a constituir-se no
Renascimento: a criança dotada de valor positivo, que
se expressa, por meio do jogo, perspectiva que irá fixarse no Romantismo.
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Nesse período passou-se a considerar o jogo
como forma de expressão. A criança passou a ser vista
como um ser em desenvolvimento, com características
próprias, embora transitórias, capazes de imitar e
brincar, dotada de espontaneidade e liberdade.
Antunes (2012), p.17, fala do jogo em seu sentido
integral “é o mais eficiente meio estimulador das
inteligências. O espaço do jogo permite que a criança (e
até mesmo adulto) realize tudo quando deseja.”
Assim sendo, a leitura e a escrita, podem ter o
jogo como um dos meios que auxiliem o professor a
estimular o aluno no processo de alfabetização e em
todo processo de seu desenvolvimento.
Segundo Ferreiro, (2001).p.10 “A escrita pode ser
considerada como uma representação da linguagem ou
como um código de transcrição gráfica das unidades
sonoras.”
De acordo com Vygotsky (1991,p.121) “ o gesto é
o signo visual inicial que contem a futura escrita. Ao
discutir a história da escrita humana, Wurth assinalou a
ligação entre os gestos e a escrita pictórica ou
pictográfica”
Sendo assim, a escrita representação simbólica,
inserida e construída pela sociedade, possibilita a
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representações

Em seus estudos Vygotsky, comenta a respeito
de experimentos realizados para estudar, os rabiscos
das crianças, o ato de desenhar e foi observado que
frequentemente, as crianças usam a dramatização,
demonstrando por gestos o que elas deveriam mostrar
nos desenhos. A representação pelo desenho e a
representação por gestos possuem uma relação intima
entre si, para assim obter a representação simbólica e
gráfica.
Vygotsky (1991), cita K. Buhler e segundo ele, o
desenho começa quando a linguagem falada já está
desenvolvida. “O desenho é uma linguagem gráfica que
surge tendo por base a linguagem verbal”
(Vygotsky,1991,p.127).
Partindo das contribuições da língua escrita na
sociedade, sabemos que com ela torna-se possível
expor os pensamentos, comunicar, relacionar, criar,
conhecer etc. Nos jogos as crianças reinventam,
representam, imitam a realidade, sendo assim, as
mediações realizadas dentro do ambiente escolar
podem utilizar-se de jogos por ser atrativo, tal fato,
possibilita que as crianças aprendam de maneira lúdica,
com entusiasmo e alegria.
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A relação do indivíduo com o meio, é
indispensável no processo de desenvolvimento e
aquisição do conhecimento, para tanto, as situações
concretas são de extrema importância no processo de
construção da leitura do da palavra.
Portanto, o jogo é uma ferramenta que permite a
criança representar, compreender a realidade e interagir
com o meio social que a cerca.

“Pode-se estar falando de
jogos
políticos,
de
adultos,
crianças, animais ou amarelinha,
xadrez [...] tais jogos, embora
recebam a mesma denominação,
têm suas especificidades. No faz
de conta, há forte presença da
situação imaginária, no jogo de
xadrez, regras [...] brincar na areia,
sentir o prazer de fazê-la escorrer
pelas mãos, encher e esvaziar
copinhos com areia requer a
satisfação da manipulação do
objeto. Já a construção de um
barquinho exige não só a
representação mental do objeto a
ser construído, mas também a
habilidade
manual
para
operacionaliza-lo.”
(KISHIMOTO,1996,p.13)
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Kishimoto (2006) destaca as contribuições dos
jogos na educação, pois estimulam e auxiliam no
processo de descobertas e aperfeiçoamento de
habilidades, relata as contribuições dos jogos
brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento
cognitivo, motor e psicológico da criança.
Almeida (1998) aponta a educação lúdica como
um importante recurso construído e reconstruído
durante todas as épocas, povos dentro de contextos de
inúmeros pesquisadores, formando hoje, uma grande
rede de conhecimentos não só no campo da educação,
da psicologia, fisiologia, como em várias outras áreas.
O brincar, o jogo, o brinquedo, permite que a
criança reflita, desenvolva autonomia, além de explorar
a criatividade proporcionar aos educandos momentos de
representação da realidade de maneira descontraída e
lúdica.
São instrumentos benéficos, construtivos e
diferentes (Bruno Bettelheim apud Machado 2003)
diferencia a brincadeira dos jogos, para ele “A
brincadeira da criança envolve tentativas de estabelecer
harmonia apenas dentro de si mesma; nos jogos, ela
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tenta harmonizar-se com as exigências do jogo e com o
que requer estratégias do seu adversário”.
Para MACHADO (2003, p.27) “Brincar com
espontaneidade, sem regras rígidas e sem precisar
seguir estritamente os folhetos de instruções dos
manuais de brinquedos, é explorar o mundo por
intermédio dos objetos”.

“Brincar é um aprendizado
de vida que leva as crianças para
esse ou aquele caminho: para
traçar seu próprio percurso ou para
tê-lo
traçado
pelos
pais,
professores, tios (...).
Tudo
depende de como as crianças
brincam e qual é a atitude dos
adultos ao redor em relação a
essas brincadeiras”.(MACHADO,
2003P.37)

Nessa fala, é possível observar a importância da
mediação, das intervenções feitas pelos adultos no
processo ensino aprendizagem, é essencial realizar as
mediações nas dificuldades e necessidades reais do
aluno.
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Por meio da relação com a brincadeira a criança
também raciocina, descobre, reinventa, cria, enfim a
brincadeira é capaz de viver e representar o mundo com
alegria, com prazer.
“O brinquedo aparece como um pedaço de
cultura colocado ao alcance da criança. É seu parceiro
na brincadeira. A manipulação do brinquedo leva a
criança à ação e à representação, a agir e a imaginar”
(KISHIMOTO,1996,p.68)
O jogo possui algumas regras simples, limites de
tempo e espaço que devem ser aceitos, já a brincadeira
é uma situação livre de escolha de materiais, de tempo,
sem regras.
Uma sociedade sempre passa por mudanças e
segundo Friedmann (1996), Os jogos também sofrem
constantes transformações, por muitas vezes não
estarem registrados de forma escrita, ou por serem
transmitidos verbalmente, de uma geração para outra,
por isso, correm o risco de desaparecer, sendo assim é
importante resgatar os jogos tradicionais, FRIEDMANN,
(1996, p.49) completa “Os jogos estavam fortemente
interligados à vida de adultos e crianças na época em
que aconteceram assim como as condições “ecológicas”
áreas abertas, praças e ruas sem trânsito”.
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A sociedade mudou, porém é possível manter os
jogos e brincadeiras presentes na vida das
crianças?
Para FRIEDMANN é possível reviver os jogos,
transformando-os e adaptando-os as condições
contemporâneas. Nessa sociedade capitalista atual, as
crianças de grandes cidades, por motivo de segurança,
são acompanhadas a todos os lugares, moram em
apartamentos, e por esse motivo, acabam por não ter
momentos de brincadeiras, que possibilite o
desenvolvimento da autonomia, a busca por novas
estratégias, enfim dificulta a ampliação das possíveis
habilidades existentes em cada uma delas, é preciso
inserir os jogos na educação formal, para proporcionar
momentos de aprendizagem na qual desenvolvam não
apenas os aspectos da leitura e da escrita, mas
proporcione o desenvolvimento integral do educando.
Assim se faz necessário criar situações que resgate a
cultura dos jogos e conciliá-los ao desenvolvimento da
linguagem escrita.
Além da valorização pelo adulto dos brinquedos
prontos, sofisticados caros, poderá limitar a criança em
na ideia de valorizar o mundo externo apenas como:
coisas materiais, dinheiro, brinquedos da moda. E o
mundo interior (sua vivência afetiva da brincadeira como
meio de expressão, descoberta e realização) ficam
como última opção. Machado cita Roland (2003,p.44),
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“A criança só pode assumir o papel do proprietário e
nunca o do criador.”
É observável o quão é importante à escola
estimular a criança a criar, os jogos não só poderão ser
jogados pelos educandos como também poderão ser
criados por eles.
Na educação a autora FRIEDMANN destaca o
jogo como uma atividade essencial das crianças e por
esse motivo deveria ser inserido como elemento básico
para o desenvolvimento dos programas na educação
infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental,
enquanto meio para atingir os objetivos de ensino.
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RELEITURAS DO CONTO CHAPEUZINHO
VERMELHO: AS INTENCIONALIDADES NOS
CONTOS DE FADAS
Priscila Christina dos Santos

As releituras que serão apresentadas serão as
versões de Charles Perrault, dos irmãos Jacob e
Wilhelm Grimm, Chico Buarque e Angelo Machado.
As versões serão analisadas, comparadas e
discutidas com o objetivo de expor suas
características e adaptações de acordo com o
momento histórico, social e político em que foram
escritas.
O conto Chapeuzinho Vermelho é um clássico
da literatura mundial que teve sua primeira versão
publicada com o famoso Charles Perrault em 1697,
acompanhada por mais sete contos, sua publicação
se deu com o livro “Contos da Mamãe Gansa”. Com
uma linguagem clara, objetiva e um enredo
interessante, Chapeuzinho Vermelho servia parar
mostrar às crianças que não se deve dar atenção para
pessoas desconhecidas, deixando evidente o cunho
moralista que a história possui e que conquistou
sucesso mundial entre adultos e crianças.
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A história de Chapeuzinho Vermelho
apresentada por Perrault é a de uma menina que sai
pela floresta a pedido da mãe levando doces para sua
avó. Sua mãe recomenda para não se desviar do
caminho e ir direto para casa da vovó. No meio do
caminho, Chapeuzinho encontra um lobo que a
convence de mudar seu caminho. Quando
Chapeuzinho chega à casa de sua avó, o lobo já havia
devorado a vovozinha e consequentemente devora
também a menina. A história se encerra com a moral
da história apresentada pelo autor: meninas espertas
não saem do caminho certo.
A história iniciada por uma menina de capuz
vermelho, inocente, ingênua e obediente a sua mãe e
que no nosso processo de entendimento, faria um
trajeto seguro levando alimentos para avó adoentada,
encontra a possibilidade de um crescimento e
amadurecimento pessoal da protagonista que deveria
atravessar sozinha a floresta.
A versão apresentada expõe com clareza o
moralismo quanto ao comportamento feminino para
os homens na época, considerando o cenário cultural
dos salões franceses do século XVII. 20
De acordo com Rocha (2010, p. 09) Le Petit
Chaperon Rouge como chamava Perrault ou
Chapeuzinho Vermelho como a conhecemos, se
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desenvolve com uma linda menina que tinha um
chapéu vermelho que lhe vestia tão bem que todos a
chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Certo dia esta
menina foi à casa de sua avó adoentada, levando um
bolo e um pote de manteiga. No meio do caminho ela
encontra um lobo que pergunta para onde a menina
vai e o que está levando. A menina conta ao lobo
todos os detalhes, ele então se apressa para chegar
à casa da avó antes da menina que fica distraída
colhendo flores o bosque. Chegando a casa, o lobo
finge ser a neta da pobre velha que acredita e é logo
devorada. Quando a menina finalmente chega e entra
na casa, acontece o famoso diálogo que é finalizado
pela menina sendo devorada pelo lobo. Esta versão é
diferente das demais, pois não tem um final feliz. O
conto termina com um poema de 15 versos formando
a moral da história que adverte as crianças e
principalmente as meninas de falar com qualquer
estranho. O alerta para as meninas em relação à
sedução amorosa fica claro com a leitura da moral do
conto.
Num contexto histórico e sociocultural em que
o pensamento religioso era de suma importância e a
crença de que a educação era constituída pela
formação moral e comportamental da criança era
grande, Perrault escreve sua versão de Chapeuzinho
Vermelho.
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Vinda da tradição oral camponesa a versão de
Perrault possuía um teor erótico que fica explicito em
alguns trechos do conto, como quando a menina tira
a roupa e deita-se com o lobo ou ainda quando
explora o corpo do lobo dizendo: “que braços grandes
você tem...”, percebemos que a menina acaba caindo
no jogo de sedução do lobo. A menina é então
castigada pelo lobo que a devora por se deixar
seduzir pelo mesmo. Este conto evidencia a cautela
que meninas “inocentes” devem ter para não cair na
lábia de lobos educados e galanteadores.
Podemos concluir que ao escrever sua versão
do conto Chapeuzinho Vermelho Perrault tinha um
perfil de leitor. E para atender esse leitor ele levou em
conta à concepção de infância como sendo uma fase
da vida do homem com especificidades e em
construção. A tendência da época tratava a criança
como um mini adulto frágil, inocente e sem
experiência que deveria ser educado com moralidade
e religiosidade. Para que isso fosse possível, a
criança deveria estar em contato com adultos e
estranhos e preparado para resistir às tentações e as
curiosidades do sexo para não se deixar seduzir pelo
pecado. Perrault afirma que a criança deve
desenvolver o pensamento de que a virtude sempre é
recompensada, enquanto o vício sempre é punido.
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Na mesma época em que Perrault escreveu
Chapeuzinho Vermelho a Contrarreforma era
controlada pela Igreja Católica que influenciava o
pensamento e a produção do autor. Esses elementos
servem para facilitar a compreensão desse conto
pessimista e moralista. No século seguinte às
publicações de Perrault, muitas transformações
mudaram os alicerces políticos, sociais e econômicos
da Europa e do mundo. O nacionalismo ganha força
neste contexto com filósofos e pensadores como
Rousseau.
Um século depois da publicação de Perrault, os
irmãos Grimm publicam no século XIX na Alemanha
um conto pouco mais suavizado de Chapeuzinho
Vermelho, nele os detalhes eróticos e o final sombrio
dão lugar para a aparição de um caçador que salva a
menina e a avó das garras do lobo. Esta suavização
que os irmãos Grimm deram ao conto reflete o
contexto histórico em que a obra foi publicada. Neste
tempo a forma de pensamento ainda era iluminista
contrapondo o pensamento religioso e o pensamento
racional e científico. O Romantismo aparece então
propondo novas ideias e valores, sendo assim os
assuntos adultos não deveriam mais se misturar com
os de crianças. O final do conto em que a menina e
avó são salvas ilustra o pensamento de que
Chapeuzinho Vermelho pode aprender a lição e ter
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sua recuperação. Os valores de família e a
mensagem moral do conto são reforçados com os
irmãos Grimm.
Os irmãos Grimm em sua versão do conto
relatam a parte em que o caçador abre a barriga do
lobo de forma que a criança associe o fato a um parto
e não a morte, respeitando assim a sensibilidade da
criança e possibilitando que ela não tenha uma visão
traumatizada do mundo. A versão foi publicada num
contexto social em que se vivia um período em que os
especialistas começam a entender melhor o modo de
pensar das crianças e percebendo que estas são
sensíveis a situações que envolvam o medo.
Com um final feliz, o conto possui um final justo
que penaliza os personagens malvados. Embora a
moral e o significado do conto não estejam explicitas,
ele pode ser facilmente trabalhado na mente do leitor
sem receber tal informação como definida. Podemos
perceber a radical diferença entre o conto de Perrault
e dos irmãos Grimm com a atmosfera do cristianismo
que envolve todo o Romantismo da época, nesta
versão que deixa clara as marcas de brutalidade e
injustiça do conto que tem um final feliz inserido
suavizando a versão anterior.
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A terceira versão que será apresentada neste
capitulo é a de Francisco Buarque de Holanda
introduzindo um pouco da sua vida.
Nascido em 19 e Junho de 1944 no Rio de
Janeiro, Francisco Buarque de Holanda mais
conhecido como Chico Buarque veio de uma família
de intelectuais. Mudou-se para São Paulo ainda
pequeno e estudou no Colégio Santa Cruz. Em 1963
iniciou seus estudos acadêmicos na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (USP), onde cursou até o terceiro ano.
Conquistou seu reconhecimento e fama no ramo da
música. Com a ditadura estabelecida em 1967 Chico
Buarque foi censurado com o espetáculo “Roda Viva”.
Em 1968 com a repressão política acabou sendo
exilado para a Itália onde nasceu sua primeira filha.
Em 1970 voltou para o Brasil, escritor de peças de
teatro e compositor Chico fez várias parcerias que lhe
renderam sucesso. Em 1979 publicou o livro
Chapeuzinho amarelo e passou então a se dedicar a
literatura, escreveu também os romances “Estorvo”,
“Benjamin” e “Budapeste” que se tornou sucesso de
público e crítica.
O livro de Chico Buarque reconta a história de
Chapeuzinho Vermelho, adaptada ao contexto
histórico e social da época em que foi escrita e
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adaptando também o título para Chapeuzinho
Amarelo.
A interpretação dada à história de
Chapeuzinho Amarelo é a de uma menina que tinha
medo de tudo e que por causa deste medo não fazia
nada. Ela tinha medo de minhoca, pois achava que
era cobra, tinha medo de dormir e não dormia para
não ter pesadelos, tinha medo até de sentir medo.
Nesta nova versão a própria menina determina
o que não deve fazer e não o faz pelo medo das
consequências que ela fantasiava em sua cabeça.
Diferentemente das outras versões, Chapeuzinho
Amarelo aparece como uma menina tomada pelo
medo, este domina a menina de tal forma que a
mesma torna-se estática, doentia e amarelada de
tanto medo.
O conto deixa evidente como o medo pode
influenciar nas nossas atitudes, formas de pensar
chegando até a nos impedir de viver. Chapeuzinho
Amarelo representa a menina que se nega a ver a
contrariedade das coisas vendo somente o lado
negativo se esquecendo do positivo.
O amadurecimento é o tema central da história
de Chico Buarque em Chapeuzinho Amarelo que fica
evidente no encontro da menina com o lobo que tanto
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lhe amedrontava. O medo deste encontro se desfaz
com o poder expressivo das palavras da menina que
repetia lobo, lobo, lobo e que de tanto repetir acabou
virando bolo.
No decorrer da história o jogo de palavras está
presente mostrando o poder das mesmas e
reforçando a forma de expressão. A menina para
derrotar o lobo utiliza a inversão de sílabas e
percebendo que consegue um resultado positivo
começa a utilizar este recurso com outros medos,
assim bruxa vira xabru e diabo bodiá, com essa
descoberta o medo já não possuía mais a menina.
A história de Chico Buarque traz o
amadurecimento da personagem com a possibilidade
de interação de Chapeuzinho Amarelo com as
pessoas e com o mundo.
Ao final da história a menina consegue
finalmente vencer seus medos e pela primeira vez
brincar sem se preocupar com as consequências.
Somente um poeta ou alguém que convive
com as palavras e que sabe do seu poder consegue
escrever um conto com tal preocupação e finalidade
como este.
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A última versão que será apresentada neste
capítulo será a de Angelo Machado, primeiramente
veremos um pouco da vida do autor e logo a seguir a
versão escrita por ele.
Nascido em 22 de Maio de 1934 em Belo
Horizonte- Minas Gerais, Angelo Machado foi membro
da Academia Brasileira de Ciências, médico, zoólogo,
entomologista, ambientalista e escritor. Desde
pequeno se interessava pelo estudo científico tendo
por influência seu pai e alguns cientistas. A
curiosidade de criança se transformou em algo mais
sério. Embora tenha se formado em medicina em
1958 pela Universidade Federal de Minas Gerais,
Angelo nunca exerceu a profissão. Anos depois
Angelo fez doutorado na mesma Universidade e pósdoutorado na North Western em Chicago. Depois de
estudar fora do país voltou para o Brasil e ministrou
aulas de Neuroanatomia humana, Biologia Celular e
Problemas de morfologia celular. Em 1987
aposentou-se, mas se negava a ficar sem trabalho
então prestou concurso e ingressou como docente no
Departamento de Ciências Biológicas. No decorrer de
sua carreira participou de vários congressos
científicos, mas seu hobby era escrever livros infantis.
Percebeu que a literatura era uma forma de aliar a arte
ao conhecimento científico e que através dela poderia
conquistar um lugar de destaque. Autor de 35 contos
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infantis Angelo Machado conseguiu a proeza de se
destacar tanto no ramo científico como no literário.
O conto de Angelo Machado que veremos a
seguir é mais uma versão do conto Chapeuzinho
Vermelho, mas esta se passa no Brasil e inclui mais
um personagem brasileiro, o lobo guará.
Chapeuzinho Vermelho e o lobo guará conta a
história de uma menina muito bonita que morava
numa cidadezinha perto da floresta. A Chapeuzinho
Vermelho desta história não desobedece a sua mãe
pelo contrário, ela segue direitinho as orientações da
mãe, que pede para que a menina corte caminho pelo
cerrado. Para a menina não era sacrifício nenhum já
que gostava de andar por aquelas bandas para
observar as pequenas arvores tortas, engraçadas e
recheadas de frutas deliciosas. O único lobo da
história é o lobo guará e este está em extinção. A
Chapeuzinho Vermelho desta história também foi
visitar sua avó doente e levar para ela uma cesta com
bolo, mel e jabuticabas, no caminho encontrou alguns
amigos como o mico-estrela, a coruja-buraqueira, as
seriemas e o lobo guará, um animal noturno, mas que
por um trauma de infância tinha medo do escuro. Ao
encontrar a menina na floresta o lobo guará pede
umas jabuticabas para ela e logo vai descansar.
Aparece então o Anhangá, um espírito ruim que
andava pelo Cerrado disfarçado de veado, todo
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branco e com olhos de fogo. Depois de ter dado uma
passada pelo Brasil o lobo mau que conhecemos
voltou para a Europa deixando Anhangá sozinho para
fazer suas maldades e para ele isso era trabalho
demais. Tentando fazer com que o lobo guará fosse
seu parceiro nas maldades, o coitado do lobo
inventava tudo quanto era tipo de desculpa para
recusar o convite. Disse que ele não comia gente, que
não era mau e que não sabia assustar pessoas. Para
tentar convencê-lo Anhangá contou um monte de
mentiras: disse que o pai da Chapeuzinho Vermelho
nunca apareceu nas histórias porque ele é
contrabandista de animais e vive fugindo da polícia,
disse também que ela era muito fingida e que não se
podia confiar nela. Mas o lobo gostava tanto da
menina que não acreditou em nada que ele dissera,
até que Anhangá achou o ponto fraco do pobre lobo
guará, disse então para ele que no Dicionário dos
Animais do Brasil está escrito que ele é um “animal
arisco e covarde”, aí sim o lobo ficou muito zangado.
E, então, quis provar que de covarde ele não tinha
nada.
A história Chapeuzinho Vermelho e o lobo
guará se passa num ambiente totalmente diferente
das demais versões, ao começar pelo país em que foi
escrito, bem distante da França ou da Alemanha onde
o conto teve suas primeiras publicações. O objetivo
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do conto também é diferente, pois foca na questão
ambiental de preservação dos animais já que um dos
personagens principais estava em extinção.
Angelo Machado escrevia seus contos com o
intuito de agregar o conhecimento científico que
possuía ao lúdico das histórias infantis. Desta forma
ele poderia expressar parte de seu conhecimento
realizando o que mais gostava de fazer: escrever.
Podemos perceber as diferentes formas de
pensamento e expressão dos autores citados acima,
cada um com sua concepção de infância e visão de
mundo. Ficou claro também como os diferentes
momentos históricos e sociais influenciam a literatura
e o modo de viver das pessoas, bem como seu
comportamento e desenvolvimento crítico.
Discussão dos Resultados
Schneider e Torossian (2009), Mattar (2007)
entre outros autores relatam a dificuldade de apontar
com exatidão a origem dos contos de fadas. De
acordo com a pesquisa realizada percebemos que os
contos eram transmitidos oralmente antes mesmo de
seres escritos, sendo esse um dos motivos que
dificultam a detecção do seu surgimento. Vindos da
tradição oral folclórica os contos tinham por objetivo
instruir as crianças e adolescentes aos conselhos
adultos, mas isso aconteceu depois da nova
concepção de infância. Inicialmente os contos não
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eram destinados às crianças até porque seu conteúdo
era impróprio para elas. Escritos originalmente para
os adultos os contos relatavam assuntos polêmicos
do imaginário humano trazendo suas mais obscuras
fantasias e desejos.
Percebemos que desde cedo o homem tem por
necessidade, expressar seu pensamento e
sentimento, desta forma a literatura se transforma
grande aliada do homem em sua trajetória. Além de
ser uma forma de expressão, os contos tornaram-se
grandes companheiros das crianças, adolescente e
adultos.
Sabemos que o primeiro contato da criança
com mundo é feito através da linguagem oral. Ainda
dentro do ventre da mãe ela pode identificar a voz
materna e paterna, voz esta que proporciona
segurança e tranquilidade para ela. Quando nasce,
começa a fazer sua leitura de mundo por meio de sons
que são ouvidos e traduzidos por ela.
Ao ler uma história para criança ela aprende de
forma lúdica e divertida comportamentos e atitudes
humanas que mais tarde serão expressas por ela.
Esse aprendizado contribui de forma significativa para
seu desenvolvimento, pois com o contato desde cedo
com a leitura, a criança no futuro terá maior facilidade
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na alfabetização e na construção de um leitor assíduo
e crítico.
O RCNEI (1998) relata que a criança é um ser
social que nasce com capacidades afetivas,
emocionais e cognitivas, sendo capaz de aprender e
interagir socialmente com outras pessoas, ampliando
suas formas de se relacionar e de se comunicar
promovendo assim, seu autoconhecimento e
segurança. Desta forma podemos concluir que o
contato precoce da criança com a leitura proporciona
a ela um melhor desenvolvimento em todos os
aspectos, dando a ela desde cedo a possibilidade de
compreensão das dificuldades da vida adulta e como
superá-las.
Os contos tratam de acontecimentos reais da
vida humana de forma simples e lúdica preparando a
criança para a compreensão futura da vida adulta. O
conto mostra ainda que as informações inseridas nele
podem ser trabalhadas na mente da criança sem que
ela receba tal informação como definida ou pronta a
ser absorvida, possibilita que ela analise diversas
situações e tire suas próprias conclusões absorvendo
somente aquilo que lhe é de interesse.
A participação dos pais ou responsáveis pelo
desenvolvimento da criança no processo de
aprendizagem é extremamente importante para que
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ela se sinta segura e confiante para superar desafios
e crescer de forma saudável e equilibrada.
A preocupação das versões apresentadas
neste trabalho varia de acordo com o momento
histórico em que foram produzidas e publicadas,
trazendo também um pouco das especificidades de
cada autor.
Podemos perceber que a Chapeuzinho
Vermelho da Europa escrita por Perrault e os irmãos
Grimm trazem questões políticas e históricas, suas
publicações se deram em momentos de
transformações sociais e culturais. A política era
almejada pela burguesia, pela aristocracia, pelos
monarcas e consequentemente pela Igreja. O poder
ditava as regras do que deveria ser feito com a saúde,
educação e segurança do povo. Esta situação tem
grande semelhança com os dias atuais do Brasil, pois
ainda nos dias de hoje o povo é o maior prejudicado
tendo uma educação que aliena, uma saúde pública
vergonhosa e nenhuma segurança.
O conto de Chapeuzinho Vermelho não traz
somente as questões políticas e socioculturais, mas
traz também aspectos psicológicos. A história tem
como protagonista uma menina que aparentemente é
inocente e ingênua, com a “difícil” tarefa de levar
alguns alimentos para sua avó que mora do outro lado
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da floresta. Inicialmente seria uma tarefa fácil se a
menina não fosse tentada pelo lobo ao longo do
caminho.
Campos (2006) diz que a protagonista
encontra a possibilidade de um crescimento e
amadurecimento pessoal quando ela atravessa
sozinha a floresta. Vemos o desafio posto frente à
menina, que para realizar uma simples tarefa deveria
percorrer caminhos que nem sempre são seguros,
esta atitude desenvolve na personagem um
sentimento de autoconfiança, independência e
responsabilidade a qual introduzida na mesma no
momento do pedido da mãe para que vá à casa de
sua avó. Podemos dizer ainda que o amadurecimento
da protagonista fica claro na versão de Perrault
quando Bozzetto Junior (2009) relata que a menina
tira a roupa e deita-se com o lobo ou ainda quando a
mesma explora o corpo do lobo dizendo: que braços
grandes você tem..., é possível perceber claramente
o jogo de sedução em que a menina se encontra e o
sentimento de emancipação precoce que se passa
visível nesta versão. A mesma é ainda punida por se
deixar seduzir pelo lobo, mostrando mais uma vez
que atitudes erradas e sem virtudes são sempre ruins
e devem ser punidas.
A versão um pouco mais suavizada dos irmãos
Grimm, mostra a preocupação de que certos assuntos
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não eram mais pertinentes ao contexto infantil. Seu
pensamento também se diferencia de Perrault no que
diz respeito à punição pela falta de virtude da menina
em relação ao lobo, para os irmãos Grimm é possível
errar e aprender com o próprio erro, tendo a remissão
do pecado e um final feliz.
Quando pensamos nas versões brasileiras
percebemos que o momento histórico é outro e as
preocupações também não são as mesmas.
O conto da Chapeuzinho Amarelo escrita por
Chico Buarque traz à tona a questão do quanto o
medo pode influenciar na vida das pessoas e como
elas lidam com isso, além de apresentar o conto
utilizando magnificamente o poder das palavras e as
formas de se expressar. A protagonista deste conto
tem um amadurecimento diferente das versões até
agora apresentadas, ela leva uma vida tomada pelo
medo sem se quer viver como uma criança normal
que brinca se socializa e se desenvolve fisicamente,
psicologicamente e emocionalmente. A visão de
infância também é diferente das outras versões, pois
prioriza a autonomia e a relação entre si e com o
mundo. A criança aqui é vista como um ser em
desenvolvimento e necessita de desafios para que
possa crescer e aprender a viver, sobreviver e saber
como lidar com a realidade. O poder incumbido nas
palavras deste conto traz ao leitor a possibilidade de
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redescobrir e criar novos vocábulos para seu
cotidiano. Chico brinca com as palavras em seu conto
a fim de mostra que as mesmas ao contrário do que
muitos pensam são gostosas formas de se expressar
e de se relacionar com nossa língua materna. Essa
facilidade de conduzir e brincar com as palavras se dá
pelo fato de o autor ter uma forte ligação com a
música e a composição da mesma.
Angelo Machado em sua versão do conto deixa
clara a preocupação com o meio ambiente, trazendo
questões polêmicas, como a extinção dos animais e o
tráfico dos mesmos. O ambiente escolhido por ele é o
cerrado, local que caracteriza fortemente o nordeste
brasileiro e ilustra um pouco da realidade deste povo.
Os personagens também sofrem algumas alterações
para a produção do conto como o lobo mau que acaba
virando o lobo-guará, um lobo bonzinho e amigo da
Chapeuzinho Vermelho. Outros animais em extinção
também entram na história para tratar de um assunto
tão sério e tão pouco discutido. Angelo neste conto
concilia suas duas paixões: o conhecimento científico
e a literatura, dois campos distintos, mas que juntos
lhe renderam uma bela obra.
É comum se ouvir dizer que os contos de fadas
são meras historinhas contadas às crianças sem
objetivo e proveito, mas ao contrário do que muitos
pensam, por meio deste trabalho é possível perceber
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o quanto a literatura infantil e consequentemente os
contos de fadas são importantes e necessários para o
desenvolvimento da criança e sua relação com o
mundo em que vive. Acreditamos que os contos nos
revelam bem mais do que ele expõe, pois com uma
leitura e análise mais profunda é possível se
desvendar muito mais do que se pode acreditar.
Culturas, valores, e vivências de povos antigos são
transmitidos de forma bastante intrigante e misteriosa
por meio dos contos e são poucos os que tentam
desvendar e com eles aprender. Os autores
escolhidos para este trabalho trazem com eles um
pouco da realidade vivida pelo povo em momentos
históricos distintos e movimentos políticos variados.
Trazem também um pouco da sua vida e visão de
mundo as quais foram adquiridas ao longo dos anos
pela ambição de conhecimento e ganância por
expressar seus pensamentos e sentimentos. Vidas
distintas que se reúnem com um único propósito:
aprender a aprender.
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AS CONSEQUÊNCIAS DO GOLPE MILITAR PARA O
BRASIL DE HOJE
Renata Pereira da Silva
A mobilização popular, no entanto, força uma
transição para a democracia, Tancredo Neves é eleito
presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em 15 de
janeiro de 1985. Tancredo adoece, não chega a tomar
posse e morre em 21 de abril. Seu vice, José Sarney
assume a Presidência.
Em 1985, se encerra o período ditatorial, e se
inicia um novo rumo a democracia Brasileira, onde a
sociedade teria vez e voz, porem em 1988, ainda era
possível sentir os resquícios da ditadura, neste período
em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição
da República Federativa do Brasil, na Câmara dos
Deputados, em Brasília pelo Presidente da Assembleia
Nacional Constituinte o Deputado Ulisses Guimarães.
Com a promulgação da Constituição de 1988, os
direitos e garantias fundamentais, juntamente com os
direitos civis e políticos, passa a ser a bandeira do
Estado Democrático de Direito, como assevera o
doutrinador Manoel Gonçalves Ferreira Filho quando
aduz: “Na visão ocidental de democracia, governo pelo
povo e limitação de poder estão indissoluvelmente
combinados” (FERREIRA FILHO,1988).
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As regulamentações das leis garantem a
dignidade da pessoa humana, as relações de consumo
os direitos a tratamento especial aos hipossuficientes,
em todas as esferas de direito, tornam-se a preocupação
de juristas e doutrinadores, os projetos apresentados
pelos parlamentares, com o fito de regular estes direitos,
advindos da Carta Magna, mas ainda sem
regulamentação especifica, torna-se prioridade nos
gabinetes dos Parlamentares.
Dentre as leis criadas em obediência as normas
elencadas no artigo 5º, da Constituição Federal de 1988,
- que trata dos direitos e garantias fundamentais -,
podemos destacar o Código de Defesa do Consumidor,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do
Idoso.
Os princípios constitucionais que norteiam nosso
ordenamento jurídico, como o princípio da razoável
duração do processo o princípio da isonomia, da
celeridade processual da autonomia das decisões
judiciais, independência dos atos da Magistratura e do
Ministério Público, são exemplos das conquistas que
beneficiaram o povo brasileiro nesses vinte anos de
processo de redemocratização da nação.
Dentre os direitos civis e políticos, os avanços
foram ainda mais significativos como as garantias que
permeiam as tutelas constitucionais das liberdades que
garantem aos cidadãos direitos tais como: Habeas
Corpus, Habeas data, mandado de segurança,
Renata Pereira da Silva
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mandado de segurança coletivo, Mandado de injunção,
Direito a certidão, Direito a Petição aos órgãos
governamentais, Ação popular etc. Atos que antes do
processo de redemocratização do País, eram institutos,
que, se quer, poderiam ser comentados, pois era
assuntos que feriam a Segurança Nacional e ensejaram
prisões arbitrarias e torturas inúmeras contra aqueles
que ousassem manifestar suas opiniões.
Cria-se então, uma geração de cidadãos, que
expressam seus pensamentos políticos, culturais e
sociais sem o temor da repressão que assombrou seus
antepassados. Houveram vários homens de renome da
nossa sociedade atual que lutaram pela democracia em
tempos de ditadura, seriam eles: Ulisses Guimarães,
Tancredo Neves e Dante de Oliveira dentre outros heróis
anônimos que entregaram suas vidas na luta pela
libertação política do Brasil, apresentando nos dias
atuais alguns resultados.
Graças a estes e outros que lutaram pelo fim da
ditadura podemos ter as eleições diretas onde é possível
a escolha dos governantes, garantindo os direitos
fundamentais da população a liberdade de expressão.
Os reflexos da ditadura para a educação
A escola tem a função social de organizar e
desenvolver as relações sociais preparando e
desenvolvendo o indivíduo para conviver em
sociedade adquirindo assim o conhecimento e a
Renata Pereira da Silva
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autonomia necessária para p o bem viver, cumprindo
seu papel determinado pela sociedade.
Desta forma a escola reproduz as relações de
poder necessárias para que se consiga viver mais
tarde em sociedade, a escola reproduzia os modelos
adequados para quem fosse trabalhar na linha de
produção, desta forma os métodos escolares
seguiam moldes repetitivos e decorativos, que não
estimulavam a reflexão e a ação direta do aluno.
(Zélia,2001)
Administrativamente, professores e alunos
estavam fadados as ordens e as determinações de
um único indivíduo o Diretor, que por sua vez, seguia
orientações do supervisor, do dirigente de ensino e do
secretário de educação.
O papel do diretor era então o de coordenar e
organizar todo o processo escolar, tendo como
função coordenar os funcionários da escola,
professores
e
alunos,
não
permitindo
o
desenvolvimento a autonomia das ações.
Seguindo este modelo de educação oferecida
pela escola segundo Rodrigues (1985 p. 62) apud
Zélia (2001), a educação transmite exatamente o que
corresponde a herança cultural, política e profissional
da sociedade em que as pessoas estavam inseridas.
Desta forma, a educação que se oferece
determina e influencia o modo da vida da sociedade
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e pode-se desenvolver um modelo democrático ou
castrador de educação dentro da sociedade.
Neste século, as políticas educacionais
segundo RYAN (2001, p.214):

“ utiliza as funções de desenvolvidas
pelos professores como ferramenta do
sistema, impedindo-os de cumprir seu
real papel do sistema, construindo
uma estrutura piramidal de ensino,
onde todas as escolhas ordens e
determinações eram feitas de cima
para baixo”.

Este tipo de gestão, configura o modelo
tradicionalista de educação onde o indivíduo era
formado pela obediência, todos os pontos de
desenvolvimento desta proposta levam a um modelo
de construção social de submissão e castração
absolutos, o que para os governantes era de bom
grado, uma vez que ela favorecia a dominação e a
tomada de decisões sem muitos questionamentos.
Com a construção do processo democrático de
sociedade, este se refletiu automaticamente na
escola, favorecendo a busca de uma educação que
não visava somente dominar, e sim garantir a
participação do indivíduo. Nesta fase a escola e a
direção dada ao projeto educacional começam a se
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transformar para chegar ao atual modelo de
educação que estamos inseridos.
Para que se compreenda o período educacional
em que vivemos, é necessário compreender
historicamente o caminho percorrido pela educação até
os dias de hoje conhecendo o processo de criação e
organização do mesmo, compreendendo também para
que sirvam estas leis, e a sua função no
desenvolvimento dos educandos.
A escola existe desde o início dos tempos sendo
esta gratuita e dever do Estado. Esta vem sendo
oferecida desde o surgimento da idade moderna,
durante o período Inicial da revolução industrial, mais
precisamente no século XVII.
No Brasil, a história educacional inicia-se no
período colonizador, quando se buscou catequizar os
índios, tendo esta fase ocorrida entre 1500 a 1930, onde
se caracterizava a época do Brasil Colônia, Brasil
Império e Brasil República, o que garantiu várias
mudanças no processo educacional.
Até 1929, pouco se ouviu falar em Educação
Pública, pois o trabalho e mão de obra eram prestados
por escravos que a princípio não frequentavam a s
escolas. No período iniciado em 1930, ocorreram
mudanças significativas na proposta educacional, pois a
Educação Pública já era reconhecida, pois o período
industrial necessitava de pessoas minimamente
instruídas para trabalhar com as maquinas.
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Na época o presidente Getúlio Vargas, instituiu a
criação do Ministério da Educação, o que favorece o
início de um processo de transformação da educação,
porém estas transformações ainda não estavam a favor
da classe trabalhadora, pois visava o interesse
dominante, e procurava qualificar mão de obra para
favorecer a produção.
Em 1931, Vargas por decreto, cria o Conselho
Nacional da Educação que possui a função de elaborar
o Plano Nacional de Educação que visa a educação
garantida através de mudanças em áreas econômicas,
elaborando assim propostas estratégicas.
Estas mesmas ideias foram defendidas na
conferência Nacional de Educação em Niterói, sendo
acrescida à Constituição de 1934 a proposta da criação
do Plano Nacional de Educação. Porém com o golpe de
Estado dado por Vargas, em 1937, inicia um período de
ditadura, que leva o plano nacional de Educação a ser
arquivado.
Em 1946, a Constituição é reelaborada, e a União
recebe a incumbência de elaborar a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, garantindo a formação do PNE
juntamente com a LDB em 1961.
Com a contribuição de Anízio Teixeira, o
Conselho Federal elaborou o primeiro PNE que contava
com a aplicação de Recursos Federais para a
Educação. Este visava o desenvolvimento da Educação
de forma ampla. Porém, com o golpe de 1964, este
Renata Pereira da Silva
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plano também foi engavetado, sendo excluído pela
primeira vês desde 1934, da reelaboração da
Constituição em 1967.
Os tempos árduos de ditadura, causaram um
impacto grande no ensino público gerando a má
qualidade e no ensino público e no acesso à educação,
estes reflexos foram tão prejudiciais que até hoje sofrese as consequências da redemocratização. Estes
reflexos impedem até hoje garantir um acesso de
qualidade a este direito fundamental brasileiro.
Temos uma herança de 14 milhões de
analfabetos e mais milhões de analfabetos funcionais,
Gadotti, Presidente do Instituto Paulo Freire, lembra que
a ditadura põe fim ao ambiente de otimismo pedagógico
dos educadores brasileiros com o avanço da educação
popular e emancipatória já nos primeiros dias após o
golpe.
Em 14 de abril de 1964, um dia antes do general
Castelo Branco assumir o posto de ditador, foi extinto o
Programa Nacional de Alfabetização, que vinha sendo
implantado no país pelo educador Paulo Freire e seria
inaugurado oficialmente em maio. Gadotti afirma que
está extinção, não foi por acaso, pelo regime. Segundo
ele, a decisão da extinção já havia sido tomada um ano
antes, quando Castelo Branco ouviu as ideias de Paulo
Freire em um evento no interior paulista. “Vocês estão
engordando cobras”, teria diagnosticado o futuro ditador.
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Logo em seguida vieram as reformas
educacionais que acabaram com os moldes da
educação brasileira. Gadotti relata que, em 10 de junho
de 64, na primeira reunião com secretários de educação,
Castelo disse: o objetivo do meu governo é estabelecer
a ordem entre trabalhadores, estudantes e militar. E seu
ministro Suplicy completou: estudante deve estudar,
professor deve ensinar, e não fazer política. “Aí está o
programa da ditadura: uma visão autoritária da
educação e uma visão tecnicista que ainda permanece,
suavizada, sem a ostentação e arrogância daquele
período”, avaliou.
Gadotti lembra também a introdução do caráter
mercantilista da educação, modelo dos Estados Unidos,
que tira da educação o caráter de direito e passa a ser
um negócio, esta era lógica para privatizar, ganhar
dinheiro.
A reforma do ensino básico da época, visava o
não crescimento intelectual dos alunos Gadotti, afirma
que o Banco Mundial esperava que os trabalhadores
deveriam ter uma formação generalista, a ditadura
obrigou todas as escolas de ensino médio a introduzir a
formação técnica compulsório, sem nenhum preparo
para isso, e o resultado foi um fracasso. Desta forma a
educação vem fracassando por todo o tempo.
Outro fracasso foi o do Mobral, criado para
alfabetizar jovens e adultos, sendo extinto no Governo
de Sarney, as promessas do programa giravam em torno
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reduzir o analfabetismo em 10 anos, porem em 20 anos
este havia conseguido reduzir a taxa apenas de 33%
para 25%, obtendo um resultado muito menor do
esperado.
Outro prejuízo, foi o desmonte de diversos
movimentos sociais populares, além de acabar com toda
a representação estudantil, impedindo que educadores
pudessem influenciar os rumos educacionais do país.
Os debates favoráveis a modificação dos moldes
educacionais, ou a criação de novos modelos eram
impedidos e esta falta de pratica vem sido transposta até
os dias de hoje. Os alunos recebem o modelo de teoria
do capital humano onde todos devem estudar, trabalhar
e ganhar dinheiro, sendo escravo do capital.
“A democratização não significou a
democratização do sistema educacional,
não significou a recuperação da
educação pública, da saúde pública. Isso
está sendo feita a duras penas na última
década, mas com uma herança
acumulada brutal. Já tem reflexos no
ensino universitário, mas não em toda a
educação: a escola pública nós
perdemos” (SADER,1997)

Desta forma o planejamento educacional sai da
responsabilidade dos educadores e é assumido pelos
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tecnocratas da época, levando o Ministério da Educação
a ser submisso ao Ministério do Planejamento.
A nova República compreendida no período de
1986 a 1989 desenvolveu o Plano de Educação para
Todos, que reduziu consideravelmente o repasse de
verbas com cunho clientelista.
Este plano incentivou em 1993 durante o Governo
de Itamar Franco, o Plano Decenal de educação que não
possuía também grandes Alicerces e se preocupava
somente com o Ensino Fundamental, ampliando o
espaço de atuação do plano, não sendo somente
responsável pelas verbas, mas também incumbida de
universalizar o ensino fundamental e erradicar o
analfabetismo. Mas muito deste projeto também não
saiu do papel.
A ideias de que a educação deveria seguir moldes
tradicionais era muito forte, classificavam-se as escolas
como templos do saber, sendo este, um espaço
privilegiado.
Porém acontece que
A este fato agregou-se várias mudanças, que
favoreceram alguns pontos da educação e prejudicaram
outros, o fato é que muita coisa havia sido mudada
levando todas as pessoas em idade escolar aos bancos
sem saber muito bem o que estavam fazendo ali.
Com esta reestruturação permitiu-se os acessos às
escolas para a classe trabalhadora, porém, a estrutura
que esta possuía não estava preparada para receber
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todo o contingente que viria a buscar os bancos
escolares, dando início ao seu fracasso e aos episódios
frequentes de violência, uma vez que a estrutura se
tornou insuficientes, as classes ficaram muito grandes e
havia poucas salas.
A clientela, já não era a mesma, porém, a forma de
transmissão de conhecimento sim, os professores
continuavam presos aos programas, horários, currículos
que não ofereciam motivação nenhuma e as
bibliografias oferecidas por séculos eram sempre as
mesmas.
Tudo por exigência do sistema educacional
antiquado aos quais os educandos foram inseridos.
Abriram-se os portões das escolas, mas não a
prepararam para recebê-los conservando o formato
inicial de educação vigente.
O mundo evoluiu, mas as escolas continuaram os
mesmos locais de muitos anos, utilizando-se de
métodos antigos que detém o poder de forma militar,
”tendo o professor como general e os alunos
representando o papel de soldados de Chumbo”.
Arroio (2008), acrescenta que a visão dos
educadores atuais, não muda muito dos antigos, pois os
professores se esquecem que já passaram pela escola,
os alunos mudam, a escola não evolui.
Com a Evolução da Tecnologia e o seu
Desenvolvimento, um novo aluno se criou, levando a
escola a ser visualizada por um novo papel. Esta deixa
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de ser somente a transmissora de conhecimento para
moldar o indivíduo de forma que a adequá-lo aos
modelos sociais oferecidos.
A proposta educacional contribui para que a
democracia fosse construída pela abertura dada nas
escolas para receber todo o contingente escolar, porém,
este foi confundido com o declínio do processo da
educação.
A escola passou a seguir um modelo de ideais
capitalistas, onde o conhecimento não se transmite, se
vende, sendo o aluno o freguês que possui todos os
direitos reservados de cliente, que tem como regra a
frequente “razão” sendo ele o aluno, o quem manda
quem pode julgar o certo e o errado, o fazer ou não o
que se determina.
“A arte de educar foi descaracterizada pela Lei
5692/71, que modificou os currículos de formação”
(ARROIO.p23.) O local de distribuição do saber deixa de
ser o espaço de criação e recriação do conhecimento,
transformando em puro espaço de lazer e desinteresse
juvenil. Este abandono intelectual diminui a zero as
possibilidades de seus profissionais de mostrarem o seu
melhor.
Assim os mestres foram também desconfigurado do
seu papel, receando-se de empobrecendo-se de
conhecimentos. A educação vive em constante
mudança, porém Todas as profissões possuem uma
regra, um estatuto específico, o magistério, não, e isto é
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complicado, pois é o magistério que tem a função de
construir o ser humano em sua diversidade.
Frequentemente estes estão às voltas com um
programa educacional baseado em um currículo
mecânico que coordena o que deve ser feito, qual o tipo
de avaliação (prova) que se espera do trabalho, sem
permitir que o professor apresente seu Trabalho de
maneira a contento, engessando seus membros, não
permitindo que o professor se mostre como profissional.
Enfim o espaço de trabalho é controlado, deixando
de ser o templo do saber para transformar-se em um
espaço de recreação infantil e encontros sociais juvenis,
o que a princípio não é um problema desde que a forma
com que a escola seja administrada visualize estas
inteirações como um processo também educacional.
A maneira de administrar a escola também demorou
a ser modificada, e somente agora se aproxima dos
atuais objetivos escolares com a gestão participativa.
Antigamente ela estava mais ligada a administradores
ou contadores do que a educadores, pois dita-se um
modelo a ser seguidos por todas elas, como se alunos e
professores fossem sempre os mesmos e como se a
localização e a região fossem as mesmas.
Não trabalhar a realidade da comunidade que
estamos em contato cria um desgaste enorme para
quem trabalha e estuda, considerando que tudo o que é
ensinado não tem significado nenhum a quem ensina e
a quem aprende naquele momento.
Renata Pereira da Silva
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Considerar esta realidade é muito importante, já que
nenhuma comunidade é igual à outra, e as necessidades
são diferenciadas. A concepção de educação que
temos, é construída a mercê de tais informações, o que
a torna falha diante dos novos moldes de ensino.
Observa-se isto já na formação das classes que são
forma das também não são iguais, possuem
desenvolvimento diferenciado, no entanto, o sistema
exige e oferece aos professores um bloco fechado de
informações onde se sequência as séries.
A nova LDB, promulgada em 1997, identificada
como as diretrizes gerais da educação que oferece
caminhos norteadores para a organização do sistema
educacional, tendo como referência a cidadania,
inserida entre os princípios da educação nacional.
Tendo com o princípio o pleno desenvolvimento do
educando, e busca a construção social e, portanto, a
consecução de seus objetivos e finalidades,
compreende a articulação e influência de elementos
culturais e ideológicos, provindo dos sujeitos de grupos
social presentes no dia a dia da organização escolar.
Tal contexto estabelece novos desafios à educação,
pois através da globalização mundial, as mudanças
acontecem e continuam o que exige uma formação
flexível
que
proporcione
ao
indivíduo,
um
desenvolvimento de raciocínio lógico autônomo,
articulação
verbal,
capacidade
de
iniciativa,
comunicação e cooperação, cobradas pela velocidade
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da evolução bem mais rápida que as reformas do
processo educacional.
Por este motivo, é necessário haver profundas
mudanças na qualificação do trabalho, já que o não
atendimento destas necessidades pode comprometer o
avanço do país. A alternativa para facilitar a missão da
escola diante da atual clientela seria a de fazer uma
opção de transformação, favorecendo uma intervenção
intencional de fundo educativo que contribua na
construção do coletivo, e na sua organização
transformando-a em um espaço disseminador de
cidadania, assumindo um compromisso com a qualidade
de vida, a isso implica-se considerar que realmente há
uma crise educativa inserida no contexto, e que esta
atravessa um processo crítico que afeta sua concepção
de estrutura.
Entender esta crise é perceber que não se resolve
ter manifestações isoladas com atitudes reformistas ou
legalistas, como recurso para enfrentar a instabilidade,
no contexto atual, é preciso visualizar a educação como
preparação para a formação social do indivíduo, o que
significa segundo Aquino (1996) não mais aprender
ciência e sim fazer ciência.
Desta forma, a escola tomar a formação da
cidadania e a preparação para o mundo do trabalho
como horizonte de uma prática educativa é uma questão
necessária e consensual, sendo historicamente
importante sua reflexão.
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O papel da escola na construção da cidadania
implica em considerar as mudanças no conhecimento e
as mudanças culturais, bem como criticar a organização
familiar vigente e a forma de modernização que ela
assume entre nós, transformando nossa visão de
educação.
A ideias disseminada pela LDB é bem interessante,
quando vista no papel visando o acesso e permanência
do aluno na escola, referindo-se a ele como princípio
não como obrigatoriedade já que é o Estado deve
proporcionar aos cidadãos iguais condições de acesso
e permanência nas escolas tornando-se este por si só
um ponto positivo.
No entanto, esta redação exime o estado em três
situações: caso não oferecesse educação para todos,
caso esta educação não fosse de boa qualidade e ainda
se o Estado não conseguisse condições adequadas
para manterem as crianças nas escolas.
Neste mesmo artigo, trata-se a questão da
gratuidade do ensino, que de forma velada apresenta a
intenção de privatizar todos os níveis de ensino
possíveis, haja vista que a Ed infantil e as creches são
de prioridade dos municípios e a o ensino médio dever
do Estado.
Há ainda a omissão quanto à gratuidade do ensino
profissionalizante, havendo uma contradição entre o
discurso pregado e o oficial proclamado. Observa-se,
portanto que ao invés de tentar melhorar o ensino
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fundamental e médio transformando-o em qualitativo,
este é visto como quantitativo e a preocupação para com
ele é somente modificar o segmento educacional.
O direito do acesso, e o gigantesco contingente
escolar, a ser atendido é muito grande não permitindo
considerar a qualidade, obrigando a todos os que
desejam e os que não desejam ficar dentro da escola
impondo a participação do espaço escolar mesmo que
contra a vontade, o que a transforma.
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FASES DO DESENHO INFANTIL
Rita de Cássia da Silva Cortez

GARATUJAS
Os primeiros anos de vida são decisivos no
desenvolvimento da criança, durante esse período
inicial, estabelecem padrões de aprendizagem, atitudes
e tudo o que poderá ter reflexos em sua vida inteira,
embora haja um pensamento que a arte começa com os
primeiros rabiscos que a criança faz, na realidade iniciase muito mais cedo.
Inicia-se quando a criança estabelece o primeiro
contato com o ambiente e reage a esse contato através
das experiências sensoriais (tocar, cheirar, ver,
saborear, escutar), de modo que qualquer método de
relação com o ambiente serve de base para sua
produção artística que demonstra por meio de rabiscos
denominado garatujas e os aperfeiçoa em cada fase do
seu desenvolvimento.
DESENVOLVIMENTOS DAS GARATUJAS
A criança – por volta dos dezoito meses de idade
conforme Lowenfeld – seu primeiro registro assume,
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

834

com frequência, a forma de garatujas esse rabisco é um
importante passo no seu desenvolvimento, pois é o
início da expressão que a conduzirá não só ao desenho,
mas a palavra escrita e a atenção dada pelos adultos
podem ser a causa desenvolver atitudes permanentes.
A tendência das garatujas é seguir uma ordem
bastante previsível começam com traços desordenados
e, gradualmente, evoluem para os desenhos, que têm
um conteúdo reconhecido pelos adultos, de modo geral,
as garatujas classificam-se em três categorias
principais: as desordenadas, as controladas e com
atribuição de nomes.
GARATUJAS DESORDENADAS
Os primeiros traços são geralmente fortuitos e a
criança demonstra que não se apercebe de que poderia
fazer deles o que quisesse, os traços variam em
comprimento e direção, muito embora possam repeti-los
à medida que a criança se movimenta, porém a criança
– nessa idade –ainda não desenvolveu o controle
muscular perfeito não representam o meio visual infantil.
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Garatuja desordenada

O modo acidental de distribuir as linhas que traça
é motivo de extremo prazer para a criança, ela fica
fascinada com tal atividade e desfruta desses traços
tanto como movimento quanto como registro de
atividade algumas vezes, são feitas em qualquer local:
paredes, móveis, chão, etc, o importante para ela é a
oportunizar de rabiscar – garatujar.
GARATUJAS CONTROLADAS
A criança descobrirá que existe uma ligação entre
os seus movimentos e os traços que faz no papel, isto
pode ocorrer, seis meses após ter começado a garatujar,
mesmo que, não se encontre grande diferença nos
desenhos, a aquisição de controle sobre os movimentos
e, com essa descoberta estimula a criança a variar seus
movimentos.
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Garatuja controlada

As linhas podem ser repetidas e traçadas com
maior vigor, são horizontais, verticais ou descrevem
círculos, a criança fica um tempo maior na criação do
desenho, ocasionalmente, ela tentará colocar cores
diferentes, por volta de três anos de idade, já se
aproxima da maneira de segurar o lápis, tenta preencher
toda folha e também estabelecer relações com o que
está ao redor.
GARATUJAS COM ATRIBUIÇÃO DE NOME
Nessa etapa, as crianças começam a dar nome
às suas garatujas isso indica uma transformação no
pensamento da criança, pois passa a ligar os
movimentos com o mundo a sua volta, usa a
imaginação, os desenhos passam a ser feitos com
alguma intenção e as garatujas tornam-se mais
diferenciadas, mais conscientes.
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Atribuição de nomes

Esse trabalho tem um grande significado por se
tratar do início da compreensão gráfica, os movimentos
circulares e longitudinais convertem-se em formas
reconhecíveis, em geral, o primeiro símbolo criado é o
homem desenhado com um círculo indicado na cabeça
e duas linhas verticais que indicam as pernas.
MUDANÇAS NO DESENVOLVIMENTO DAS
GARATUJAS
Percebe-se que ao longo do processo de criação
a criança constrói um ambiente rico, repleto de
particularidades autênticas e originais, embora haja
algumas diferenças, os desenhos infantis tendem a uma
configuração básica, contendo semelhanças que
independem das faixas etárias ou do período em que
foram produzidas.
Contudo, as diferenças nos níveis das garatujas
refletem as mudanças fisiológicas e psicológicas na
criança, em média, as crianças começam a rabiscar por
Rita de Cássia da Silva Cortez
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volta dos dois anos e continuam a fazê-lo até cerca dos
quatro anos de idade e passa a desenhar o que lhe
interessa; o que chama mais atenção, ou seja, aquilo
que vê de mais importante no ambiente onde convive.
AS
GARATUJAS
NO
DESENVOLVIMENTO

PROCESSO

DO

Antes dos dezoito meses de idade, a criança se
expressa por meio da voz e do corpo visto que nos
primeiros meses de vida está exposta em um ambiente
visual enriquecido por imagens de diferentes formas
(revistas, jornais, televisão, quadros, etc) e se
desenvolve com maior rapidez do que aquela que vive
em ambiente passivo, neutro, estéril.
O processo do desenvolvimento é contínuo, mas
não uniforme isto é facilmente na fase das garatujas,
pois estas são consideradas como reflexo no
desenvolvimento físico, intelectual e emocional da
criança, porque da mesma forma que há diferenças
individuais no desenvolvimento das crianças; também
garatujas.
Por conseguinte, cabe ressaltar que é essencial
que as garatujas sejam reconhecidas como parte do
desenvolvimento da criança pequena, pois durante essa
fase dedica-se com entusiasmo na criação dos rabiscos
e ao atingir uma determinada faixa etária seus
movimentos tornam-se contínuos e controlados até se
tornarem mais complicados.
Rita de Cássia da Silva Cortez
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E, com isso, um método diferente de desenho tem
início denominada fase pré-esquemática – a criação
torna-se consciente – que esta, diretamente, ligada com
essa última fase das garatujas, embora os desenhos não
tenham aspecto diferente (aos olhos dos adultos), mas
é essencial para o desenvolvimento da criança, porque
ela criar os desenhos de forma consciente.

FASE PRÉ-ESQUEMÁTICA
O período das garatujas é importante para o
desenvolvimento das atitudes das crianças, elas
aprendem sobre si, estabelecem a noção de mundo e de
como este é um lugar empolgante e aprazível para se
viver, e, desta forma, os pais e professores
desempenham um papel essencial para ajudá-las neste
processo; o educador da educação infantil pode
contribuir através de atividades artísticas.
Criar experiências com diferentes materiais que
ajudem a desenvolver a confiança e a sensibilidade,
como também, a autoexpressão, é importante criar um
ambiente estimulante e favorável à criação artística que
contribua para pré-esquemática, nesta fase tem inicio a
criação consciente em que os desenhos têm alguma
relação com mundo que está a sua volta.
IMPORTÂNCIA DA FASE PRÉ-ESQUEMÁTICA
Os desenhos são desenvolvidos de forma
consciente, as formas adquirem significados – embora
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aos olhos dos adultos – os desenhos não tenham
aspectos diferentes, porém os traços e as garatujas
perdem suas relações com os movimentos corporais
que passam a ser controlados, relacionando-os com
objetos visuais que estão ao seu redor.
Os novos desenhos são importantes não só para
a criança, mas para o professor ou os pais, que já
dispõem de um registro da fase anterior o qual pode ver
e examinar as características dos desenhos de cada
criança, também o modo como ela esta organizando sua
relação com o meio e com o outro, com isso, fazer
interferências que contribuam nas demais etapas da
aprendizagem.
CARACTERÍSTICAS DOS DESENHOS PRÉ ESQUEMÁTICOS
Nesta fase os desenhos são o fruto da evolução
um conjunto indefinido de linhas, os movimentos
circulares convertem-se e formas reconhecíveis,
geralmente, o primeiro símbolo criado é um homem
desenhado com um círculo indicando a cabeça e duas
linhas verticais; as pernas, na verdade, não se explica o
porquê o primeiro símbolo a ser retratado seja uma
pessoa.
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Pré-esquemático

Segundo, Viktor Lowenfeld pressupõe da
perspectiva egocêntrica da criança em retratar se si
mesma, na verdade, nesta fase a criança ainda não tem
seus conceitos definidos, na fase pré-escolar ela brinca
sozinha ou junto com crianças e sua conversação é,
muitas vezes, mais o reflexo do seu próprio pensamento
do que a evolução social.
REFLEXO DO DESENVOLVIMENTO
A arte de uma criança é o seu próprio reflexo,
embora elas possam reconhecer e denominar os
objetos, através dos desenhos demonstram seus
pensamentos, sentimentos e fantasias, de modo que
quanto mais detalhes forem incluídos nos desenhos,
mais consciente ela está das coisas que a cercam.
Ao tornar-se mais consciente amplia sua
percepção visual, a criança passa a utilizar outras linhas
– além das formas geométricas – usa a cor pela cor, não
a relacionando ao tema proposto, expressa conceitos
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independentes, e, assim, desenvolve sua capacidade
criadora, demonstra talento e criatividade, mas é
essencial motivá-la a fim de torná-la um adulto criador.
MOTIVAÇÃO ARTÍSTICA
Para que a atividade artística seja bem sucedida
ela deve ser motivada de modo a estimular a criança e
fazê-la sentir que a atividade desenvolvida é valiosa,
significativa para seu progresso intelectual, realizar
experiências que colabore a soltar a imaginação,
combinar fatores físicos e ambientais, de maneira a
formar um contexto de uma situação de aprendizagem.
Esses conceitos são relacionados à experiência
com as partes do corpo humano, utilizar atividades as
quais elas praticam, diariamente, também dar atenção a
sua capacidade criadora, pois qualquer criança tem
possibilidade de criar, de expressar-se, por isso, é
fundamental ter um diálogo com elas, e, assim, perceber
seu comportamento, sensações e sentimentos.
TEMA
Na seleção dos tópicos deve considera quais os
benefícios que atividade proporciona as crianças,
porque quanto mais ela estiver envolvida na atividade
artística, mais se identificará com o que estiver fazendo,
dedicando e aplicando todos os sentidos na realização
do projeto, contudo, é essencial que qualquer motivação
ou tema estejam relacionados com a própria criança.
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Eu a família

Geralmente, elas já têm um assunto ou tema a
ser desenvolvido, todavia ao dar oportunidade para se
expressarem seus sentimentos e emoções, por
intermédio, de materiais artísticos que colaborem para a
realização da atividade, de forma que ela possa explorar
e experimentar de diferentes materiais com o intuito de
estabelecer uma relação entre ela e o desenho.
MATERIAIS ARTÍSTICOS
A razão de utilizar um material artístico, como
tema, é permitir a criança à aquisição de uma atitude
positiva, a exploração e a flexibilidade no uso de um
material artístico, de forma que possa experimentar de
tipos de materiais, entretanto, para que a experiência
seja bem sucedida é necessário selecionar o material de
modo a satisfazer as necessidades do grupo.
Por conseguinte, utilizar material que possibilite
as crianças avançar na próxima fase denominada
esquemática, todavia, diminuir o uso de desenhos
estereotipados, pois estes reduz sua confiança como
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forma de expressão, pois nesta fase ela irá definir os
objetos, pessoas e símbolos do meio em que convive o
uso adequado dos materiais permite os utilize no
decorrer da vida.
FASE ESQUEMÁTICA
Qualquer desenho possa ser considerado um
esquema, ou símbolo, de um objeto real, a maioria das
crianças alcança essa fase por volta dos sete anos de
idade, o esquema pode ser determinado pelo modo
como a criança vê alguma coisa (objeto, símbolo,
pessoa) e pelo significado que ela atribui, ou seja,
representa o conhecimento que ela tem do objeto,
Lowenfeld considera:
“esquema como o conceito a que a
criança chegou e que repetirá uma e outra
vez, enquanto nenhuma experiência
intencional a influenciar para que o mude.
Para algumas crianças, o esquema pode
conter um conceito muito rico, enquanto
para outras pode ser apenas um símbolo
precário”. (LOWENFELD, 1977, p. 182)

O esquema é considerado puro quando o objeto
observado não sofre nenhuma alteração, porém quando
ocorrem modificações do esquema, a criança retrata
algo que seja importante para ela – seja nos esquemas:
humano ou espacial – o professor ao perceber algumas
características individuais da criança verifica como seu
conhecimento influência na aprendizagem dela.
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CARACTERÍSTICAS DOS DESENHOS
ESQUEMÁTICOS
ESQUEMA HUMANO
As crianças desenham a figura humana de
diferentes formas de modo a variá-la de um dia para
outro, enquanto não tiver uma experiência particular que
a influencie para modificar esse conceito, contudo, à
medida que ela se desenvolve retrata as diferentes
partes do corpo segundo seu conhecimento e, com isso,
a figura do homem torna-se facilmente reconhecível.

Esquema humano

O esquema consiste em formas geométricas, há
uma ordem definida nas relações espaciais, ela tenta
demonstrar a imagem que tem em mente, neste sentido,
pode se considerar que é o reflexo do seu
desenvolvimento individual, isso ocorre devido a uma
combinação de fatores: o processo mental, a
conscientização dos seus sentimentos e o
desenvolvimento da sensibilidade.
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ESQUEMA ESPACIAL
Este esquema a criança ainda não adquiriu consciência
da representação espacial, porém ao desenhar há uma
ordem definida nas relações espaciais e se expressa por
meio da colocação de uma linha de base e passa a
colocar tudo nessa linha de maneira organizada de
modo a indicar que ela se apercebeu das relações
existentes entre ela e o meio.

Esquema espacial

O uso da linha básica é evidente em na arte de
algumas culturas (pelos aborígenes australianos, pelas
tribos do Ártico, no antigo Egito, na Grécia), o uso da
linha para as crianças esteja na experiência do
movimento ao longo de um caminho, elas usam sua arte
para se expressar e, talvez, seja natural pensar que os
objetos se apresentem linearmente, um após outro.
A criança está integralmente presente em
tudo o que faz, principalmente, quando
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existe um espaço emocional que o
permita. “Existe um pensar por trás de o
seu fazer, por trás de suas pequenas
operações, como subir e descer uma
escada, balançar insistentemente um
chocalho, amassar um papel”. (DERDYH,
p. 34 apud CAMPOS, Rose)

DESENHO: EXPRESSÃO DE LINHA E
MOVIMENTOS
Ao desenhar a criança traça linhas e deixa suas marcas
no espaço, expressando-se de diferentes maneiras a
forma como olha e compreende o meio em que vive, a
atividade de desenhar vem da observação dos traços,
da movimentação, da expressividade corporal cria-se
um processo de construção de sentidos que colaboram
para aprendizagem das diferentes linguagens.
Cabe ao educador desenvolver diferentes
experiências com diversos materiais que possibilitem
traços, linhas, cores e formatos, em um espaço para que
possa desenvolver sua expressividade artística e a
exploração da linguagem corporal embora a linha de
base seja o meio mais comum, para representar o
espaço, a criança pode utilizar outros meios de
representação.
OUTROS MEIOS DE REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL
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Na representação subjetiva do espaço a criança
utiliza um processo denominado dobragem – quando os
objetos estão desenhados perpendicularmente à linha
de base e parecem estar colocados de pernas do ar -,
ás vezes, a criança abandona a linha de base e desenha
o objeto em contato com o chão, na realidade, o que a
criança inclui em seus desenhos é o reflexo de suas
experiências subjetivas.

Método de dobragem

Entretanto, colocar vários aspectos, próximos
entre si, no espaço é, apenas, um método de retratar as
qualidades que distinguem determinada experiência, em
alguns casos as representações subjetivas do espaço
podem parecer confusas e incompreensíveis, o
educador ao demonstrar interesse faz com que a criança
comente e explique o motivou que o desenho.
SIGNIFICADO DAS VARIAÇÕES DO ESQUEMA

Rita de Cássia da Silva Cortez

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

849

O esquema humano e o meio estão vinculados à
experiência da criança e ao modo como ela retrata o seu
mundo, embora ela já tenha um esquema definido da
pessoa, esta é transformada no ato da criação, além
disso, as desproporções presentes no desenho, quase
sempre, resultam de alguma intenção ou tentativa
definida, de expressar algum pensamento ou
sentimento.
A maneira como tratam o espaço, o traçado e a
repetição dos esquemas são feitos de modo
inconsciente, há espontaneidade e liberdade, embora o
adulto possa obter satisfação em ensinar as qualidades
do traço, de modo que desenvolva belos desenhos, o
tipo de representação depende de vários fatores
psicológicos, biológicos e ambientais são refletidos nos
seus desenhos.
DESENHOS ESQUEMÁTICOS COMO REFLEXO
NO DESENVOLVIMENTO
Uma das formas de verificar a evolução intelectual é a
compreensão do mundo que cerca a criança, os objetos
podem ser significantes ou não, isto vai depender da
liberdade que ela tem de se expressar – sem a
imposição de regras – a partir do momento que ela se
coloca no centro do seu ambiente significa que ela se vê
na relação com outras pessoas, objetos.
Cabe ressaltar que não existem regras fixas, pois
o que é certo para uma criança pode não ser para outra,
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assim como, há diferenças nas características de traço
e de estilo entre artistas, também há nos desenhos das
crianças, pois em cada desenho há um sentimento
diferente que são percebidos quando se olha
atentamente para o desenho infantil.

Reflexo do desenvolvimento
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UM NOVO OLHAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Rita de Cássia Ribeiro

A Educação Infantil vem passando por
transformações no Brasil, especialmente nesses 20
anos. Já se sabe que as crianças pequenas devem
ser estimuladas a adquirir autonomia na solução de
problemas, mas para isso é preciso dar espaço e
liberdade a elas para explorar o mundo ao seu redor.
Hoje, a criança é amparada por uma
pedagogia que pretende atende-la em todos os seus
aspectos; social, cultural etc. Fazendo com que esta,
em seu tempo, seja educada por um adulto. Portanto,
a participação da criança junto a sociedade atual é de
extrema relevância para a sobrevivência da espécie.
Durante os primeiros anos de vida, as crianças
aprendem o padrão básico do discurso que usarão no
decorrer de suas vidas; absorvem naturalmente a
linguagem, ouvindo e utilizando a do adulto como
referência. Porém, não é só ouvindo e repetindo
palavras que serão capazes de construir a linguagem.
É
principalmente
pelo
significado,
pelas
aproximações com a realidade e pela disposição para
procurar evidências que as levarão a mudanças de
hipóteses que são capazes de compreender o mundo
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e agir sobre ele. Ouvir, falar, ler e escrever são
habilidades que se desenvolvem em total interligação.
A linguagem não é aprendida isoladamente, ela é
integrada a todas as atividades e vivida a cada dia.
Torna-se o caminho do desenvolvimento intelectual e
possibilita ao indivíduo expressar seus sentimentos e
seus pensamentos.
A criança faz parte de uma organização
familiar que está inserida em uma sociedade, com
uma determinada cultura, num determinado momento
histórico. Portanto, ela constrói o conhecimento a
partir das interações que estabelecem com as outras
pessoas e com o meio em que elas vivem. Sendo
assim, compreender, conhecer, o jeito particular das
crianças serem e estarem no mundo é o grande desfio
da educação infantil e, consequentemente de seus
profissionais. Por mais que tentamos desenvolver o
universo infantil apontando algumas características
comuns de ser da criança, ela permanece única em
suas individualidades e diferenças.
À medida que as crianças começam a adquirir
as habilidades de raciocínio verbal, elas necessitam
de uma instrução reflexiva, ou seja, uma
aprendizagem mediada por um adulto, que faz com
que elas reflitam sobre o próprio pensamento. Diante
de muitas expectativas dessa natureza, a educação
infantil permite que as crianças sejam pensadores
sistêmicos, trabalharem em equipe e a construam
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visões compartilhadas com outros, e, quanto mais
cedo isso acontecer melhor é para o desenvolvimento
delas.
Outro aspecto muito importante é considerar a
especificidade da faixa etária das crianças, pois isso
implica em reconhecê-las como cidadãs e, portanto,
possuidoras de direitos, entre eles, educação pública
de qualidade, proteção e cuidado por parte do poder
público. Muitos estudiosos afirmam que não investir
em educação nos primeiros anos de vida de uma
criança pode custar muito caro para o país
futuramente.
Para cuidar é preciso antes de tudo
estar comprometido com o outro, com
sua singularidade, ser solidário com
suas necessidades, confiando em
suas capacidades. Disso depende a
construção de um vínculo afetivo entre
quem cuida e é cuidado (RCNEI- Vol.
1, p. 75, MEC/SEF, 1988).

É muito difícil compreender o outro, mas quando o
que está em questão é educação, então, é preciso
analisar e perceber que a responsabilidade é tão
grande quanto ao se tratar de um curso superior. A
educação infantil caminha rumo ao patamar do
sucesso da escola em termos gerais. Isso porque ela
é a base do ensino. Portanto, toda base tem que ser
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bem feita. E é apostando nela que iremos traçar um
novo caminho para a educação
O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O professor é a base fundamental de qualquer
que seja o processo de ensino-aprendizagem. Ele é
considerado
o
responsável
em
repassar
conhecimentos aos alunos. Segundo Tosi (2013,
p.24), ele "... é a pessoa habilitada, especializada e
contratada para sistematicamente, passar para o
aluno um conjunto de conhecimentos que o tempo e
a experiência selecionaram da cultura universal e diz
respeito a nossa vivência cultural." Portanto, esperase muito do professor e, muitas vezes eles se sentem
sobrecarregados para cumprir uma missão tão
complexa e exigente.
Para compreender o seu papel na educação,
muitos educadores procuram respostas em seu
próprio ambiente de trabalho e, na tentativa frustrada,
acabam chegando a uma conclusão de que o seu
papel é apenas tentar ensinar o aluno a ler e escrever
quando possível. "Satisfazer a própria vontade, fazer
algo apenas pelo prazer de dizer que fez - atitudes
como essas devem ser abolidas da prática da
educação infantil e de qualquer outro nível de ensino",
diz Ostetto, 2012. Na educação infantil o pedagogo
trata diretamente com crianças pequenas, por isso
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deve estar mais atento ainda para os sinais
transmitidos por elas. Muitas vezes, algumas crianças
não tem o vocabulário bem desenvolvido, e, as
expressões tipo: o choro, o riso e os gestos fazem
com que saibamos entende-las, se forem bem
observadas e analisadas. É preciso ter um olhar
bastante atento para as necessidades dessas
crianças, para a partir daí saber como e o que
trabalhar com elas.
O trabalho com pequenos grupos de crianças
é importante porque permite ao educador uma melhor
observação das mesmas. Observá-las como um ser
pensante, portanto, é necessário para que o educador
dê mais valor ao processo do que aos resultados.
Uma criança que está brincando, interagindo com um
colega, está sim realizando uma atividade de
construção de hipóteses. O educador precisa estar
atento às necessidades de interação do educando e
não limitar-se apenas em realizar atividades rotineiras
de cópias para treinar a coordenação motora dos
educandos. Muitas vezes fica a sensação de que não
fez nada durante a aula porque não realizou nem se
quer uma atividade de treino ortográfico na aula. Uma
vez que, a coordenação motora da criança está se
aperfeiçoando dia após dia, através de atividades
físicas que a criança também realiza, tipo, correr,
saltar etc. Então, a função do educador na área de
educação infantil é muito mais do que isso, é atuar
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como se fosse um guia nesse processo de ensinoaprendizagem. Seu papel é muito mais do que só falar
e sim, ouvir e observar mais, para assim, poder criar
suas estratégias de trabalho, valorizando aquela
criança tão pequena como um ser pensante, capaz de
criar e recriar novas experiências.
Sabemos que o discente precisa resgatar o
pedagógico e examinar suas próprias concepções
sobre o conhecimento, tem que levar a sério sua
formação, se esforçar para estar por dentro de sua
principal tarefa: exercer com autonomia e
conhecimento o processo de ensino-aprendizagem,
valorizando o conhecimento prévio e cultural do
aluno. Ele não pode ficar preso a uma ideia de que
existe um método pronto e eficaz para lecionar, deve
estar atento que existe uma grande relação entre o
conhecimento e a sociedade.
Para tanto, o profissional de educação também
enfrenta muitas dificuldades, como violência na
escola, falta de incentivo dos pais, baixo salário, etc.
Mas para ser professor hoje, tem que acreditar no
desenvolvimento
da
sociedade,
buscar
transformações nas informações de conhecimento,
desenvolver a consciência crítica e praticar a
pedagogia da esperança, e acreditar que:

(...) O que importa, na formação
docente, não é a repetição mecânica
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do gesto, este ou aquele, mas a
compreensão
do
valor
dos
sentimentos, das emoções, dos
desejos, da insegurança para ser
superada pela segurança, do medo
que, ao ser educado, vai gerando a
coragem (FREIRE, 2014, p. 45)

Um Novo Olhar para a Educação Infantil 2
Na educação infantil não é diferente, o educador
precisa saber que ensinar não é só transferir
conhecimento, mas mostrar na sua prática escolar
que a educação merece um tratamento sério e
dedicado. Alguns acham que ser professor de préescola é muito fácil porque a maior parte do seu
trabalho irá resumir-se em "brincar". Porém, esquecese de que essa fase é a mais significativa no histórico
de aprendizagem que o educando possuirá. Ser
professor não é uma tarefa fácil como muitos que
ingressam nessa área imaginam. É entrar nesse
universo (escolar) sabendo que urgentemente
precisamos de pessoas capazes de mudar,
transformar, reelaborar; mesmo que essa mudança
que emerge o movimento, torna vivo o espaço para a
criação
de
processos
e
culturas
novas.
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No contexto da educação infantil, o educador é
aquele que caminha junto com as crianças,
observando/registrando, discutindo e refletindo sobre
suas ações e sobre seus modos de expressão. Assim,
ele rompe com a educação centralizada somente no
adulto e passa a ter a criança como foco, adotando,
então uma postura não só de observador, mas
também de investigador das várias maneiras de se
viver a infância. (Ostetto, 2012, p. 57)
É comum ver em nossos municípios a acessibilidade
de professores em habilitações, especializações, etc,
entretanto, não é só isso que um professor,
principalmente de educação infantil deve ter. A
formação do professor é muito importante, mas ele
precisa estar consciente de seu papel na vida escolar
de uma criança. Saber que não é o dono da razão e
compreender a influência cultural que cada aluno
carrega em sua trajetória de vida. Em sua rotina diária
tem que estar presente a observação e o registro das
atividades realizadas pelos alunos sempre. Só assim,
o educador passa ater uma melhor postura diante do
aluno.
Vocação é uma palavra muito utilizada em discursos
de formações pedagógicas oferecidas aos discentes.
TOSI (2013, p. 26), diz que "a vocação é uma
característica já consagrada na literatura e significa a
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inclinação interna e natural para determinado tipo de
vida e de atividade que dá plena satisfação". Os que
estão na ativa, por sua vez, acreditam que isso é só
ideologia, não funciona na prática e, os que ainda não
estão, imaginam que, ter vocação para ensinar é ter
o dom de ensinar. Quando se deparam com
realidade, o conto de fadas acaba. Portanto, ao
concluir o curso de pedagogia, pelo menos a maioria,
acredita que tudo será um sonho, que será realizado
dia após dia com a prática de lecionar. O professor
deve sim estar atento a sua vocação, mas deve ter
um espírito de curiosidade e solidariedade, para
assim, exercer sua função com responsabilidade e
clareza.
O
papel
do
educador.
"O pessimismo pedagógico abateu-se sobre os
educadores, esvaziando o nosso papel enquanto
agentes de mudança, destinando-nos ao imobilismo,
à perplexidade" (KRAMER, 2001). Se os educadores
não acreditarem mais numa mudança positiva na
educação, então quem vai ser o agente transformador
dessa missão? É preciso, antes de tudo, acreditar.
Acreditar que são capazes, que a educação ainda
tem jeito, e que as políticas públicas estão tentando
nos auxiliar, mas para isso, eles devem também fazer
a sua parte. Buscar métodos, alternativas para aguçar
o gosto pelo aprendizado do aluno, parece ser
impossível nos dias de hoje, onde os recursos
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tecnológicos e a base familiar não ajudam. Porém,
essa missão: de educar, não pode ser apenas mais
um trabalho a se cumprir, e sim, um desafio a ser
conquistado.
Na hora de escolher uma área, um curso para prestar
vestibular, pensamos: será que estou fazendo a
escolha certa? É difícil saber, isso porque só a prática
poderia nos responder claramente qual seria a
escolha certa. Entretanto, faz-se necessário
pesquisar e conhecer mais um pouco da profissão
escolhida. Porém, isso não acontece. Ser professor
agora virou ?moda? porque é a profissão que mais
oferece oportunidades de emprego, principalmente
em cidades pequenas, onde a variedade de
empregos não existe. Daí surge outra questão: ser
professor pela razão e não pelo coração? Não sabe
ele que, para ser professor é necessário que:

"(...) tenha uma linguagem fluente,
clara e simples; tenha confiança em si
mesmo, mantendo seu controle
emocional; seja firme, perseverante e
criativo; tenha habilidade de manter
boas relações com seus alunos e,
acima de tudo tenha consciência
profissional
dos
deveres
e
responsabilidades do magistério",
afirma TOSI (2013, p. 28).
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Um Novo Olhar para a Educação Infantil 3

Para ser um bom educador hoje também é importante
que o mesmo esteja engajado em tudo o que
acontece na escola. Ele não pode achar que apenas
tem o papel de ensinar a ler e escrever de forma
mecanizada. Participar dos projetos, das regras de
disciplinas com os alunos perante a direção para o
bom andamento do estabelecimento de ensino,
enfim, ser conhecedor do conjunto das atividades que
a escola oferece. Para tanto, as estratégias de
formação do professor em serviço está relacionada a
mudança na organização do trabalho no interior da
escola. Ele deve acreditar que faz parte desse
universo, onde seu objetivo é propiciar o bem estar do
aluno
na
escola.
Na educação infantil, tudo é mais delicado, mais
fantástico, mais interessante. A formação da
identidade da criança está em construção e, cabe ao
educador ajudar nessa formação. A partir daí entra
em ação a prática pedagógica enquanto função social
e política. Nesse caso, o aluno é visto como um ser
concreto, que necessita de cuidados para
futuramente exercer sua cidadania. Mas muitas
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questões atrapalham essa função do professor. Na
maioria das escolas ele tem que cumprir o currículo,
muitas vezes com exigências que não condizem com
a realidade de seu alunado. Resta apenas tentar
separar atribuições fragmentadas e o seu
compromisso em sala de aula. Há muito o que pensar
em relação aos limites que o professor encontra em
sua própria prática. Vivendo o cotidiano, ele se
depara com situações em que precisa fazer escolhas,
tomar decisões, enfim, se arriscar. Tais atitudes são
muito importantes no seu processo de se fazer
educador. Rosa & Lopes (apud Ostetto, 2012, p. 60).

Atualmente, existem diversos cursos direcionados a
educação infantil. Uns que mostram teorias e outros
que trabalham a didática em sala de aula. Logo, isso
é muito importante para o educador. Ele tem a chance
de compartilhar experiências vividas e aprender mais
sobre sua área de atuação. Porém, não é realizada
uma pesquisa de campo para validar muitas
informações passadas para eles, e, de contrapartida,
eles reclamam da realidade que vivenciam. O
educador que atua na área de educação infantil
precisa refletir criticamente sobre seu próprio papel.
Para que ele atua, porque está realizando tal
atividade e, compreender sua importância na vida do
educando. A responsabilidade desse profissional está
apontando para a presença de um profissional que
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saiba o momento exato de exercer o perfil mais
adequado em sala de aula. Nesse sentido, a
responsabilidade de um professor de educação
infantil é mais importante do que se imagina.
KRAMER (2001, p. 88) diz que "é preciso sobretudo,
considerar os professores como produtores de
conhecimento que são, como leitores reais, e em
função desse pressuposto, ajudá-los..." Ele tem que
procurar mudança, e essa mudança exige leitura e
trabalho
manual.
Em seu discurso, Freire (2014) atenta para a
questão da autonomia do professor em sala de aula,
muitas vezes, o próprio educador desrespeita a
curiosidade do educando, ironizando sua opinião,
propondo limites a liberdade de expressão do mesmo.
Em educação infantil é muito comum esse tipo de
prática adotado por profissionais que atuam nessa
área porque acham que os conteúdos são mais fáceis
de lecionar ou porque estão bem perto de se
aposentarem. Para atuar nessa área o profissional
tem que gostar e querer mudar sua maneira de
pensar sobre educação. Não pode achar que é o dono
do saber e que seu conhecimento é o que basta para
se trabalhar com crianças nessa faixa etária.
Além de querer um bom salário, o professor deve
querer mudança em suas estratégias de ensino.
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Entretanto, o mesmo precisa de apoio perante seu
órgão de funcionamento, supervisão, secretaria de
educação, etc. É muito importante a participação de
todos nesse processo de mudança. As universidades
com seus projetos, as políticas de acesso a escrita
(jornais, livros, revistas), e o mais importante de tudo:
ele acredite que esse trabalho é possível. A formação
em serviço é bastante valiosa se o professor souber
valorizar e perpetuar essa construção de
conhecimentos que pode ser aplicada na prática
como opção de mudança de estratégia em sala de
aula. Nesse mesmo pensamento, KRAMER (2001, p.
92), afirma que "considera que um processo de
formação em serviço, sistemático, substancial e
construído coletivamente, é capaz de - entre outros
fatores - gerar a melhoria da qualidade de ensino."
Deve-se valorizar o diferente para aprender a
conviver com as mudanças no processo de ensino
atual.
"Pela primeira vez na história, fazemos parte de uma
era que une o real e o virtual. Um fato com qual ainda
não sabemos lidar e que vem tomando proporções
cada vez maiores." CHALITA (2003, p. 64). Então,
ainda temos mais um privilégio do que nossos
profissionais de antigamente, temos recursos digitais
pelos quais nos auxiliam na administração de uma
aula prática que não será cansativa para os
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pequenos. Faz-se necessário, procurar compreender
as atividades das crianças, para pouco a pouco,
captar seus interesses. Ao optar pelo uso de recursos
tecnológicos, o professor precisa observar e refletir
para dar continuidade às ações educativas que irão
contribuir para o progresso da aprendizagem do aluno
com
aquele
tipo
de
material.
Além de ocultar-se de sua grande importância na vida
do discente, o professor, principalmente de educação
infantil, não reflete teoricamente sobre a s
possibilidades das crianças em termos de estágios de
desenvolvimento. Nessa faixa etária a criança precisa
aprender brincando, os jogos lúdicos são bastante
importantes no desenvolvimento da aprendizagem da
criança.
Segundo
ASSIS:

Ora, se insistimos em ensinar as
formas geométricas às crianças de
quatro anos, por exemplo, sem que
elas explorem com seu corpo o espaço
à sua volta e os objetos que aí estão
antes de "decorar" o que é um
quadrado, um círculo, um triângulo,
estaremos forçando uma situação
artificial em que nem as características
do seu desenvolvimento nem o mundo
natural e social que circundam estão
sendo considerados (1998, p. 58).
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Todavia, é claro a incompreensão desses
profissionais com essas crianças sobre as
necessidades delas em diferentes momentos de sua
vida. Algo concreto irá se tornar mais interessante
porque nessa fase, a criança não se interessa por
objetos ou assuntos que não fazem parte de sua
vivência
no
cotidiano.
O professor de educação infantil tem que estar claro
sobre "a importância de criar/garantir canais de
socialização das práticas vivenciadas nos processos
formativos do educador da educação infantil"
(Ostetto, 2012, p. 08). Dessa forma, ele precisa estar
ciente de seu compromisso pela educação, sabendo
que refletir, criticar, analisar e avaliar sua relação com
as crianças faz parte de práticas formativas
importantes para o sucesso de seu trabalho. Para que
esse trabalho aconteça, o educador tem que adotar a
prática do registro de suas atividades com as crianças
diariamente para poder compreender o que está
dando certo e o que não está funcionando em seu
trabalho.
Registrar não no sentido de elaborar um documento
para prestar contas de seu trabalho a coordenação da
escola. Mas, no propósito de rever sua prática e a
situação em que cada aluno se encontra. Nesse
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sentido, ficará mais fácil para o educador, projetar o
futuro de acordo com as reais necessidades do aluno.
Na educação infantil, a prática desse registro facilita
o trabalho do professor porque, segundo Ostetto
(2012), "ao escrever e refletir sobre o escrito que, por
sua vez, reflete a prática, o professor pode fazer
teoria, tecer pensamento-vida". É possível articular
prática e teoria se o mesmo registrar e analisar cada
situação vivida em sala de aula. Para colocar isso em
prática é um desafio ousado, mas bastante proveitoso
para o professor, pois o registro passa a ser um
grande aliado para clarear a visão e com mais
entusiasmo as crianças que estão a sua frente.
Sobretudo, esse registro é tipo um diário para o
professor. Toda vez que ele sentir a necessidade de
conhecer e compreender as potencialidades de seu
aluno, ele se refugiará nele. É como se o educador
construísse suas próprias provas a respeito de seu
próprio trabalho. Porém se quiser e se sentir seguro
em compartilhar com sua equipe de trabalho a
experiência vivida por ele, será muito importante.
Esse registro também poderá servir como sua base
para
relatórios
individuais
dos
alunos.
Diante de tantos desafios e dificuldades que o
professor enfrenta todos os dias, a questão de educar
para obter resultados satisfatórios torna-se cada vez
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mais difícil. É comum escutar educadores
desacreditados sobre a educação. Nessa profissão,
escutamos relatos negativos e desanimadores de
professores sobre o futuro de nossas crianças.
Reclamam do baixo salário, da indisciplina dos
alunos, das teorias que nunca funcionam na prática
etc. Nessas mesmas queixas, escutamos muito a
frase: no final de todo o processo escolar, quando a
coisa não funciona, a culpa é sempre só nossa!

Um Novo Olhar para a Educação Infantil 4

Além de todas as dificuldades que a escola enfrenta
ainda tem como agravante o desânimo de
professores com o sistema de ensino de hoje. Então,
chegamos ao ponto inicial: Por que é que muitos de
nossos alunos estão chegando ao final do ensino
fundamental I (5º ano) sem dominar a leitura e a
escrita, sem poderem explorar textos que edifiquem
seu conhecimento de mundo particular? Ora se o
profissional que trabalha diretamente com o aluno
não acreditar, então, não resta mais nada a fazer. Ao
não ser agirmos como cidadãos que somos. Cada um
faz a sua parte e no final, nosso esforço será prêmio
para crianças que dependem de nós. Sabe-se que
sozinhos não conseguiremos nunca transformar a
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educação, pois no contexto sociológico em que
vivemos é incabível essa transformação. Mas, se
cobrarmos de nossos políticos mudança no
tratamento da educação, em efeito demorado, pode
ajudar em alguma coisa. Kramer (2001) afirma, "... só
é possível conversar sobre escola e cidadania
pensando no projeto de sociedade que temos e no
papel que cada um de nós assume na construção
desse projeto". Portanto, não é responsabilidade só
do professor o fracasso da escola, a responsabilidade
é de todos que estão envolvidos nesse projeto. Mas o
professor tem que lutar para conseguir trabalhar. Tem
que reivindicar pela criação de grupos de estudos,
para a discussão de problemas em sala de aula,
trocando sugestões entre colegas, cursos de
aprimoramento para capacitação de professores etc.
Nesse mesmo eixo de pensamento, a escola precisa
abrir mais as portas para a participação da família na
escola.
Quando a família vem à escola, em reuniões de pais,
o mesmo assunto é sempre colocado em questão, a
culpa é dos pais! Assim, os mesmos se sentem
reprimidos em quererem participar das reuniões. É
melhor que deixem de procurar um culpado pelo
fracasso da escola e discutir em conjunto, maneiras
de tentar amenizar, ao longo prazo, as dificuldades
em sala de aula. Na escola, como em todas as áreas
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de trabalho, o fundamental é a união do coletivo para
conquistar o sucesso esperado. É importante se unir
em prol de melhorias para a educação. E, sendo
assim, o professor é a peça chave para essa
conquista. Principalmente, o educador que atua na
área de educação infantil e alfabetização (1º ano do
ensino
fundamental
de
nove
anos).
Freire

(2014,

p.

61),

deixa

claro

que

... quanto mais pomos em prática de
forma metódica a nossa capacidade
de indagar, de comparar, de duvidar,
de aferir, tanto mais eficazmente
curiosos nos podemos tornar e mais
crítico se pode fazer o nosso bomsenso. O exercício ou a educação
de bom senso vai superando o que há
nele de instintivo na avaliação que
fazemos
dos
fatos
e
dos
acontecimentos
em
que
nos
envolvemos. Se o bom senso, na
avaliação moral que faço de algo não
basta para orientar ou fundar minhas
táticas de luta, tem, indiscutivelmente,
importante papel na minha tomada de
posição, a que não pode faltar a ética,
em face do que deve fazer.

Preciso afirmar que o educador tem o compromisso
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de diminuir a distância entre a prática e a teoria, para
que não falte ética em seu trabalho, como qualquer
profissional que se preze. É necessário ter coragem,
iniciativa para questionar e procurar melhorias para a
escola. As crianças quando entram na escola, tem em
sua imaginação a ideia que a escola é o melhor lugar
do mundo para se estar. Mas, se essa ideia não for
cultivada o encanto se acaba e a escola passa a ser
um lugar chato e cheio de obrigações a se cumprir.
Então, sem encanto, sem descobertas, sem respeito
a cultura, sem profissionais que acreditam no
progresso
escolar,
sem
investimento
em
educadores... a escola por si própria vai se tornando
um espaço desagradável de convivência. Logo, o
educador pode sim, mudar esse cenário; por ética,
profissionalismo, missão, compromisso ou seja lá o
que for. Os pequenos merecem uma chance para se
tornarem agentes construtores do saber e o
educador,
não
deve
se
esquivar
disso.
Infelizmente, a passos largos o educador vem sendo
desvalorizado, e ele, por analisar, vem percebendo
isso. Mais um ponto que interfere na prática
profissional dele. Se discrimino ou generalizo a 'peça
chave' para o sucesso da educação, como posso
exigir dele organização e dinamização em sua
prática? É como educar uma criança. Se não consigo
ver nela uma fonte inesgotável de conhecimento,
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como posso tentar investir em seu aprendizado? A
responsabilidade do educador é muito grande, ele
sempre passa pelo aluno deixando sua marca, seja
ela qual for.
Na educação infantil a raiz é mais profunda. Para a
criança, o educador é como uma pessoa de sua
própria família. Isso porque passa horas de seu dia
aos cuidados dele. Alguns especialistas afirmam que
a afetividade nessa fase de desenvolvimento é muito
importante.
Existem educadores que não lê e querem ensinar o
aluno a ler. Que não escreve e querem ensinar a
escrever. Se for exigido deles a prática do registro de
suas atividades, logo vem a insegurança devido à
dificuldade em expressar suas ideias por meio de
palavras. Não é tão fácil assim ser educador. Muitos
acham que precisam só de um diploma, mas

...não basta amar as crianças e a
escola para saber realizar o trabalho,
até porque dificilmente gostamos
daquilo que não sabemos fazer! Ao
mesmo tempo, nunca estamos prontos
- nem nós nem as crianças. O trabalho
pedagógico é sempre construído e
reconstruído, avança e recua, sofre
influências da escola e de fora da
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escola, de nós mesmos e das
crianças, não caminha monótono, em
linha reta, mas traz conflitos, dá saltos,
tem contradições e por isso mesmo
pode ser rico, fascinante, revelador
(Kramer, 2001, p. 113)

O educador, principalmente de educação infantil,
precisa ser dinâmico e inteligente em suas práticas
pedagógicas. Tais práticas, pelas quais, educadores
e crianças vão, a cada dia, construindo autonomia
como sujeitos de suas próprias ações. Precisa ter em
mente que educar exige mais do que cumprir seu
horário. Exige uma grande responsabilidade, que se
não for cumprida pode deixar marcas irreversíveis no
educando. Ele nunca deve parar de ler e buscar
novas ideias para trabalhar em sua sala de aula. Se
não tiver disposto a investir no educando desde
pequeno, então é melhor que não assuma essa
profissão. Comparo o educador infantil a um médico,
se não buscar descobertas para os desafios de novas
doenças, ele pode deixar marcas na vida da pessoa
que
nunca
mais
poderá
reverter.
É comum perceber preocupações de muitos
educadores no que se refere ao uso da ludicidade,
sobretudo no primeiro ano do ensino fundamental.
Em muitas escolas o brincar é colocado em oposição
a alfabetização, como se fosse possível fazer uma
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coisa ou outra, como se aprender a ler e escrever
fosse algo maçante, incompatível com a imaginação,
à fantasia e a ludicidade; geralmente presentes na
infância.
Os jogos de construção e aqueles que possuem
regras, danças, cantos, faz de conta e brincadeiras
espontâneas precisam ser usados como instrumentos
pedagógicos, respeitando o desenvolvimento
cognitivo da criança. Porque é por meio da atividade
lúdica que a criança amplia seu conhecimento. É
preciso que o educador tenha consciência que é nas
brincadeiras que as crianças recriam aquilo que
sabem sobre seu conhecimento de mundo. Logo,
cabe ao educador, organizar situações onde as
brincadeiras aconteçam de forma diversificada,
dando oportunidade as crianças de viverem sua
infância sem aproveitar o que há de melhor. Dentre
essas questões, é válido refletir que o trabalho com
crianças pequenas exige que o educador tenha um
certo conhecimento, competência, sensibilidade e,
principalmente, comprometimento para assegurar
que a transição da educação infantil para o ensino
fundamental ocorra da forma mais natural possível,
não provocando traumas.
Um Novo Olhar para a Educação Infantil 5

Rita de Cássia Ribeiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

Diversificação

das

877

Atividades

Atividades permanentes
São aqueles que respondem às necessidades
básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para
as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma
constância. A escolha dos conteúdos que definem o
tipo de atividades permanentes a serem realizadas
com frequência regular, diária ou semanal em cada
grupo de crianças depende das prioridades
elencadas a partir da proposta curricular.
Consideram-se atividades permanentes, entre outras:
as brincadeiras no espaço interno e externo, roda de
história, roda de conversa, ateliês ou oficinas de
desenho, pintura, modelagem e música, atividades
diversificadas ou ambientes organizados por temas
ou matérias à escolha da criança e cuidados com o
corpo. Os cantinhos são, dentro da rotina da
Educação Infantil, uma das atividades permanentes,
ou seja, uma das situações propostas com
regularidade cujo objetivo é constituir atitudes ou
desenvolver
hábitos.
Sequência de atividades

As sequencias de atividades são planejadas e
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orientadas com o objetivo de promover uma
aprendizagem
específica
e
definida.
São
sequenciadas com o objetivo de oferecer desafios
com graus diferentes de complexidade para que as
crianças possam ir paulatinamente resolvendo
problemas a partir de diferentes proposições. Essas
sequências derivam de um conteúdo retirado de um
dos eixos a serem trabalhados e estão
necessariamente dentro de um contexto específico.
Projeto de trabalho
São conjuntos de atividades que trabalham com os
conhecimentos específicos construídos a partir de um
dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de
um problema para resolver ou um produto final que se
quer obter. Possui uma duração que pode variar
conforme o objetivo, o desenrolar de várias etapas, o
desejo e o interesse das crianças pelo assunto
tratado.
Comporta uma grande
dose
de
imprevisibilidade podendo ser alterado sempre que
necessário, tendo inclusive modificações no produto
final. É importante que os desafios apresentados
sejam possíveis de serem enfrentados pelo grupo de
crianças. Os projetos contêm sequência de atividades
permanentes
já
em
curso.
Um dos ganhos de se trabalhar com projetos é
possibilitar às crianças que a partir de um assunto
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relacionado com um dos eixos de trabalho, possam
estabelecer complementações com conhecimentos
pertinentes aos diferentes eixos. Esse aprendizado
serve de referência para outras situações, permitindo
generalizações
de
ordens
diversas.
Diante de todas as atividades realizadas na Educação
Infantil dispostas acima é imprescindível não deixar
de falar do brincar, pois o brincar é a atividade
principal da criança. É através da brincadeira que ela
expressa o que pensa, o que sente e se apropria do
mundo
que
está
a
sua
volta.
Para Vygotsky (1996) e Benjamim (1984), o jogo
facilita o desenvolvimento da imaginação e da
criatividade destacando que a imaginação nasce no
jogo e, para eles, antes do aparecimento do jogo não
há imaginação (apud SANTOS, 2001, p. 160)
Ainda

segundo

Vygotsky(1996):

O brinquedo contribui para o
desenvolvimento da língua escrita na
medida em que, sendo simbolismo de
primeira ordem (representação do
significado), prepara para a escrita,
que é simbolismo de segunda ordem
(apud SANTOS, 2001p. 160)
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O brincar na Educação Infantil não deve ser visto
como um tempo de descanso depois de uma
atividade mais formal e sim como uma parte das
experiências que as crianças vivem dentro deste
espaço. Elas brincam nos cantinhos, no parque e nas
atividades propostas pelas professoras no pátio.
Nestes momentos, elas representam papéis,
exploram os espaços, fazem combinados com os
colegas, se envolvem em conflitos, buscam formas de
solução e, desta maneira, tecem novas relações e vão
construindo conhecimentos a partir da experiência
que
vivem.
O jogo está presente no cotidiano da criança que
desenha, canta, rima, representa, chuta a bola ou
pula corda. Na verdade, para a criança quase toda
atividade é um jogo, e é por meio do jogo que ela
constrói grande parte de seu conhecimento. Quando
isso acontece, a situação ensino-aprendizagem fica
caracterizada pelo aspecto lúdico e prazeroso em que
o erro passa a ser aceito naturalmente e a interação
com o outro é espontânea.
A brincadeira vista no campo
educacional, é de suma importância. E
principalmente na pré-escola, porque
o brincar possibilita a construção de
uma identidade infantil autônoma,
crítica e criativa, ou seja, permite a
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formação de futuros cidadãos críticos
e transformadores da realidade em
que vivem. (BOIKO; ZAMBERLAN,
2001).

Enfim, para que a brincadeira seja entendida e
considerada em sua função pedagógica, ela precisa
ser garantida e isto se faz considerando uma série de
fatores. Entre eles destaca-se o ambiente físico, o
tempo, a rotina escolar, o preparo de professores e
educadores, aspectos que podem estimular, propiciar
e garantir sua ocorrência no contexto pré-escolar.
A rotina é fundamental para a organização das
atividades diárias nas diversas instituições de ensino.
No caso da Educação Infantil, além do aspecto
organizacional das creches e pré-escolas, ela
promove a segurança e autonomia das crianças. O
professor que atua nesse nível de ensino pode
organizar a rotina de sua turma a partir de diversos
momentos, tais como: hora da roda, hora das
atividades, hora do lanche, hora da higiene, hora da
brincadeira e hora das atividades extraclasse.
Acreditamos que a rotina escolar não pode ser tratada
de uma forma mecânica, pelo contrário, toda
atividade desenvolvida e os horários e espaços
determinados para a realização das ações devem ser
planejadas visando favorecer o trabalho pedagógico
e as necessidades das crianças. Portanto, esperamos
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que o presente artigo promova um repensar sobre o
trabalho que é desenvolvido na Educação Infantil e
possa contribuir para uma reflexão sobre as rotinas
estabelecidas nessas instituições.

Dessa forma, expondo a criança como um ser que
não possuía características e valores próprios que
fossem dignos de respeito e por isso eram tratadas
como uma subclasse que antecedia tornar-se
humano, como um animal irracional que a partir do
momento que tivesse suas faculdades físicas
amadurecidas seria considerado como um indivíduo
racional.
Ao considerarem-se os estudos relativos à infância,
Ariès (1981) afirma que apenas no século XIII
começaram a surgir representações da criança que
se aproximam do sentimento moderno; a criança anjo
representada pelo menino que era educado para
ajudar na missa, o Menino Jesus ou Nossa Senhora
menina que já trazia algum sentimento específico
pela infância e a criança nua representando a pureza
e alma que era entregue a cada pequena e nova
criatura. Pois até o século XII a ausência da criança
nas representações artísticas denuncia que, a criança
tinha tarefas e obrigações que lhe preparavam para a
vida adulta desde muito cedo, e dessa forma não
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havia preocupação nem espaço para as fases
específicas da infância, pois a infância não passava
de mera transição para se modelar ao que se
esperava do futuro adulto. Na mesma obra, Ariès
(1981, p. 99) ressalta que o fato de não existir um
sentimento pela infância
não quer dizer que as crianças fossem
negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O
sentimento da infância não significa o mesmo que
afeição pelas crianças: corresponde à consciência da
particularidade infantil, essa particularidade que
distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo
jovem.
Não era atribuído nenhum significado específico a
infância, e ainda as crianças menores, não eram
levadas em consideração pelo fato de terem uma vida
muito frágil devido os altos índices de mortalidade
infantil. Ariès (1981, p. 100) complementa: "Assim que
a criança superava esse período de alto nível de
mortalidade, em que sua sobrevivência era
improvável, ela se confundia com os adultos", e então
passava a desempenhar as atividades que já se
esperavam dela.
Na Idade Moderna, com o advento do Iluminismo,
percebe-se uma mudança na concepção da criança,
especialmente nas classes mais elevadas: a criança
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passa a receber maior atenção e cuidados
específicos e direcionados para suas necessidades
que começam a ser percebidas como diferentes das
necessidades dos adultos. Os registros históricos
apontam que a criação das primeiras instituições para
crianças datam do século XIX, e Friedrich Froebel que
viveu no período de 1782 a 1852 foi o fundador dos
primeiros modelos de jardim de infância, utilizando
jogos e brincadeiras no aprendizado infantil.
Ao se criar um elo entre as representações infantis e
o conhecimento concreto; segundo os estudos de
Ferrari (2008), Froebel defendia ainda que quanto
mais ativa é a mente da criança, mais ela é receptiva
a novos conhecimentos, assim considerando os
sentidos da criança, o contato que ela cria com o
mundo e respeitando os estágios de capacidade de
aprendizado e suas características específicas é que
deve ser o ponto de partida para o ensino.
A princípio, a educação infantil desempenhou um
papel mais de assistencialismo, como afirma Heidrich
(2010, p. 01), dizendo que no Brasil esse período
"perdurou por quase um século e só perdeu força
quando a Constituição de 1988 tornou o segmento um
dever do Estado e fortaleceu seu caráter educativo",
não só no Brasil, mas em todo o mundo a ideia de
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salienta

A concepção da assistência científica, formulada no
início do século XX, em consonância com as
propostas das instituições de educação popular
difundidas nos congressos e nas exposições
internacionais, já previa que o atendimento da
pobreza não deveria ser feito com grandes
investimentos. A educação assistencialista promovia
uma pedagogia da submissão, que pretendia
preparar os pobres para aceitar a exploração social.
O Estado não deveria gerir diretamente as
instituições, repassando recursos para as entidades.
Assim, as primeiras escolas já surgiam com o objetivo
de manter as classes subordinadas no patamar em
que estavam recebendo apenas assistência básica
para que os pais das crianças pobres pudessem
continuar trabalhando para manter o alto nível
econômico da classe dominante.
No século seguinte, devido a mudanças estruturais na
sociedade ocasionadas pela Revolução Industrial, a
mulher passou a compor o mercado de trabalho, e
desta forma houve uma crescente necessidade de se
aumentar o número de escolas já que as mães não
mais poderiam cuidar de seus filhos em tempo
integral, necessitando assim de um auxílio do
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governo para contar com escolas que cuidassem bem
de seus filhos, dessa forma Kuhlmann Jr. (2000, p.
11) expõem que:
As instituições de educação infantil
tanto eram propostas como meio
agregador da família para apaziguar
os conflitos sociais, quanto eram vistas
como meio de educação para uma
sociedade
igualitária,
como
instrumento para a libertação da
mulher do jugo das obrigações
domésticas, como superação dos
limites da estrutura familiar. As idéias
socialistas e feministas, nesse caso,
redirecionavam
a
questão
do
atendimento à pobreza para se pensar
a
educação
da
criança
em
equipamentos coletivos, como uma
forma de se garantir às mães o direito
ao trabalho. A luta pela pré-escola
pública, democrática e popular se
confundia
com
a
luta
pela
transformação política e social mais
ampla.

Considerações Finais
Pesquisas neurológicas recentes reforçam a
importância da aprendizagem nos anos iniciais.
Porém, observa-se que poucas escolas preocupamse com esta questão, tão pouco valorizada entre os
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profissionais de educação. A infância, certamente é a
etapa mais importante na vida de todas as pessoas,
pois é durante esta etapa, que todos aprendem,
desenvolvem, compreendem, muitas habilidades,
estas que serão imprescindíveis para a vida toda, e
se acontece alguma falha durante este período,
futuramente a pessoa pode sentir as consequências.
Nota-se que, as políticas públicas educacionais estão
cada vez mais falando e investindo em educação
infantil. Então, surge a questão: Qual realmente é a
função da educação na vida de uma pessoa? E então
analisamos os resultados de uma política pública
educacional
falida
no
Brasil.
É preciso desvendar os motivos pelos quais
ocasionam o fracasso na educação infantil e
consequentemente, no ensino fundamental. A grande
dificuldade está na compreensão dos gestores em
educação, pois eles precisam conhecer o problema
de perto. Entender porque a educação nas séries
iniciais está desacreditada, e, tantos projetos
investidos nela, falidos e sem resultados positivos.
Esse é o caminho, pelo menos o começo.
Com as atuais mudanças, percebe-se que o interesse
do aluno é fundamental para a aprendizagem, mas, o
que vivenciamos hoje é a falta desse interesse. O
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aluno perdeu esse encanto pela escola, e,
demonstram ainda estarem nela por obrigação.
O professor é um líder na medida em que orienta e
coordena os alunos em sala de aula. Para isso, é
preciso que ele tenha capacitação profissional,
condição básica de nortear o seu saber fazer, o como
fazer, o porquê fazer e o para quem fazer.
A relação professor/aluno, envolvendo laços de
afetividade é muito importante para que o caminhar
do ensino ? aprendizagem torne-se um sucesso.
Todos os segmentos da comunidade podem
compreender melhor o funcionamento da escola,
basta observar e compreender
qual a principal
dificuldade que ela enfrenta. Segundo a professora
de ética e cidadania Silvânia da Silva Santos, "A
escola é palco de constantes debates e trocas de
opiniões, onde se busca desenvolver o sujeito pleno
e atualizado, capaz de interagir com a sociedade".
Entretanto, muita teoria não funciona na prática, e
assim, o resultado torna-se negativo na educação por
não acreditarem e investirem pedagogicamente em
educação infantil.
A rotina é fundamental para a organização das
atividades diárias nas diversas instituições de ensino.
No caso da Educação Infantil, além do aspecto
organizacional das creches e pré-escolas, ela
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promove a segurança e autonomia das crianças. O
professor que atua nesse nível de ensino pode
organizar a rotina de sua turma a partir de diversos
momentos, tais como: hora da roda, hora das
atividades, hora do lanche, hora da higiene, hora da
brincadeira e hora das atividades extraclasse.
Acreditamos que a rotina escolar não pode ser tratada
de uma forma mecânica, pelo contrário, toda
atividade desenvolvida e os horários e espaços
determinados para a realização das ações devem ser
planejadas visando favorecer o trabalho pedagógico
e as necessidades das crianças. Portanto, esperamos
que o presente artigo promova um repensar sobre o
trabalho que é desenvolvido na Educação Infantil e
possa contribuir para uma reflexão sobre as rotinas
estabelecidas nessas instituições.
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FRACASSO ESCOLAR: BAGAGEM
CULTURAL
Roberta Aparecida Barbosa Fung

O maior problema da educação
brasileira é manter índices estáveis de fracasso
escolar, em torno de 50% nos últimos anos de
nossa história. O indivíduo abandona a escola é
porque percebe que não há lugar para os seus
problemas e preocupações. Tudo o que ele sabe
de experiência própria não é levado em conta.
Não faz perguntas, só dá respostas.
Os conteúdos são trabalhados de forma
alienante, fragmentado e carregados de
ideologias opostas ao seu interesse. As crianças
pobres, entretanto, trazem uma bagagem
cultural que não é aceita, nem valorizada. A
história pedagógica brasileira sempre atribuiu a
questão do fracasso escolar à criança e a
família: "a criança é desinteressada", "a criança
é desatenta", "a criança brinca parada" ou "se
mexe demais", "ela tem pais separados", "o pai
é alcoólatra", ou ainda: "se a criança tem
problemas”, "a mãe apanhou na gravidez" ou
"pai surra a mãe". Significa que a criança é
problema, os pais são problemas (veja-se
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atualmente, a questão das separações). A culpa
projeta-se sobre o aluno e a família, mas vai
além, recai sobre o professor e a escola.
Destaca-se que, fator econômico entendido
como salário insuficiente para atender as
necessidades básicas do indivíduo. A avaliação
escolar entendida como julgamento tradicional
classificatório que analisa e julga o aluno por
nota.
É nas escolas dos bairros periféricos
com menor renda, que percebemos um maior
índice de fracasso escolar. Os mesmos
excluídos são os excluídos da habitação, da
alimentação, da saúde, da sociedade de forma
geral. A necessidade de trabalho do indivíduo
(aluno/menor) de família carente é uma
realidade muito dura nas classes populares, já
que alguns sobrevivem de pequenos empregos
para ajudar na renda familiar. Muitos pais tiram
seus filhos da escola para trabalhar, não se
importando com o retorno do mesmo: o que
certamente acontece justamente por falta de
incentivo e interesse, que estão ligados a fatores
culturais já estabelecidos.
O descaso do
aos problemas
marginalização
perspectivas.

governo com relação
sociais leva muito à
e, muitas vezes sem
"A exploração do
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trabalho, as precárias condições de
habitação, saneamento básico, saúde,
alimentação, transporte, etc., agravam
este
quadro".
(Plano
Político
Pedagógico, 2004, p. 69).

Com esses dados, estudou-se a
teoria de Luckesi, que define assim, a avaliação
educacional escolar para além do autoritarismo.
A avaliação tem como objetivo principal,
desvendar
os
problemas
e
mostrar
encaminhamentos. A avaliação é um meio e não
o fim do processo ensino aprendizagem. A
avaliação não se dá e nem se dará num vazio
conceitual, pois deve estar dimensionado entre
a teoria e a prática, numa visão de mundo e
educação. A avaliação não deve ser praticada
de forma ingênua e inconsciente, senão ela
estará a serviço de um modelo teórico de
sociedade e educação.
A prática da avaliação educacional
Os contextos pedagógicos para a
prática da avaliação educacional colocam,
segundo Luckesi, que "a avaliação da
aprendizagem escolar no Brasil hoje" (Luckesi,
1996, p.30), é identificado como um modelo
social, liberal, conservador desde a Revolução
Francesa. O objetivo da Revolução Francesa foi
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o de garantir e aprofundar os benefícios
econômicos e sociais que havia adquirido com
os direitos do cidadão com o lema, "Igualdade e
Liberdade perante a Lei".
O modelo liberal produziu três
pedagogias diferentes: a Pedagogia Tradicional,
Renovadora ou Escola Novista e a pedagogia
Tecnicista. Todas essas três pedagogias,
segundo Luckesi, pretendem garantir o sistema
social na sua integridade. Nas novas aspirações
de outro modelo social, a Pedagogia
Libertadora, de Paulo Freire, objetiva a
emancipação das classes populares, como
processo de conscientização cultural e política,
fora dos muros da escola, voltada à educação
de adultos.
Demerval Saviani, na Pedagogia dos
Conteúdos Socioculturais, defende,
segundo Libâneo, que Igualdade e
oportunidade para todos no processo
de educação e na compreensão de
que a prática educacional se faz pela
transmissão e assimilação dos
conteúdos
de
conhecimento
sistematizados pela humanidade na
aquisição
de
habilidades
de
assimilação e transformação desses
conteúdos no contexto de uma prática
social. (Libâneo, 1984, p. 14)
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Segundo Paulo Freire, apud (Luckesi, 1996, p.31):
"existem dois grupos de pedagogias
que têm por objetivo, a domesticação
e a humanização dos educandos, esta
segunda
com
perspectivas
e
possibilidades
de
transformação
saciar”. Existem, portanto, nestas duas
pedagogias, a prática da avaliação
escolar, inserida no modelo liberal,
conservador, que é o instrumento
disciplinador das condutas sociais no
contexto da escola, e a transformadora
que exige a participação democrática
de todos, coloca a igualdade como
princípio de autonomia e reciprocidade
de relações.

A avaliação, portanto, deve ser um
mecanismo de diagnóstico da situação, tendo
em vista, o avanço e o crescimento do aluno. A
avaliação como juízo de valor, deve estar mais
próxima do ideal satisfatório. Portanto, a
avaliação conduz tomada de decisão sobre o
objeto avaliado e o posicionamento de não
indiferença, na existência de um processo no
caso da aprendizagem. O mais importante na
avaliação que coloca mais poder na mão do
professor é a tomada de decisão. A avaliação na
atual prática escolar tem a função de classificar
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em inferior, médio ou superior, números e a
divisão em médias. Questiona-se então, se o
inferior não pode atingir o nível médio ou
superior.
A avaliação classificatória
A avaliação classificatória preocupase com o conteúdo, a verificação, conceitos ou
notas, encerrando aí, o ato de avaliar. O
momento de avaliação é considerado momento
de fôlego, retomando a marcha mais adequada
e nunca um ponto definitivo de chegada. A
avaliação é dinâmica e diagnostica. A avaliação
classificatória é um instrumento frenador do
processo de crescimento, a avaliação
diagnostica é um momento do processo de
avançar, é o crescimento para a autonomia, é o
crescimento para a competência, é o
desenvolvimento da ação.
As outras manifestações da avaliação
se dão através dos testes, mecanismo
disciplinador de condutas sociais ou a falta de
relevância dos fatos em conceder ou tirar
pontos, aprovar incompetentes e reprovar
competentes, agradando os queridos com
prêmios, reprimindo os irrequietos mal queridos,
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castigando-os. É fundamental entender este
conceito de Luckesi (1996, p.42):
"Para que a avaliação assuma o seu
verdadeiro papel de instrumento
dialético de diagnóstico para o
crescimento ela terá que se situar e
estar a serviço de uma pedagogia que
esteja
preocupada
com
a
transformação social e não com a sua
transformação".

A avaliação só deixará de ser
autoritária quando a concepção teórica práticas
da educação, não for autoritária. Segundo
Luckesi (1996, p.4 42):
O segundo passo é a conversão de
cada um de nós, na sua tradução
histórica, pessoal e na união entre
teoria e prática, como sentido de
conscientização e da prática desta
conscientização. "Não basta saber
que deve ser assim, é preciso fazer
com que as coisas sejam assim".

Não basta, portanto, entender uma
nova pedagogia, que é necessárias mudanças
nos rumos da prática da avaliação, é necessário
acima de tudo, modificar realmente a conduta.
Só com boas intenções não se modifica o

Roberta Aparecida Barbosa Fung

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

899

mundo, muito menos será transformado por esta
via idealista.
A Avaliação Diagnóstica, enquanto
processo,
proporciona
relações
de
reciprocidade. Uma sociedade democrática está
fundada nas relações de autonomia e não de
subalternidade. Para que isso ocorra é preciso
um conjunto de competências e a escola tem o
dever de auxiliar a formação dessas
competências, senão estará sendo conivente
com a domesticação e a opressão.
A possibilidade no modo prático e
racional de proceder à avaliação
diagnóstica, nada mais é do que a
compreensão do professor e aluno ao
entendimento
dos
mínimos
necessários para que cada um possa
participar democraticamente da vida
social. A avaliação deverá verificar a
aprendizagem, não a partir dos
mínimos possíveis, mas sim a partir
dos mínimos necessários. Gramsci diz
que, "a escola não deve só tomar cada
um mais qualificado, mas deve agir
para que cada cidadão possa se tornar
governante". (Luckesi, 1996, p.44).

Assegurando
através
da
aprendizagem gratuita, das capacidades e da
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preparação técnica geral necessária, a fim de
governar. Isso não ocorrerá, com uma
pedagogia compensatória, espontaneísta e com
uma avaliação classificatória. Como sugestão, é
importante estabelecer previamente o mínimo
necessário a ser aprendido pelo aluno, para que
cada cidadão se capacite para governar. Com o
processo de estabelecer o mínimo necessário,
os alunos seriam aprovados para o passo
seguinte de sua aprendizagem. Enquanto não
conseguirem isso, cada educando merece ser
reorientado. Alguns ultrapassarão o mínimo, em
suas aptidões, dedicação e condições sociais,
mas ninguém deverá ficar sem as condições
mínimas de competência para a convivência
social.
Um educador que esteja preocupado
em que a sua prática educacional esteja voltada
para a transformação, não poderá agir
inconscientemente, pois cada passo e ação
deve ter uma decisão clara do que está fazendo
e para onde, possivelmente estará caminhando
o resultado de sua ação. Avaliação neste
contexto não pode ser uma ação mecânica, ao
contrário, deve ser racionalmente definida com
encaminhamento decisório, a favor da
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competência de todos para a participação
democrática da vida social.
Esta fundamentação teórica política,
portanto, está ainda hoje, sendo desenvolvida
na escola, buscando sempre possibilidades que
venham oportunizar a diminuição da evasão
escolar.
A partir de 1996, foi elaborado um
instrumento de Avaliação Diagnóstica de forma
participativa que busca sempre analisar o aluno
em todo o seu contexto, compreendendo os
aspectos socioeconômicos e culturais, inserido
na Tendência Pedagógica Crítico Social dos
Conteúdos. Conselho de Classe Participativo no
contexto da evasão escolar Conselho de Classe
Participativo de um aos nove anos, da escola,
tem por objetivo discutir e avaliar o processo
ensino aprendizagem do aluno e do professor,
inserido no Plano Político Pedagógico. Vem
desempenhando dentro da escola importante
mecanismo de ação, pois possibilita diagnosticar
a dificuldade do aluno, oportunizando aos
professores maior compreensão sobre o meio
socioeconômico em que vive fator este que tanto
impede a assimilação dos conhecimentos,
diante do potencial mínimo de cada um.
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Conselho Participativo
Esta afirmação é justificada a partir do
momento em que o Conselho Participativo
possibilita novos encaminhamentos na busca de
soluções que venham a amenizar as
dificuldades. Busca-se descartar as discussões
em torno de notas, permanecendo apenas a
preocupação do Conselho em relação ao
conhecimento do aluno.
A postura pedagógica do professor
também é avaliada no sentido de encontrar
alternativas metodológicas que facilitam a
compreensão do aluno. Acontecem reuniões de
pais envolvidos, para discutir e conscientizar
sobre a importância da participação dos mesmos
na vida afetiva escolar dos alunos de um ao nove
ano. É necessário salientar que o aluno também
é orientado e questionado no sentido de se auto
avaliar. Insere-se, então, que segundo (Moltke,
1975, p.10):
“A participação pode dar-se na
formulação, na execução e na
avaliação de políticas escolar. O nível
da ação corresponde às atividades de
ensino e estudo compreendendo a
preparação, a execução e tudo que se
relaciona diretamente com estas
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atividades, O nível de política escolar
corresponde oficialmente sobre o nível
da ação”.

A Evasão Escolar é preocupação
constante no processo educacional, sendo
discutida no Conselho de Classe, ficando a
escola com o compromisso de diagnosticar a
causa e buscar nos encaminhamentos, a
solução para o devido retorno do aluno.
Oportunamente, a Promotoria Pública é
solicitada para contribuir na resolução de
diminuir o índice de evasão escolar.
A repetência Escolar é diagnosticada
em relação à dificuldade que o aluno apresenta
na assimilação dos conteúdos propostos pelo
Currículo Escolar, por isto, a Avaliação
Diagnostica faz parte deste processo, sendo um
dos momentos de maior reflexão no Conselho
de Classe, pois tenta compreender as
diferenças
individuais
de
cada
um,
oportunizando a todos um espaço na sociedade,
que só ocorrerá com a permanência do aluno na
escola.
Preconceito e educação no Brasil
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A educação é um direito estabelecido
pela Constituição Federal de 1988 (artigo 208,
inciso IV), que reconhece como direito de todas
as crianças em idades de o a 6 anos em
instituições públicas de ensino (creches). Assim
também como a Lei 8069/91, do Estatuto da
Criança e do Adolescente que garante o direito
à:
[...] liberdade, ao respeito e a
dignidade como pessoas humanas no
processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na constituição e
nas Leis; [...] a educação, visando o
pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho [...]
igualdade de condição para o acesso
e permanência na escola; direito de
ser respeitados por seus educadores;
e ter respeitado os valores culturais,
artísticos e históricos próprios no
contexto social da criança e do
adolescente, garantindo-se a este a
liberdade de criação e o acesso às
fontes culturais.

Quando se fala em educação o que
logo vem em mente é, um espaço de formação
e desenvolvimento de indivíduos. Falar em
educação
é
acreditar
que
o
pleno
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desenvolvimento de uma criança só é efetivo
quando ela passa por um processo de
escolarização institucional. Isso não significa
dizer que, o sujeito só aprende na escola e que
os outros ambientes sociais não sejam
importantes, mas que para nossa sociedade a
educação oferecida no espaço educativo é
fundamental para o pleno desenvolvimento do
indivíduo, principalmente nos anos iniciais de
sua vida.
Deste modo, a socialização recebida
na
infância
é
significativa
para
o
desenvolvimento dos futuros cidadãos, como
afirma Cavaleiro (2005, p.17). Á experiência
escolar amplia e intensifica a socialização da
criança. O contato com outras crianças da
mesma idade, com outros adultos não
pertencentes ao grupo familiar, com outros
objetos de conhecimento, além daqueles vivido
pelo grupo familiar vai possibilitar outros modos
de leitura do mundo. A educação é como um
processo de formação do homem integral. Como
a forma mais eficaz de transmissão e
comunicação entre pessoas.
Um processo que não pode e não
deve ser separado da própria existência
humana, deve ser encarada como uma contínua
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reconstrução
de
experiências.
Essa
reconstrução de experiências, é uma fase da
própria natureza, é uma forma de interação, pela
qual os dois elementos que nela entram situação
e agente, são modificados (DEWEY. 1980
p.116), Diversos autores e pesquisadores como
Amaral (1995), Rosembalg (1987) entre outros,
tem se preocupados com as relações existentes
no dia-a-dia da escola entre preconceito e
educação, desenvolvendo pesquisas nessa
linha, pois o grande desafio e ao mesmo tempo
urgente que são postos aos professores é o de
promover no desenvolvimento de seus alunos
uma “ética de tolerância” entre os indivíduos,
para que de maneira harmoniosa venham a
conviver com as diferenças sejam elas
religiosas, socioculturais, sexuais, físicas e
étnicas.
O que a escola pode fazer para
contribuir na diminuição do preconceito existente
nas diversas formas de tratamentos que a
sociedade tem exposto, machucando e
prejudicando na formação e construção de
sujeitos? Para Lopes (2001 apud MUNANGA,
2005, p. 189):
A escola, como parte integrante dessa
sociedade que se sabe preconceituosa
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e discriminadora, mas que reconhece
que é hora de mudar, está
comprometido com essa necessidade
de mudança e precisa ser um espaço
de
aprendizagem
onde
as
transformações devem começar a
ocorrer de modo planejado e realizado
coletivamente por todos os envolvidos,
de modo consciente. [...] a educação
escolar deve ajudar professor e alunos
a compreenderem que a diferença
entre pessoas, povos e nações é
saudável e enriquecedora; que é
preciso valorizá-las 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.

Dessa
maneira
é
possível
compreender a educação como um exercício de
construção de conhecimentos, formando
cidadãos críticos com outra mentalidade,
perante o sistema, sua organização e relações
sociais estabelecidas entre os sujeitos sob uma
visão de país globalizado e ante exclusivo. Não
podemos assegurar que temos uma vivência
com a tolerância e o preconceito na prática
educativa. No espaço escolar, são comuns que
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os educadores transmitam para seus alunos,
posturas e ações sobre o preconceito que
circulam na sociedade, especificamente através
da linguagem verbal, simbólica e informal
(olhares, gestos, atenção, silêncio, toques
expressões corporais e faciais). Dessa maneira
fica fácil de uma criança perceber se ela é
querida ou não dentro desse grupo social o qual
ela está inserida. A escola que é considerada
como um espaço onde ocorre a construção da
identidade do indivíduo também pode
desvalorizá-la, negando-a principalmente as
crianças de cor negra, pois é nesse ambiente
que muitos professores têm manifestado seu
tratamento diferenciado entre as crianças negras
e brancas.
A escola sempre foi considerada uma
instituição de seleção e diferenciação
social. Com isso, estamos sempre em
situações de fragilidades, de “esta
pisando em ovos” na pratica escolar,
sem podermos romper com isso. É
fato que não se pode negar a
seletividade que está presente na
pratica institucional da escola e, por
vezes, de caráter elitista. A vivência do
preconceito pode ser notada pela
prática da diferença, que é muito
presente no cotidiano Brasileiro
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(ITANI, p.120-121 apud. AQUINO,
1988).

O papel da escola é o de uma
instituição socialmente responsável não só pela
democratização do acesso aos conteúdos
culturais historicamente construídos, mas
também
o
de
corresponsável
pelo
desenvolvimento individual de seus membros
(em todos os seus aspectos), objetivando sua
inserção como cidadãos autônomos e
conscientes em uma sociedade plural e
democrática (ARAÚJO, 1988, p. 44).
A sociedade afirma não ter
preconceito, quando na verdade os dados
apresentados em pesquisa quantitativos e
qualitativos mostram um número reduzido de
indivíduos negros que não conseguem ingressar
nas universidades públicas, de sua ocupação na
política, em altos posto de comando e emprego
que paguem altos salários. Essa diferença de
quantidade pode ser decorrente da pratica
seletiva da escola, ou seja, da desigualdade
exercida por ela excluindo muitos alunos que
não conseguem se defender que por vezes não
possuem condições materiais e financeiras para
se manter até o término de seus estudos.
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Quando falamos de abandono
escolar, inevitavelmente surgem várias questões
ligadas à problemática, como as desigualdades
sociais e a exclusão escolar (Monteiro (2009),
questões estas importantes para o fenômeno em
estudo até porque, segundo Nunes (2000), são
os alunos das camadas menos favorecidas
econômicas, social e culturalmente que
engrossam as estatísticas da repetência e do
abandono escolar).
O abandono escolar precoce, bem
como o absentismo, podem conjugar na sua
gênese diversos fatores, os quais poderão ser
de natureza individual, familiar e relacionados
com o meio envolvente, associando-se, na
maioria dos casos, a situações de pobreza
(Ferrão, 2000).

Esta observação reforça a noção de
que os casos extremos de pobreza,
isolamento e exclusão levam a que as
famílias deixem mais rapidamente de
investir
no
sistema
escolar,
encaminhando as crianças para
tarefas, remuneradas ou não, do
mundo do trabalho. Geralmente, a
origem social é determinada pelo nível
cultural e econômico da família e,
sendo indissociáveis, têm um papel
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determinante no percurso escolar.
Neste seguimento, verificamos que, de
um modo geral, os alunos com mais
dificuldades escolares pertencem a
grupos sociais mais desfavorecidos
(Ferrão, 2000).

No entanto, estudos mais recentes
referem que, à medida que o jovem avança nos
ciclos de escolaridade, esta influência sofre uma
redução, o que nos sugere um aumento dos
efeitos da socialização escolar (Ribeiro, 2011;
Santos, 2010).
Outros estudos, porém, entre os quais
os de Benavente (1994), são unânimes em
afirmar que mais determinante do que o nível de
vida econômico da família é o seu nível cultural,
pois é um condicionador muito importante no
percurso escolar do aluno. Nas últimas décadas,
retirou-se à escola a atuação na construção das
identidades. A sua função, enquanto agente
socializador prevalece, mas os jovens deixaram
de se identificar com os conceitos que a
sociedade lhes quer ensinar (Mendes, 2006).
A relação dos alunos com a escola
depende do seu contexto socioeconômico de
vivência e das suas experiências pessoais.
Assim, a integração é o grau de ligação dos
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alunos à escola, que em geral é tanto menor
quanto mais baixa for à escolarização dos pais
(Mendes, 2006).
A teoria do “handicap” sociocultural,
baseada em explicações de natureza
sociológica, é retomada. O sucesso/insucesso
dos alunos é justificado pela sua pertença social
e pela maior ou menor bagagem cultural de que
dispõem à entrada na escola. O cruzamento
entre origem social/resultados escolares revela
a existência de mecanismos que indiciam o
processo de abandono escolar. O papel
“reprodutor” da escola foi posto em evidência no
quadro desta teoria, que sublinhou o modo como
às desigualdades sociais se transformam em
desigualdades escolares, que legitimam, por
sua vez, as desigualdades sociais (Benavente,
1994).
A escola, apesar de existir para
oferecer iguais oportunidades a todas as
crianças, mais não faz do que reproduzir a lógica
do sistema social, ou seja, as desigualdades
sociais existentes (Nascimento, 2007). Para as
crianças de meios sociais problemáticos a
escola é, salvo raras exceções, fator de
insucesso escolar, o qual, por sua vez, vai
impulsionar o abandono escolar.
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Na opinião de Carneiro (1997) o
abandono escolar revela a rejeição da escola por
parte daqueles que, na maior parte das vezes,
foram excluídos por ela. O abandono é, assim, a
“saída integrada” do processo de tensões a que
o aluno é sujeito, entre a escola e o seu meio
social, econômico, geográfico, cultural e
institucional. Carneiro (1997), citando Almeida
(2005) e Sousa e Santos (1999), afirma que há
uma repartição desigual das probabilidades de
sucesso escolar segundo os diferentes meios
sociais. Para estes autores, crianças e jovens
provenientes de meios socioeconômico e
culturalmente mais baixo têm menores
oportunidades de desenvolvimento físico,
emocional e intelectual.
A
evidência,
empiricamente
demonstrada por estudos iniciados por Bourdieu
e Passeron, de que as trajetórias escolares
tendiam a reproduzir desigualdades estruturais
exteriores à instituição estimulou a redefinição
da estratégia educativa francesa. Mais do que
garantir o tratamento igual de todos os alunos, a
política educativa preocupou-se, sobretudo com
a questão da equidade. Os recursos
diversificados dos alunos implicariam que a
instituição escolar se adequasse a necessidades
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diferenciadas. Foi neste contexto ideológico que
nasceram as Zonas Educativas Prioritárias
(ZEP), territórios marcados pela predominância
de populações desfavorecidas, e com elas a
política de autonomia das escolas (Pinto, 2008).
A equidade subentendeu a diferenciação do
ensino, a sua adaptabilidade aos contextos
locais e aos seus tipos de públicos. Assim
sendo, nesta linha de investigação, o abandono
escolar não é apenas um problema social ou
educacional, é também um problema econômico
e é necessário ser encarado como tal por todos
os atores sociais envolvidos na educação. E aos
alunos é necessário fazer chegar à mensagem
de que o seu processo educativo é a única forma
de promoção pessoal e social.
Com
baixos
rendimentos,
baixas
qualificações.
O principal grupo de risco encontra-se
em famílias com baixos rendimentos, baixas
qualificações, pouco valorizadoras da escola
e/ou
inseridas
em
ambientes
sociais
desfavorecidos. Estes contextos, isolados ou em
conjunto, conduzem a más experiências
escolares (Mendes, 2006). Todos estes fatores
levam à dificuldade de inserção e manutenção
no sistema educativo, cuja estruturação não está
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adequada a acompanhar alunos com este tipo
de envolvência ou características, ao invés de
atenuá-los.
Deste modo, os alunos que têm
sucessivas reprovações e que abandonam a
escola durante ou após a escolaridade
obrigatória provêm habitualmente de famílias em
que o pai desempenha tarefas de carácter
manual, quer como operário qualificado quer
como operário indiferenciado. Esta situação é
comum nos alunos cujos pais são analfabetos ou
possuem um baixo nível de escolarização e que,
por
consequência,
evidenciam
o
desconhecimento face aos benefícios da escola,
uma vez que eles próprios pouco proveitos
tiraram da sua frequência (Mendonça, 2006).
Nesta perspectiva o abandono da
escola não é sentido como uma coisa
negativa pelos pais, porque têm a ideia
de que os estudos não são para eles e
nem lhes parecem sequer uma
hipótese
possível.
Embora
a
população
socialmente
mais
desfavorecida tenha cada vez mais
acesso à escola e, nesse sentido, as
diferenças sociais se tenham esbatido,
não quer dizer que todos tenham as
mesmas oportunidades (Mendonça,
2007).
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Um déficit cultural familiar pressupõe
frequentemente a existência de uma distância
entre o contexto econômico, social e cultural do
aluno e a cultura que a escola propõe. A rede de
relações das pessoas que vivem em pobreza é
escassa Balancho (2010), com as consequentes
dificuldades em ter um grupo de suporte, bem
como a ausência de laços a instituições como
centros de formação, bancos ou serviços de
saúde.
A verificação de que o abandono
escolar acontece mais com os rapazes do que
com as raparigas e mais em meios rurais do que
em meios urbanos demonstra tendência para se
atenuar (Mendes, 2006). Os estudos analisados
pela investigadora revelam o carácter social do
problema do abandono escolar. Este é, de fato,
um fenômeno cujas raízes se encontram na
sociedade, na qual a família tem um papel
fundamental.
Pereira
(2007)
faz
o
enquadramento teórico da problemática do
abandono escolar na sua relação com o trabalho
infantil.
“É que os indivíduos chegam” à
escola em condições intelectuais desiguais,
porque tiveram uma educação familiar diferente;
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porque tiveram condições culturais e ambientes
diferentes;
porque
têm
estatutos
socioeconômicos diferentes; porque uns vivem
numa cidade e outros numa aldeia; uns têm
televisão e leem jornais e outros não.
(“…)” (Formosinho, 1991, pp. 169) A
desigualdade
de
sucesso
não
depende apenas das diferenças
individuais de mérito, mas de
diferenças sociais. Ao abandono
escolar estão associadas trajetórias de
inserção
socioprofissional
mais
precárias, fazendo-se aqui a ponte
para o trabalho infantil. Também
situações escolares com reprovações
e atrasos sucessivos, conflitos de
aspirações entre o ambiente familiar e
o contexto escolar acabam por
traduzir-se em desinteresse pela
escola, por dificuldades de integração
e de aprendizagem (Formosinho
1991).

Em prol dos fatores sociais do
sucesso e do insucesso escolar, a investigação
sociológica tem demonstrado que o fracasso na
escola não atinge de igual modo todas as
classes e grupos sociais. As taxas são mais
elevadas e de forma bem diferenciada junto dos
alunos pertencentes aos sectores sociais
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convencionalmente designados por classes
desfavorecidas (Gomes, 1987).
Este investigador defende uma teoria
que procura explicar este fenômeno é
a denominada teoria da socialização
deficiente das classes populares,
segundo a qual o fracasso escolar dos
referidos grupos sociais explicava-se
por uma inadequada socialização
familiar,
nomeadamente
baixas
aspirações e expectativas de sucesso
escolar Cabe, portanto, à família, mas,
sobretudo aos pais, que são como
vimos
uma
das
fontes
mais
importantes de socialização e de
educação, a responsabilidade de
proporcionar um harmonioso e integral
desenvolvimento físico, intelectual,
social e moral à criança (Melo 2008).

Na opinião de Monteiro (2004), os
pais tornam-se, pois, nos primeiros modelos
sociais dos filhos é com eles que primeiramente
se identificam e fazem comparações. É desta
forma que a família adquire um papel
fundamental na educação das crianças,
adolescentes e jovens bem como na sua
formação enquanto indivíduos.
Segundo
Azevedo
(1999),
o
fenômeno do abandono escolar prematuro é um
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complexo problema social, tanto nas suas
causas como nas formas como se concretiza e
ainda nas suas consequências sociais e
profissionais. Não sendo um fenômeno novo, ele
requer hoje uma reavaliação, devido às
mudanças profundas que as sociedades têm
vindo a registrar, quer na socialização dos
jovens, quer nas exigências que estas fazem à
participação destes em diferentes esferas do
social.
Benavente (1994) acredita que o
abandono da escolaridade obrigatória é um dos
mais extremos fenômenos de exclusão e que
constitui a face visível duma situação mais vasta
que atinge crianças e jovens em ruptura
declarada ou silenciosa com uma escola
obrigatória que não é de direitos, mas tão só
dever.
“Sai
da
escola
precoce
ou
antecipadamente quem nela teve um
percurso sinuoso, quem nela já
experimentou o sabor do fracasso,
quem nela acumulou uma história de
insucessos. É o progresso a custo que
faz com que a vontade de estudar se
rarefaça gradualmente e o nível de
investimento que se está disposto a
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fazer na subida ao nível seguinte se
dilua.” (Guerreiro, 2010, p.76).

Desde que foi implementada a
escolaridade obrigatória o insucesso e o
abandono
têm
atingido
proporções
preocupantes, quer pela repercussão que têm
na vida dos jovens abandonadores, quer pela
extensão que adquiriu. A massificação do ensino
não se tem vindo a traduzir, na prática, a um
direito que assiste a todos os alunos.
Constatamos que a escolaridade básica não tem
conseguido efetivar o sucesso de todos os
alunos, nem tão pouco, manter as crianças, os
adolescentes e os jovens no sistema de ensino,
uma vez que, ao longo dos nove anos de ensino
obrigatório, se verificam casos de abandono.
Verificamos com facilidade que, atualmente,
embora as taxas de escolarização tenham já
atingido valores bastante elevados para a
população em idade escolar, é ainda acentuado
o insucesso e o abandono escolares traduzidos
por elevadas taxas de retenção e de abandono
do ensino básico.
Gaspar (2009) conclui no seu estudo
sobre o abandono escolar que este fenômeno
traduz e reproduz desigualdades sociais e
responsabiliza a escola por muitos casos de
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abandono, pois, segundo apurou, esta não
consegue manter os alunos motivados para os
estudos, não sendo capaz de apreender as
necessidades individuais de cada aluno.
Por outro lado, afirma que o
abandono escolar precoce é, em muitos casos,
fruto de uma incompatibilidade entre o contexto
escolar e os alunos, que se rejeitam
mutuamente, e também fruto da expectativa das
próprias crianças e adolescentes, que preferem
uma afirmação e integração pessoais pela via do
trabalho, não reconhecendo grande mérito à
escola. Santos (2010) evidenciam algumas
características que influenciaram o abandono
escolar, sendo a mais importante o “mal-estar”
sentido pelos jovens provenientes de grupos
socioeconômicos desfavorecidos que dizem
sentir, por parte da escola, a existência de um
ambiente de incompatibilidade, que põe em
causa o seu estatuto de alunos.
Santos (2010) faz notar que esta
exclusão do sistema escolar é um processo que
vai ocorrendo, não acontecendo de um momento
para o outro. A escola não dá resposta às
qualificações desejadas, não fomenta a
autoconfiança e autoestima, não fornece
habilitação especial para a criação de emprego
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próprio, nem incentiva especialmente a
progressão escolar. Conclui ainda que o
currículo, as estratégias, os recursos e a
personalização do processo educativo centrado
no aluno devem ser postos ao serviço da
diferença, para que as competências básicas de
vida sejam desenvolvidas por todos.
CONCLUSÃO
A falta de emprego a baixa renda
familiar, a falta de motivação dos pais e dos
próprios estudantes, a gravidez precoce foram
citados como sendo uns dos motivos que leva o
aluno a abandonar os estudos. Os motivos
externos seriam a desmotivação da família,
muitos pais são cúmplices da desistência dos
filhos, não dando nenhuma força para que
continuem estudando, e alegam que se seus
filhos não trabalharem com eles, não vão
conseguir o sustento da família.
O rendimento escolar produz um
efeito decisivo na imagem que o aluno tem de si
mesmo e no seu grau de autoestima, porque
enquanto o bom estudante fica satisfeito consigo
mesmo, tem aquele que não é, e sente-se
frustrado e humilhado. É preciso que as escolas
se atualizem, e que nossos professores estejam
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realmente preocupados com o ensino e que
valorizem os conhecimentos de cada educando,
voltando estes conhecimentos à realidade social
em que cada educando está inserido.
É necessário também que os nossos
governantes tenham a educação como um fator
primordial,
para
assim
ocorrer
o
desenvolvimento e crescimento do nosso país.
As maiorias das escolas são vistas como
socializadora de um determinado tipo de saber.
Uma proposta de avaliação se contrapõe a essa
escola que conhecemos. Esta busca a
construção que reflete a própria cultura do povo
brasileiro, que acredita no conhecimento como
produção social e que valoriza a vivência
cotidiana dos alunos e professores.
Os professores devem considerar o
ambiente no qual o educando está inserido, pois
não pode cobrar disciplina e bons cuidados de
higiene de um aluno que desconhece esses
princípios, devido não ter condições básicas,
econômicas e família para orientá-lo. Porém
isso, não significa que ele não possa aprender,
pois se for estimulado será capaz de construir
seu conhecimento. Comprovadamente a família
é uma instituição que influencia diretamente no
desenvolvimento e no desempenho escolar do
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educando, pois se a família é desestruturada a
criança se desestruturará, com isso apresentará
fracasso escolar e consequentemente se
excluirá da sociedade. Com a globalização, a
regra é empregar funcionários cada vez mais
qualificados, isto quer dizer, com maior nível de
escolaridade. E lamentavelmente comprovar
que o educando de classes sociais
desfavorecidas, são mais prejudicados do que
os das classes mais favorecidas. Pois os das
classes desfavorecidas são julgados pela
sociedade como "burros", por não terem
habilidades
intelectuais
e
emocionais
desenvolvidas, com isso são excluídos.
Quando a educação passa a ser
analisada com base no ideário da lei, constatase que há uma grande distância em relação à
realidade. “De um lado a lei, estabelecendo: toda
criança na escola; educação direito de todos e
dever do Estado e da Família; direito
fundamental a ser assegurado com prioridade
absoluta à criança e ao adolescente; direito
público subjetivo”. De outro lado, a realidade que
conduz à lógica da exclusão.
“Desigualdades dramáticas; políticas
públicas direcionadas a conveniências e
oportunidades;
famílias
desestruturadas;
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escolas inertes frente aos fracassos repetidos
quase que de forma programada”. Diante deste
quadro, fica patente a necessidade do
comprometimento de todos aqueles que estão
ligados à educação, para encurtar a distância
entre o que diz a lei e a realidade, sendo uma
das frentes de ação, o combate à evasão
escolar, a fim de garantir a formação do cidadão
e sua inserção na sociedade, de modo a
contribuir para a sua transformação. Escola,
família, comunidade, sociedade em geral e
Poder Público são corresponsáveis pela
formação educacional da criança e do
adolescente, sendo certo que a evasão escolar
constitui uma negação desta formação. O
princípio
da
prioridade
absoluta,
constitucionalmente
garantido
quanto
à
educação, somente será cumprido, quando o
problema da evasão escolar for enfrentado de
forma articulada, com vista a sua gradual
redução.
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O RÁDIO NO BRASIL, UM IMPORTANTE
INSTRUMENTO DE PROPAGANDA.
Rosemary Cardoso Batista

“A única história que vale
alguma coisa é a história que
fazemos hoje”.
Henry Ford

RESUMO
A radiodifusão, como um serviço de transmissão
regular surgiu em 1920, nos Estados Unidos. Após
várias experiências, o rádio chega ao Brasil, sua
apresentação à sociedade brasileira deu-se em
1922, na Exposição Nacional que aconteceu no Rio
de Janeiro, capital do país na época, em
comemoração ao Centenário da Independência. No
pavilhão principal, onde os visitantes puderam ouvir
o discurso do então, presidente do país, Epitácio
Pessoa. Em abril de 1923, inaugura-se a primeira
rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro, criada pelos cientistas, Edgard Roquette
Pinto e Henry Morize. O presente trabalho é
constituído por pesquisas bibliográficas, com o
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objetivo de apresentar a história do rádio e a
influência da propaganda veiculada nas décadas de
30 e 40. A “magia” do rádio contribuiu para que as
pessoas passassem a se projetar com o que era
veiculado no rádio, idealizando para si, o mesmo
modo de vida de seus ídolos, esquecendo-se de sua
condição social. A propaganda tornou-se uma
grande aliada para a mudança de hábitos, costumes
e formação de opinião das pessoas, estimulando-as
ao consumo. Além da introdução e conclusão, este
trabalho foi dividido em quatro capítulos: o primeiro
descreve sobre a história do rádio no Brasil; o
segundo refere-se ao rádio como instrumento de
transmissão de informação; o terceiro relaciona-se
ao período conhecido como Era Vargas (19301945); legislação radiofônica e a censura; o último
capítulo faz-se uma breve explanação da transição
do rádio amador para o comercial abordando a
questão da veiculação da propaganda pelo rádio e
como, a mesma, afetou a vida das pessoas.
Incentivando-as ao consumo, mudando seus hábitos
e costumes.
Palavras-chave: RÁDIO, CENSURA,
PROPAGANDA, HABITOS, SOCIEDADE.

ABSTRACT
Broadcasting as a regular broadcast service
emerged in 1920 in the United States. After several
experiences, the radio arrives in Brazil; its
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presentation to Brazilian society took place in 1922,
at the National Exhibition that took place in Rio de
Janeiro, capital of the country at the time, in
commemoration of the Centenary of Independence.
In the main pavilion, where visitors could hear the
speech of the then president of the country, Epitácio
Pessoa. In April 1923, the first Brazilian radio station,
Radio Sociedade do Rio de Janeiro, created by
scientists, Edgard Roquette Pinto and Henry Morize,
was inaugurated. The present work consists of
bibliographic research, with the objective of
presenting the history of radio and the influence of
advertising published in the 1930s and 1940s. The
"magic" of radio contributed to people began to
project themselves with what was broadcast on the
radio, idealizing for themselves, the same way of life
of their idols, forgetting their partner status.
Propaganda has become a great ally for changing
people's habits, customs and opinion formation,
encouraging them to consume. In addition to the
introduction and conclusion, this work was divided
into four chapters: the first describes the history of
radio in Brazil; the second refers to radio as an
information transmission tool; the third relates to the
period known as The Vargas Era (1930-1945); radio
legislation and censorship; the last chapter makes a
brief explanation of the transition from amateur to
commercial radio addressing the issue of the
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dissemination of advertising over the radio and how
it affected people's lives. Encouraging them to
consume, changing their habits and customs.
Keywords: RADIO, CENSORSHIP,
PROPAGANDA, HABITOS, SOCIETY.

INTRODUÇÃO
O rádio, no Brasil, na década de 20, foi
considerado um meio de comunicação mais
importante para o país. Além de levar
entretenimento, educação e cultura ao povo
brasileiro contribuíram para a economia na época,
exercendo poder de influência na vida social. Por ter
uma linguagem simples, o rádio tinha a capacidade
de atingir um público muito diversificado, não
exigindo conhecimento especializado para a
decodificação e recepção das mensagens nas
condições mais adversas. O rádio deixa de ser um
instrumento inventado apenas para transmitir
informações e passa a transportar ideias e
pensamentos às pessoas por meio de:
propagandas, programas musicais, radionovelas,
noticiários etc. Divulgando estilos e produtos,
interagindo com o processo de modernização
enfatizando o consumo.
De acordo com CALABRE (2002, p.49), as
mensagens eram recebidas simultaneamente por
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milhares de ouvintes, trazendo o mundo para dentro
de suas casas. Conferindo ao rádio, um
companheiro de todas as horas. Diminuindo a
solidão das pessoas, pois falava individualmente
com cada uma delas. Conforme menciona Titãs em
sua música, Sonifera Ilha, “... Não posso mais/ Viver
assim ao seu ladinho. Por isso colo o meu ouvido no
radinho de pilha/Pra te sintonizar/ Sozinha numa
ilha...” (TITÃS, 1984).
Considerando o rádio um meio de
comunicação de grande interação e socialização,
que permite aos ouvintes participar da programação
por meio de pedidos de: músicas, opinião, prestação
de alguma informação.
Assim, observa-se a
importância do rádio na vida das pessoas e como as
mesmas são influenciadas pela programação. Outro
fato interessante, registrado por um site
especializado em rádio, “Tudorádio.com”, ao final do
ano de 2009, relata que os primeiros usuários de um
celular de uma grande marca, mesmo tendo um
aparelho moderno em mãos, reclamavam que, seu
aparelho favorito pudesse fazer “qualquer coisa”,
mas não contava com algo obvio um sintonizador de
rádio.
A escolha do tema, O Rádio no Brasil, um
importante instrumento de propaganda, mostra a
influência da propaganda veiculada pelo rádio, e
seus impactos na sociedade. Com o rádio nos
Rosemary Cardoso Batista

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

938

conectamos com o mundo e adquirimos cultura e
novos hábitos. Mesmo com as novas tecnologias e
o surgimento da internet, o rádio atualmente, está
presente na vida das pessoas. E continua exercendo
a função de levar entretenimento, informação e
cultura às pessoas, indiferentemente de sua
condição social, devido as suas características
essenciais: brevidade e simplicidade, atingindo os
diferentes níveis de compreensão e independente
de escolaridade.
Visto que, com a ideia de Roquette Pinto, um
dos fundadores da primeira emissora de rádio
brasileira, A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro,
fundada em 1923, (apud FERRARETO, 2001, p.97)
“o rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre
de quem pode não ler”.
O trabalho realizado foi uma pesquisa
bibliográfica, sobre a história da radiodifusão, no
Brasil e a influência da propaganda veiculada pelo
rádio, na sociedade.
No primeiro capitulo é apresentado a história
da radiodifusão no Brasil, descreve a chegada do
rádio, e sua primeira transmissão oficial ocorrida em
Comemoração ao Centenário da Independência em
1922. Bem como a criação da primeira emissora de
rádio brasileira, fundada pelos cientistas Roquette
Pinto e Henry Morize, em 1923.
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No segundo capitulo, descreve o rádio com
instrumento de comunicação e informação; E no
terceiro capítulo trata da legislação e censura da
radiodifusão nas décadas de 30 e 40. Ambas criadas
por Getúlio Vargas, destacando o controle da estatal
sobre as transmissões radiofônicas.
Neste contexto, o último capitulo refere-se ao
tema do trabalho, “O Rádio no Brasil, um importante
instrumento de propaganda”, descreve a importância
da propaganda veiculada no rádio, e suas influências
para a sociedade. Diante das mudanças e
transformações de hábitos e costumes.

HISTÓRIA DO RÁDIO
De acordo com CABRAL (1996) a
radiodifusão foi implantada sistematicamente nos
Estados Unidos e na Europa em 1920.
A
radiodifusão como um serviço regular de
transmissão surgiu nos Estados Unidos, em
novembro de 1920. Quando a empresa
Westinghouse Electric criou a KDKA, cujas primeiras
transmissões foram dedicadas a cobrir as eleições
presidenciais norte-americanas. (CALABRE, 2002,
p.44) Na Europa, as primeiras emissoras
radiofônicas surgiram na Inglaterra e na França no
ano de 1922.
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As primeiras emissoras de rádio vão surgir
após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, Frank
Conrad, um engenheiro da Westinghouse Electric,
começa a transmitir notícias lidas de um jornal e
músicas. A Westinghouse Electric era uma empresa
que fabricava os rádios utilizados pelos militares
americanos durante a guerra e, após o conflito, viu
uma grande quantidade de equipamentos
“encalhados”. Com o sucesso das transmissões de
Conrad, uma empresa pode investir nas
transmissões e implantar uma emissão: um KDKA.
Na mesma época, ela passou a vender os aparelhos
de rádio para os milhares de cidadãos interessados
em ouvir sua programação.
No ano seguinte, inaugurou-se a primeira
radiodifusão comercial, em Pittsburgh, Estados
Unidos, com prefixo KDKA. As estações geradoras
começaram a transmitir programas musicais e o
interesse do público pelos aparelhos receptores
aumentou consideravelmente. Em nenhum outro
lugar foram registrados índices de crescimento no
setor radiofônico semelhantes aos dos Estados
Unidos, visto que em 1924, o país já contava com
cerca de 500 emissoras de rádio (CALABRE, 2002,
P.8).
Diante desse quadro promissor, as empresas
norte-americanas de equipamentos e aparelhos de
rádio logo iniciaram o processo de expansão para
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outros países, inclusive para o Brasil. No Brasil, a
apresentação
oficial
de
uma
transmissão
radiofônica, ocorreu durante a Exposição Nacional,
em comemoração ao Centenário da Independência
Brasileira, em 1922. No início da década de 1920,
houve a derrubada do Morro do Castelo e em seu
lugar foram construídos pavilhões para a Exposição
Nacional. Todas as atenções estavam voltadas para
a Exposição Nacional, onde cada país amigo
representava num stand, uma novidade.
A empresa norte-americana Westinghouse
Electric coube à missão de demonstrar a montagem
e o funcionamento de uma emissora de transmissão
de rádio, desembarcando no Rio de Janeiro, uma
estação completa. Colaboraram com as instalações,
a Light e a Companhia Telefônica Brasileira, além da
norte-americana
Westinghouse
Internacional
Companha, que instalou uma estação transmissora
de 500 watts no alto do Corcovado, Rio de Janeiro.
(MATTOS, 2002).
Na qual os visitantes da Exposição e outros
cidadãos foram agraciados com 80 receptores
instalados, pela Companhia norte-americana
Westinghouse Electric em praças públicas e locais
de exposição como: o Palácio Monroe, o Palácio do
Catete e na Prefeitura de Petrópolis, a fim de
demonstrar o poder do invento. (FERRARETTO,
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2001). Onde puderam ouvir o discurso do então
presidente Epitácio Pessoa, na Praia Vermelha (Rio
de Janeiro), além de ouvirem trechos da Ópera O
Guarany, de Carlos Gomes, do Teatro Municipal,
onde estava sendo executada. O mesmo discurso
pode ser ouvido em São Paulo, Petrópolis e Niterói.
De acordo com CALABRE (2002), sua
apresentação à sociedade brasileira, ocorreu num
momento importante para o Brasil, pois buscava a
modernização e o rompimento definitivo com o
passado. Mostrando uma imagem de um país
saudável, desenvolvido e moderno, frente aos olhos
dos países europeus.
Essa primeira demonstração pública de uma
transmissão
radiofônica,
apesar
de
ser
acompanhada de muitos ruídos, causou espanto e
curiosidade nos inúmeros visitantes que percorriam
o pavilhão da Exposição Nacional. Após o grande
sucesso e repercussão da Exposição Nacional, a
estação transmissora foi utilizada pelo Serviço
Telegráfico Nacional – Correios, nas transmissões
de boletins sobre clima e sobre os preços do açúcar
e café, entre outras informações. Sendo considerada
a primeira referência de informação no Brasil.
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Em 1923, o governo brasileiro adquiriu mais
dois transmissores da Western Eletric Co, . Nesse
mesmo ano, os intelectuais Edgard Roquette Pinto e
Henry Morize, membros da Academia Brasileira de
Ciências, solicitam ao governo permissão para usar
um dos transmissores por algumas horas do dia.
Ambos viam no rádio a possibilidade de elevar o
nível cultural do país e tinham por objetivo criar uma
emissora de rádio com finalidade cultural e educativa
nos mesmos moldes das que estavam surgindo em
alguns países europeus.
Edgard Roquette Pinto, era médico e
antropólogo, foi membro da Academia Nacional de
Medicina, da Academia Brasileira de Letras e
também foi o fundador do Instituto Nacional de
Cinema Educativo. Defendia a necessidade de levar
cultura e educação a todos os brasileiros. Henrique
Morize, companheiro de Roquette Pinto, era
presidente da Academia Brasileira de Ciência.
Edgard Roquette Pinto, grande divulgador do
conhecimento por meio de livros, revistas e jornais,
entusiasmou-se com o advento do rádio no Brasil,
afirmando em seu livro “Seixos Rolados”:
Nós que assistimos à aurora do rádio
sentimos o que deveriam ter sentido
alguns dos que conseguiram possuir
e ler os primeiros livros. Que abalo no
mundo moral! Que meio para
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transformar homem, em poucos
minutos, se o empregar com boa
vontade,
alma
e
coração!
(MOREIRA, 1991, p. 16).

Com o grande sucesso e repercussão das
primeiras transmissões radiofônicas na imprensa
escrita da época, em 20 de abril de 1923, foi fundada
a primeira emissora de rádio brasileira: a Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro. Organizada graças
aos esforços de Henrique Morize e Edgard Roquette
Pinto, considerados os pioneiros da rádio no Brasil.
Foi ai que surgiu o conceito de “rádio
sociedade” ou “rádio clube”, no qual levavam o nome
de sociedades ou clubes, devido seus ouvintes
serem
associados,
e
contribuírem
com
mensalidades para a manutenção da emissora. As
primeiras emissoras radiofônicas denominadas
Rádio Sociedade foram à rádio do: Rio de Janeiro
em 1923; de São Paulo em 1924; ou Rádio Clube:
Pernambuco, Paraná, São Paulo, sendo estas de
1924.
Na mesma época, também influenciadas pelo
sucesso das primeiras transmissões radiofônicas,
surgiram várias emissoras de rádios amadoras. O
rádio, em sua primeira fase, tornou-se um meio
preocupado em levar educação e cultura à
população. Várias emissoras brasileiras de rádio
seguiram essa vocação mesmo quando o rádio
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comercial passou a se destacar. Os tropeços e
dificuldades dos primeiros meses foram até mesmo
motivo de piada entre os meios de comunicação
impressos. Aos poucos, porém, a emissora vai se
adequando a um novo perfil de público, como
destaca o próprio Roquette-Pinto.
O rádio é o jornal de quem não
sabe ler; é o mestre de quem não
pode ir à escola; é o divertimento
gratuito do pobre; é o animador de
novas esperanças; o consolador
do enfermo; o guia dos sãos,
desde que o realizem com espírito
altruísta elevado. (ROQUETTEPINTO apud FERRARETTO,
2001, p. 97).

Na década de 1920, o rádio era um meio de
comunicação ligado às camadas altas da população
devido ao estilo de sua programação: óperas,
conferências e músicas clássicas que agradavam à
elite, não atingindo as camadas populares.
A Rádio Sociedade Rio de Janeiro
desenvolvia programas voltados à formação dos
ouvintes, por meio de cursos: aulas, conferências e
palestras. Literatura, lições de português, história,
geografia e outras faziam parte das transmissões
radiofônicas. Muitos intelectuais, em visita ao Rio de
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Janeiro, eram convidados a participar, tornando
evidente a preocupação com a divulgação do
conhecimento. Porém, apesar dos esforços de
Roquette Pinto em oferecer uma programação
educativa popular para a maioria da população, o
rádio continuou refletindo um nível cultural de elite
(MOREIRA, 1991).
Em 1924, surgiu também no Rio de Janeiro a
segunda emissora de rádio, a Rádio Clube do Brasil.
Os próprios ouvintes montavam seus aparelhos
receptores, os chamados rádios de galena. ”{...} com
a utilização de cinco pequenas peças: cristal de
galena, indutor, condensador variável de sintonia e
fones de ouvido.” (CABRAL, 2006, P.9).
As pessoas podiam adquirir as peças para
montar seu aparelho. Os receptores eram caros e o
sistema de transmissão, por ser de baixa potência e
de difícil captação, fazia com que a qualidade da
recepção fosse ruim. Assim como os receptores, as
instalações das emissoras também eram bastante
precárias.
Até 1926 somente as duas emissoras
radiofônicas Radio Sociedade do Rio de Janeiro e
Radio Clube do Brasil funcionaram, quando foi então
criada a Rádio Mayrink Veiga.
A partir do momento em que começaram a
chegar ao Brasil rádios já montados, com altofalantes, essa situação começou a ser alterada,
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ainda no final da década de 1930. Devido ao custo
elevado nos investimentos, o único país a ter um
número grande de emissoras e de aparelhos
receptores, era os Estados Unidos.
No caso do Brasil, foram fundadas duas
emissoras em 1923, cinco emissoras em 1924, três
emissoras em 1925 e duas em 1926. Dessa forma,
em 1930, segundo OLIVEIRA (2003), já havia cerca
de dezesseis emissoras funcionando no sistema de
sociedade.
Cada
associado
pagava
uma
mensalidade para poder receber o som. Inicialmente
a escuta era individual, por meio de rádio de galena
e fone de ouvido, porém logo a escuta se tornou
coletiva. No entanto, havia inúmeras dificuldades e,
devido ao pequeno número de receptores, as
emissoras transmitiam seus programas em horários
pré-estabelecidos.
Por determinação do Estado, os proprietários
deveriam registrar seus aparelhos para que
houvesse controle sobre as transmissões e
captações. Apesar disso, qualquer pessoa que
tivesse o aparelho receptor podia captar o som.
Percebendo a possibilidade e a vantagem da escuta
coletiva, o interesse pelo rádio aumentou, dando
início ao seu processo de popularização.
Nesse período também era comum os
locutores pedirem, em seus programas, que os
ouvintes se inscrevessem como sócios e
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contribuíssem, emprestando seus discos à
emissora, para que a programação pudesse ser
feita. A elite que tinha condições de adquirir um
aparelho, também possuía em casa diversos discos
que doava ou cedia temporariamente. Ao anunciar a
música, o locutor agradecia ao ouvinte que tinha
emprestado ou doado o disco à emissora. A
programação das emissoras, nesse sistema de
sociedade, acabava atendendo as camadas sociais
mais altas e refletia seus interesses, pois eram elas
que mantinham a emissora no ar.
De acordo com CALABRE (2002, p.49) na
década de 1930, o rádio já trazia o mundo para
dentro da casa. O historiador Erick Hobsbawm, em
seus estudos sobre o século XX, aponta o rádio
como uma poderosa ferramenta de comunicação e
integração entre os indivíduos. O rádio foi o primeiro
meio de comunicação a falar individualmente com as
pessoas, cada ouvinte era tocado de forma particular
por
mensagens
que
eram
recebidas
simultaneamente por milhões de pessoas
(CALABRE, 2002, p.57).
Como mencionado, acima, a radiodifusão
brasileira se descolaria gradativamente do
referencial educativo e tomaria outro rumo, alçando
novos voos. Com o aperfeiçoamento tecnológico
possibilitou a diminuição dos custos dos aparelhos,
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permitindo um maior acesso da população ao novo
meio de comunicação.

RÁDIO, INSTRUMENTO
Os estudos relacionados à emissão e
transmissão
de
sons
mediante
sinais
eletromagnéticos começaram no final do século XIX.
De acordo com CABRAL (1996), já na década de 60
do séc. XIX o inglês James C. Maxwell falou da
existência do rádio, que vinte anos mais tarde,
receberam o nome de ondas hertzianas, quando o
princípio da propagação radiofônica foi comprovado
pelo cientista alemão Heinrich Hertz, em 1887.
Contudo, foi somente em 1895, na Itália, que
Guglielmo Marconi, conseguiu transmitir sinais em
código “Morse”, sem o uso de fios (TAPARELLI,
2002/2003, p. 16-21). No ano seguinte, na Inglaterra,
Marconi já havia demonstrado o funcionamento de
seus aparelhos de emissão e recepção de sinais,
quando percebeu a importância comercial da
telegrafia.
A literatura brasileira relata que entre 1893 e
1894, o Padre Landell de Moura, realizou
transmissões da Telegrafia sem fio. Neste contexto,
o cientista de Porto Alegre, Landell de Moura ““... é
considerado um dos vários "pais" do rádio, no caso
o pai brasileiro do Rádio. Foi pioneiro na transmissão
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da voz humana sem fio (radio emissão e telefonia
por rádio) antes mesmo que outros inventores
tivessem transmitido sinais de telegrafia por rádio.
Até esse momento, o rádio era exclusivamente
“telegrafia sem fio”, algo já bastante útil e inovador
para a época.
A partir do desenvolvimento da telegrafia sem
fio e de radiocomunicação surgi o rádio, pela primeira
vez então, a distância deixou de ser barreira para a
comunicação. O rádio é o meio de comunicação
baseado na difusão de informação sonora por meio
de ondas eletromagnéticas (hertzianas) em diversas
frequências, que podem ser quilohertz, mega-hertz e
giga-hertz.
Os primeiros rádios foram os chamados rádios
de galena. ”{...} com a utilização de cinco pequenas
peças: cristal de galena, indutor, condensador
variável de sintonia e fones de ouvido.” (CABRAL,
2006, p.9) Um receptor extremamente simples e fácil
de ser construído. Sua característica mais notável é
que não são utilizadas pilhas ou energia da rede
elétrica, o circuito simplesmente converte os sinais de
rádio captados pela antena em som.
Além
da radiodifusão,
as
ondas
eletromagnéticas também são usadas nas
transmissões de telefone, de televisão, de radar, nos
sistemas de navegação e nas telecomunicações.
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O rádio é um veículo de
comunicação de massa que por
meio de ondas eletromagnéticas
atinge um público numeroso,
anônimo e heterogêneo. Sua
audiência é formada por um
número considerável de ouvintes
por ter a possibilidade de atingir
uma extensa área de cobertura. O
rádio só é limitado pela potência
dos
transmissores
e
pela
legislação, que determina sua
frequência, amplitude e potência.
Sua audiência é anônima, pois o
comunicador
não
sabe
individualmente onde está cada
um de seus ouvintes. Seu público
ouvinte é heterogêneo, por causa
da abrangência de pessoas de
diversas
classes
socioeconômicas, com anseios e
necessidades diferentes. O rádio,
como emissor, utiliza a linguagem
oral. Ele “fala” a mensagem e o
receptor ouve. O ouvinte não
precisa ser alfabetizado (CÉSAR,
2005, p. 163).

Em um contexto social e econômico em que
tudo era uma nova “descoberta”, CÉSAR , destaca a
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importância desses avanços tecnológicos tanto para
a imprensa quanto para a sociedade da época.
O surgimento constante de
inventos (técnicas de impressão
de grandes tiragens) auxiliou o
crescimento da difusão da notícia.
O telégrafo e outros meios que
foram surgindo com o emprego da
eletricidade – telefone, cinema e o
próprio rádio favoreceram sua
consolidação.
A
imprensa
deixava para trás uma época em
que a maior parte da população
era excluída de uma vida social e
política
tão-somente
pelo
descobrimento dos fatos. O
consumo da informação passa a
ser em massa (CÉSAR, 2005, p.
180).

O autor ainda complementa sobre o
surgimento do novo meio de comunicação que se
inseriu no contexto de inovação e de agilidade em
que o mundo começava a se inserir.
À medida que as novidades
tecnológicas se incorporavam à
comunicação, os meios de
informação se afirmavam. O
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homem, na ânsia de vencer
barreiras no tempo e no espaço,
os queria mais velozes e eficazes.
É nesse processo, que o início do
século
XX
embalou
uma
demanda febril da comunicação:
o rádio (CÉSAR, 2005, p. 180).

Apesar da existência de experiências
importantes realizadas no início do XX, pelo Padre
Roberto Landell de Moura, considerado por muitos
pesquisadores como o precursor nas transmissões
de vozes e ruídos, a primeira transmissão radiofônica
oficial no Brasil aconteceu somente em 1922, durante
a Exposição Universal do Rio de Janeiro.
Após as primeiras transmissões experimentais
no Rio de Janeiro, o rádio havia despertado não só
deslumbramento e curiosidade entre as pessoas,
mas o desejo de possuir o novo artefato tecnológico.
Em pouco tempo surgiram, revistas, jornais e livros
contendo artigos sobre o rádio, propondo em suas
páginas a montagem de receptores, conforme
observa SAMPAIO (2004, p.95);
Entre os rapazes era comum a
conversa sobre rádios de galena,
sem pilhas, receptores com
válvulas e circuitos regenerativos.
Compravam ‘Kits’ completos de
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peças e os novos fãs, munindo-se
de chaves de fenda, soldadores,
alicates, etc., iam fazendo a
montagem do tão desejado
aparelho. Os rádios desse tempo
não funcionavam com a corrente
alternada da light, mas sim com
acumuladores e pilhas secas, para
a corrente contínua. Cada
aparelhinho daqueles era mantido
pelo seu dono com muito carinho,
com estima que se tem por algo
precioso e raro.

Apesar de a imprensa valorizar a capacidade
de alcance da incipiente emissora, a potência em
quilowatts ainda era baixa e tanto o transmissor,
quanto os demais equipamentos haviam sido
fabricados, praticamente de forma artesanal.
No Brasil, a prática do rádio aconteceu após a
Primeira Guerra Mundial. Com a consolidação do
capitalismo no mundo, os países mais desenvolvidos
estavam interessados em atingir novos mercados
consumidores, ampliando seu alcance de suas
empresas e de seus lucros. De acordo com
FERRARETO, é dentro desse contexto que o rádio
chega ao Brasil.
O capitalismo tende, portanto, à
busca de mercados cada vez
Rosemary Cardoso Batista

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

955

maiores internacionalizando seus
interesses. Com o rádio, ocorre
deste modo processo semelhante
ao dos serviços telegráficos e
telefônicos, de início operado
predominantemente por empresas
estrangeiras
(FERRARETTO,
2001, p. 93).

O rádio, as emissoras eram formadas por
grupos de pessoas organizadas em clubes ou
sociedades ainda era um veículo de comunicação
individualista, familiar ou particular. Chamada de “o
Rádio Club” - onde os sócios, além de realizarem
estudos sobre radiotelefonia, se reuniam para ouvir
programas de outras estações transmissoras,
especialmente dos Estados Unidos e Europa.
As primeiras rádios eram mantidas pelos
associados que faziam contribuições financeiras para
que a “aventura radiofônica” fosse possível. Na
maioria das vezes, aqueles que formavam o grupo de
mantenedores das associações eram os mesmos
que administravam as emissoras. Além do alto valor
dos aparelhos, que ainda não eram fabricados no
Brasil, os grupos tinham que pagar uma taxa para
poder possuir o receptor (HOUSSEN, 2001, p. 23).
Desse modo, apenas as pessoas com maior poder
aquisitivo tinham condições de adquirir os aparelhos,
que além de lhes conferir status, transformavam
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essas pessoas em centro das atenções. Muitas
vezes, o dono do receptor se tornava uma espécie de
retransmissor do que escutava pelo rádio.
O fato de somente poucos privilegiados
poderem ter acesso aos sinais da radiodifusão
confirma a inviabilidade dos propósitos defendidos
pelo pioneiro Roquette Pinto. O rádio idealizado por
ele para fins educativos, pouco podia fazer, pois
aqueles que mais necessitavam deste tipo de serviço
não tinham condições financeiras para adquirir um
aparelho receptor. Sem ter outra saída, a
programação nos primeiros anos acabou se
aproximando da única faixa de público disponível, a
de maior poder aquisitivo, assumindo, desta forma,
uma linha erudita. Para MURCE (1976, p. 19) “Os
primeiros anos do rádio foram difíceis, com muita
música clássica, muita ópera, muita conversa fiada e
a colaboração graciosa de alguns artistas”.
Diferentemente do idealismo, centrado na
educação, que norteou a fundação e dinâmica
radiofônica da “Rádio Sociedade do Rio de Janeiro”,
a criação da Rádio Clube caracterizou-se por ser um
empreendimento voltado mais ao entretenimento de
seus membros do que dirigido à população em geral.
O referencial educativo permeava sua programação
em sentido diferente, vinculado à transmissão de
programas eruditos e informativos.
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De início, as maiores dificuldades a serem
enfrentadas pela emissora estavam relacionadas à
falta de recursos financeiros e as restrições impostas
pela legislação que proibia a veiculação de
propaganda comercial, uma vez que, ainda não
existia uma regulamentação específica que tivesse
incorporado os avanços tecnológicos obtidos nessa
área.
As poucas horas de funcionamento da
emissora exigiam consumo de energia elétrica,
discos e equipamentos. A montagem do transmissor
e tudo custavam muito caro.
Na década de 1920, com a publicidade ainda
proibida e a falta de profissionais qualificados, a
Rádio Clube contava com um pequeno grupo efetivo
de pessoas para a administração, área técnica e para
o setor artístico. Em geral, um grupo regional e, se
possível, uma orquestra de salão de seis ou sete
integrantes. Esses artistas serviam para fazer,
inclusive, os acompanhamentos dos cantores e
instrumentistas solistas. Estes por sua vez
acreditavam que; suas apresentações na emissora os
tornariam mais conhecidos e populares, mas não
como meio de vida. No entanto, este quadro sofreria
uma sensível alteração na década seguinte, quando
vários conjuntos e cantores irão fazer parte do cast
artístico da emissora.
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O rádio estava se tornando um meio de
comunicação mais popular e sua programação
passando por gradativas modificações, à medida que
mais pessoas, inclusive as que ganhavam menos,
começaram a ter condições de comprar os aparelhos.
Surgiram modelos mais modernos com alto falantes,
possibilitando que várias pessoas pudessem ouvir ao
mesmo tempo. Muitas cidades começaram a criar
pontos coletivos para audição de rádio, algumas em
salas, escolas, praças e até teatros. Com relação a
este ponto Saint-Clair da Cunha Lopes (1970, p. 34),
um dos primeiros profissionais a trabalhar em rádio,
observa que:
O rádio, na década de 1920, tinha
uma função social diferente da
trajetória verificada na década
seguinte. No início, isolava o
ouvinte, já que os aparelhos eram
individuais. Nos anos 30, viraram
agregadores, com a inclusão de
dispositivos de caixas de som. A
partir daí, passavam a juntar a
família e os vizinhos em torno do
receptor.

Um ponto a ser destacado está relacionado à
grande dificuldade encontrada pelas diretorias da
Rádio Clube para manter a emissora funcionando,
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uma vez que o reduzido número de sócios gerava
uma receita insuficiente para cobrir todas as
despesas. Uma forma de contornar essa situação era
por meio das doações recebidas de empresas ou de
particulares que acabavam se tornando sócios.
Até esse momento, alguns países como os
Estados Unidos já haviam resolvido o problema da
manutenção de suas emissoras permitindo a
propaganda comercial em meio às transmissões. Na
França, Inglaterra, Itália, por exemplo, a implantação
da radiofonia estatal ou semi estatal teve como meta
contemplar planos educacionais e culturais, sendo a
irradiação de anúncios considerada prejudicial aos
projetos formulados por comissões de alto nível
(SAMPAIO, 2004).
No Brasil, no entanto, a radiodifusão foi
concedida ao setor privado sob o compromisso de
difundir matéria educativa e cultural ao lado de
divertimento e informação, sendo vetada a
publicidade comercial no veículo. As arrecadações
dos sócios-contribuintes se revelaram insuficientes e,
em consequência, as emissoras encontravam muitas
dificuldades em manter e desenvolver seus serviços
e programas diários. A obrigatoriedade, na Europa,
de contribuição imposta por lei, aos ouvintes de rádio,
não se transferiu para o Brasil. Apesar disso, a
trajetória do rádio no Brasil mostra que o predomínio
dos aspectos educativos e o caráter amadorístico na
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estrutura e programação das emissoras, não se
manteriam por muito tempo.

ERA VARGAS (1930-1945)
O rádio obteve um papel muito importante na
época da Era Vargas (período compreendido entre
1930-1945). Inicialmente, o rádio era um meio de
comunicação das elites e só depois, na década de
30, no governo do presidente Getúlio Vargas, com o
objetivo de atingir toda a população, transforma-se
em meio de comunicação de massa, voltado à
diversão e entretenimento do povo brasileiro. Foi
então que em meio a tanto sucesso, Vargas resolveu
explorar o rádio e passou a utilizá-lo como um
grande aliado político sendo um meio de divulgação
de seu governo interna e externamente, forma de
repressão e controle de informações feitas pelo
Estado (através do DIP – Departamento de Imprensa
e Propaganda) e criando mecanismos para difundir
seus interesses para o Brasil durante o período que
estava no poder.
A partir desses princípios, instituiu as emissoras
de rádio brasileiras a transmitirem obrigatoriamente
o programa “Hora do Brasil” com o objetivo de tornar
públicas as realizações do governo e esclarecer a
opinião pública sobre os problemas circunstanciais.
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Durante o Estado Novo também surge mais uma
emissora de rádio oficial, a “Rádio Mauá” que
associava a imagem de Vargas como aquele que
proporcionava o bem aos trabalhadores brasileiros,
influenciando os ouvintes. É importante lembra que
o programa “Hora do Brasil” passou a se chamar “A
Voz do Brasil” e está no ar até hoje, evidenciando as
principais notícias do país.

A Legislação Radiofônica
Getúlio Vargas e os vitoriosos da “Revolução” de
1930 criaram uma legislação que atribuía ao governo
o total controle sobre tal veículo de comunicação. Em
1931, foi criada uma comissão Técnica de Rádio, na
qual o presidente teria o direito de nomear seus
integrantes.
Estava aberto o caminho para a formação de uma
rede nacional controlada pelo Ministério da Educação
e Saúde que garantia ao governo a exclusividade
para autorizar particulares a criarem novas
emissoras. As concessões, a qualquer momento
poderiam ser cassadas, pois eram feita a título
precário. Dessa forma, o rádio, mesmo sendo um
veículo de comunicação privado, tornou-se um meio
controlado pelo Estado.
Em 1937, Getúlio Vargas assinou a Lei nº 385,
que estimulava as atividades artísticas e obrigava que
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fossem incluídas, em todas as programações
musicais, obras de autores brasileiros natos.
O rádio, durante a década de 1930, despertou
sentimentos diversos, que variavam do fascínio à
rejeição. Se por um lado ocupava um lugar de
destaque nas residências, sendo um símbolo de
alegria, bem-estar e comodidade oferecida pela vida
moderna; por outro, representava o lugar da
marginalidade e dos marginais, sendo assim proibido
às pessoas consideradas de “boa família”.
Ao lançar novos produtos, o rádio criava novas
demandas que alteravam o hábito de vida das
pessoas. Muitos que não possuíam rádio reuniam-se
com os vizinhos para acompanhar a sua
programação
favorita.
Era
comum,
os
estabelecimentos comerciais manterem seus
aparelhos de rádio ligados como um meio de atrair
freguesia.
No entanto, a precariedade das instalações
domésticas que não possuíam condições de adquirir
aparelhos eletrodomésticos e ainda o racionamento
de energia elétrica que atingiu o país ao longo das
décadas de 1930 a 1950 foram fatores que
atrapalharam a expansão do rádio.
Porém, ao lado de aparelhos sofisticados,
surgiram várias fábricas que começaram a produzir
pequenos rádios que, com o tempo, passaram a se
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tornar acessíveis para muitas pessoas, levando ao
aumento da audiência do rádio.
Além do acesso à informação, outra capacidade
do rádio, logo tornou visível: a mobilização política
que, segundo CAPELATO (2002), tornou-se evidente
na Revolução Constitucionalista de 1932, em São
Paulo. As rádios Philips, do Rio de Janeiro e Record
de São Paulo, que inicialmente faziam transmissões
conjuntas, tornaram-se inimigas e passaram a ser
usadas como armas de luta, demonstrando que o
rádio poderia ser utilizado como um veículo
revolucionário, devido a sua rapidez na divulgação
dos fatos e ao seu largo alcance.
Durante a Segunda Guerra Mundial, era o rádio
que permitia a rápida divulgação das notícias,
fazendo com que o ouvinte ficasse informado sobre
os últimos acontecimentos. Várias emissoras
estrangeiras produziam programas em português,
facilitando a informação ao ouvinte.
Para CAPELATO (2005), os meios de
comunicação de massa passaram a fazer uso de
instrumentos técnicos e científicos bastante
sofisticados que facilitaram a manipulação dos ideais
coletivos,
fabricando
necessidades
e
se
encarregando de satisfazê-las. A propaganda, em
qualquer regime, é estratégica para o exercício do
poder, porém, sua força torna-se maior onde o Estado
exerce um controle maior sobre as informações,
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manipulando-as a seu favor, como no caso do Estado
Novo no Brasil.
A
propaganda
política
adquiriu
grande
importância nas décadas de 1930 e 1940, período em
que os meios de comunicação tiveram um
considerável avanço em nível mundial. O nazismo,
que teve como inspiração a publicidade comercial
norte-americana, exerceu grande influência na
Europa e na América, levando também o regime
brasileiro a inspirar-se em tal modelo, embora
apresentando
características
particulares
e
produzindo resultados diversos. Em 1934, em visita
oficial à Alemanha, Simões Lopes, assessor de
Vargas, escreveu sugerindo a criação de uma
miniatura de tal modelo no Brasil.
“Não há em toda a Alemanha uma
só pessoa que não sinta
diariamente o contato do ‘nazismo’
ou de Hitler, seja pela fotografia,
pelo rádio, pelo cinema, através de
toda a imprensa alemã [...].”
(Jornal da Tarde, 12 abr. 1997,
Caderno de Sábado, p. 1, apud
CAPELATO, 2003, p.203).

Assis Chateaubriand também aconselhou
Vargas a seguir o modelo de propaganda alemã
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fazendo uso das três poderosas armas ideológicas: o
jornalismo, o rádio e o cinema.
A propaganda no Estado Novo procurou
repassar a imagem de uma sociedade unida e
harmônica, livre de divisões e conflitos sociais,
organizada ao redor do grande líder Getúlio Vargas.

Rádio Censura
Em dezembro de 1939 o governo criou o
Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que
tinha como objetivo difundir a ideologia do Estado
Novo junto à população. Diretamente subordinado à
presidência da República, as principais funções do
DIP eram centralizar, coordenar, orientar e
superintender a propaganda nacional, interna ou
externa. Cabia ao DIP fazer a censura do cinema, do
teatro, de funções esportivas e recreativas, da
imprensa, literatura, da radiodifusão, promover
organizações cívicas e levar ao conhecimento da
população os feitos do governo.
O DIP exercia um forte controle social através
da censura, fazendo uso de diversos meios para
construir uma ideologia: desde cartilhas para
crianças, exaltando a figura de Vargas, até jornais e
filmes a serviço do governo, além de outros materiais
de propaganda. Também substituiu as caricaturas do
presidente por imagens.
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O rádio, na década de 1930, teve uma
importância fundamental na propagação nacional da
música popular, por meio da qual se pretendia forjar
uma ideologia que fosse aceita pela população.
Conforme
CAPELATO
(2003),
as
transmissões das mensagens de propaganda foram
feitas por meio da imprensa e do rádio. As empresas
jornalísticas só conseguiram se estabelecer mediante
registro no DIP e dessa forma agiam sem nenhuma
independência. A imprensa foi, portanto, o setor mais
atingido pelo controle do DIP, ao passo que no rádio
havia espaço para atividades relativamente
autônomas.
O governo Vargas, desde 1932, havia
estabelecido que a radiocomunicação constituísse
um serviço público, dependendo, portanto, da
concessão do governo. A legislação de 1932 previa a
transmissão de um programa nacional, denominado
Hora Nacional, que abordaria diversos assuntos,
como a questão social, econômica, política, religiosa,
artística e científica. A Hora Nacional deveria ser
retransmitida por todas as emissoras do país, sendo
proibida a irradiação de qualquer outro programa no
mesmo horário. Porém, além de problemas técnicos,
como a baixa potência dos transmissores, muitas
emissoras resistiram a essa imposição preferindo
manter-se fora do ar a transmitir um programa oficial.
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Com a criação do Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP), em 1939, o programa oficial,
agora denominado Hora do Brasil, passou a ser
transmitido para todo o país, visando integrar todos
os lugares, mesmo os mais distantes, à Capital
Federal. Cabia ao DIP produzir material de
propaganda governamental, fiscalizar e supervisionar
a aplicação da legislação referente às atividades
culturais e ainda censurar os programas transmitidos
pelas diversas emissoras. Como os programas eram
feitos ao vivo, os censores ouviam os programas e
emitiam seus pareceres.
Com duração de uma hora, o programa tinha
como finalidade difundir a informação, a cultura e o
civismo. Os discursos oficiais e os atos do governo
eram divulgados nesse programa que também
exaltava o patriotismo, destacando feitos gloriosos do
passado e procurava estimular o gosto pelas artes
populares.
Os comerciantes eram obrigados a instalar
aparelhos receptores de rádio em seus
estabelecimentos para que todos pudessem ouvir o
programa oficial do DIP. Também se colocavam altofalantes nas praças, tanto das cidades quanto do
interior. Fazia-se questão que todos os brasileiros
ouvissem o programa. (CAPELATTO, 2005). Ainda
segundo a mesma autora, o DIP, por meio da Divisão
do Rádio, controlava toda a programação radiofônica,
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examinando e proibindo aquilo que não estivesse de
acordo com a ideologia do Estado.
De acordo com o DIP, os diversos programas,
além de divulgar as mensagens e os atos oficiais,
deveriam divulgar a cultura, as conquistas do ser
humano, as belezas naturais do país e ainda
incentivar as relações comerciais. Havia também a
preocupação de que o rádio deveria atingir homem do
interior para promover a sua integração na
coletividade nacional.
O DIP também procurava impedir que as
injustiças sociais fossem denunciadas por meio das
letras dos sambas. Só em 1940, o DIP veta 373 letras
de músicas e em 1941 proibiu a divulgação do samba
“O Bonde de São Januário”, de Ataulfo Alves e Wilson
Batista, por considerar uma exaltação à
malandragem.
Em 1940, por meio do Decreto-Lei 2073,
Getúlio Vargas criou as Empresas Incorporadas ao
Patrimônio da União, englobando a Rádio Nacional
do Rio de Janeiro que pertencia ao grupo A Noite, a
qual serviu como um modelo de ação política do
governo Vargas. Os jornais “A Manhã” e “A Noite” e a
“Revista Carioca” também passaram para as mãos do
governo. Em parceria com agências de publicidade, a
Rádio Nacional passou a criar programas de sucesso
permanecendo como a emissora de maior audiência
em todo o país na era de ouro do rádio, com as
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radionovelas, Repórter Esso e programas de
auditório, tornando-se um modelo seguido por outras
emissoras.
De acordo com o mesmo decreto, as
programações deveriam ter como finalidade a
formação educativa, científica, artística e que
trouxesse benefício ao povo, ficando proibidas
notícias de caráter político sem que o governo
autorizasse com antecedência. Em caso de guerra,
o decreto previa que qualquer emissora particular
poderia perder o direito de funcionamento ou poderia
passar para o controle do governo ou ter sua
concessão cassada (CALABRE, 2003).

RÁDIO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Transições do rádio amador para comercial
No início da década de 1930, a situação havia
mudado e o rádio se tornara um veículo mais
popular. Em São Paulo (que oferecia os maiores
salários do país) um aparelho de rádio custava em
torno de 80$000 e o salário médio de uma família de
trabalhadores era de 500$000 por mês. Ainda na
década de 1930, surge o rádio comercial, após a
emissão de um decreto permitindo a inserção
publicitária – Decreto nº 21.111, de 1º de março de
1932, que autorizava 10% da programação da rádio
a ter comerciais (atualmente é de 25%). Como
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resultado, a produção erudita passou a ser popular
e os interesses dos proprietários passaram de
educativos para mercantis. Por outro lado, a
competição
gerou
desenvolvimento
técnico,
popularidade e status às emissoras.
A década de 30 marcou o apogeu do rádio
como veículo de comunicação de massa, refletindo
as mudanças pelas quais o país passava. O
crescimento
da
economia
nacional atraía
investimentos estrangeiros, que encontravam no
Brasil um mercado promissor. As indústrias, elétrica
aliada à indústria fonográfica proporcionaram um
grande impulso à expansão radiofônica. Ainda nos
anos 1930, aparece a propaganda política. Também
surgem os programas de auditório, com a
participação popular. Além disso, a Rádio Jornal do
Brasil estabelece em sua programação o cunho
informativo.
A autorização do governo Vargas para a
veiculação de publicidade no rádio, em março de
1932, deu ao novo meio um impulso comercial e
popular. No mesmo ano, o governo começou a
distribuir concessões de canais a indivíduos e
empresas privadas.
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Em 1932, no mês de maio, o rádio dava
amostras de sua capacidade de mobilização política.
A cidade de São Paulo exigia à deposição, do então,
Presidente Getúlio Vargas, as rádios paulistas, em
especial a rádio Record se transformava em
poderosas armas.
A transição do rádio de sua fase amadora
para comercial deu-se de forma gradativa por
diversas circunstâncias: escassez de aparelhos
receptores, que por serem importados eram caros,
limitando sua aquisição às camadas mais altas, da
sociedade. Havia também falta de clareza na
regulamentação da publicidade veiculada. A
legislação proibia a veiculação de propaganda pelo
sistema de radiotelefonia, o que levava as estações
a se valerem do recurso financeiro das
mensalidades para sua sustentação. Isto tornava a
prática do amadorismo restrita a pessoas de posse.
(MATTOS, 2002, p.144).
A partir de 1930, sob o governo de Getúlio
Vargas e sua política de investimento industrial, o
rádio se tornou um poderoso veículo de
comunicação,
diversão
e
entretenimento
sociocultural.
Em 1931, foi promulgado o decreto 20.047
(27.05.1931), atribuindo estatuto jurídico à
radiocomunicação brasileira e autorizando a
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veiculação de propaganda na mesma. (CALABRE,
2002).
A publicidade configura uma nova fase do
rádio no Brasil como afirma PRADO (2012). No
decreto 20.047 de 1931, o Governo dá ao rádio um
poder concessório e prevê a criação de uma rede
nacional com controle do Estado. A visão era
educacional e cultural, tinha-se aí o embrião das
emissoras educativas. Mas o que vingou mesmo é
que a radiodifusão era um empreendimento em
busca de lucro.
A década de 1930 deu novo rumo
à rádio. Foi quando muitos outras
emissoras começaram a espalhar
pelo Brasil, fazendo com que o
veículo
fosse
reconhecido,
principalmente por umas delas, a
Rádio Nacional. Fator bastante
importante
e
que
muda
radicalmente sua face e que a
Rádio
ganha
(ou
perde,
dependendo do ponto de vista) o
aporte comercial e com isso pode
tanto ser profissional como
também virar refém de seus
anunciantes. As diferentes formas
de linguagem, que vão dos
diálogos às falas de persuasão
dos spots, aos monólogos e
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narrações de jogos, todas as
vozes estão em evidência
(PRADO, 2012, p 69).

Aos poucos o Rádio começa a assumir um
caráter de espetáculo massivo, onde a publicidade,
a indústria e o comércio ganham um veículo para
atingir todas as parcelas da população, incluindo os
menos favorecidos. De acordo com PRADO (2012),
à década de 1930 foi dessa forma muito importante
para a fundamentação do Rádio como um veículo de
transmissão da informação.
O governo inclusive percebe a importância de
definir os parâmetros da radiodifusão no país,
lançando os Decretos nº. 20.047 (Licença para a
radiodifusão), em 1931, e nº. 21.111 (autorização
para veiculação de propaganda), em março de 1932.
O decreto nº 21.111 (01.03.1932) autoriza a
veiculação de propaganda comercial nos meios
radiofônicos. As estações de rádio tornam-se um
poderoso veículo de propaganda, num momento em
que se ampliava nas cidades o mercado de bens de
consumo. [...] baseadas no modelo do rádio norteamericano [...]. (MATTOS, 2002, p.150).
Com a publicidade no Rádio as emissoras
ganharam um caráter de empresa, com maior
autonomia na gestão de custos e investimentos, no
conteúdo dos programas exibidos. As emissoras
também foram se especializando na produção de
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conteúdo para públicos específicos (década de 1940
a 1950). Um dos pontos importantes, que destaca o
rádio como indústria cultural e desperta seu
potencial econômico e político, além da legalização
da propaganda, foi o cenário de revoluções dos anos
30, quando o rádio assume importância como meio
de informação política, mobilizando oposições ao
governo e ainda adquirindo um papel de formador de
opinião.
A partir daí, a faceta do rádio começa a ser
mais bem desenhada. É assegurado o perfil
educativo e cultural do meio, porém agora com
características mais comerciais. O rádio jornalismo
também começa a se consolidar, sendo garantida na
programação uma hora de programa noticioso
obrigatório, A Hora do Brasil, que é veiculada até
hoje como A Voz do Brasil. Mas é a partir da década
de 40 que o rádio atinge seu apogeu. Assim, iniciase a época de ouro do rádio, em que o
entretenimento vira seu grande filão. Época em que
o rádio assume uma atmosfera de glamour, que
passa a alimentar a imaginação e os sonhos do
povo, a ditar comportamentos, moralidades,
modismos e produtos culturais através de programas
de auditório, humorísticos e radionovelas. A era de
ouro do rádio se sustentou durante toda a década de
40 e meados dos anos 50, quando surge um novo
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meio de comunicação que conquista o público
mundo afora: a televisão.
Em 1935, o governo Vargas cria o programa
“Hora o Brasil” atual “Voz do Brasil”, com o objetivo
de transmitir propagandas para a manutenção de
seu governo, divulgar patriotismo e disciplinar ou
censurar as notícias. Tal programa teve maior
divulgação com a inauguração da Radio Nacional do
Rio de Janeiro em 1936, colaborando para que o
presidente fosse classificado pelas camadas
populares como “o pai do povo”. (FERRARETTO,
2001).
Em 10 de novembro de 1937, Vargas
transmitiu através do rádio um discurso afirmando
que o Brasil devia deixar de lado a “democracia do
partido” que ameaçava a “unidade da pátria”, fechou
o Congresso Nacional, suspendeu o pagamento dos
juros e aboliu partidos políticos, consolidando sua
política ditatorial.
No ano de 1937, a Nova Constituição da
República, artigo 16, diz que: “compete
privativamente à União o poder de legislar sobre as
seguintes matérias: Parágrafo X- correios, telégrafos
e radiocomunicação”. (Brasil, 1937).
Artigo 1º- ficam incorporados ao
patrimônio da União:
a)
Toda a rede ferroviária de
propriedade
da
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Companhia Estrada de
ferro São Paulo- Rio
Grande
ou
a
ela
arrendada;
Todo o acervo das
Sociedades A Noite, Rio
Editora e Rádio Nacional;
As terras situadas nos
estados do Paraná e santa
Catarina, pertencem à
referida
Companhia
Estrada de Ferro São
PauloRio
Grande.
(FERRARETTO,
2001,
p.113)

O governo Vargas criou o Departamento
Administrativo do Serviço Público, (DASP) em 1938,
para controle administrativo e o Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) em 1939, para
propaganda oficial e censura da imprensa. (jornal,
revista, rádio). (SKIDMORE, 1975).
No ano de 1940, a Rádio Nacional começa a
se transformar em um grande fenômeno da indústria
de rádio, atingindo sua fase de apogeu quando o
Estado Novo incorporou-a como patrimônio da
União através do Decreto Lei nº 2073 de 08 de maio
de 1940. Embora a emissora tenha se tornado
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patrimônio da União com o apoio do governo, atuava
como uma empresa comercial (FERRARETTO,
2001).
Segundo SKIDMORE, na política de controle
estatal de Vargas, para o Brasil emergir de um
estágio de economia agrícola de exportação para o
de economia industrializada, um considerável
número de costumes teria que ser abandonado.
Nesse período, o rádio ainda não era visto
como um veículo de comunicação capaz de atrair
clientes e vender produtos. Somente no final da
década de 1920 e início da de 1930 começaram a
chegar ao Brasil às primeiras agências de
publicidade norte-americanas, sendo as primeiras a
Thompson e a McCann-Ericsson.
Nos Estados Unidos as agências de
propaganda fizeram do rádio um grande aliado para
o qual foram destinados os maiores percentuais das
verbas publicitárias. As agências de publicidade
norte-americanas foram, aos poucos, trazendo para
o Brasil essa experiência e na década de 1940 as
multinacionais tornaram-se as grandes anunciantes
do rádio, passando a usá-lo como meio sistemático
da venda de produtos. Além de programas
associados a marcas, tais empresas produzem
jingles associados a produtos.
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As agências vendiam produtos,
mas também estilos de vida, e
se tornam elas próprias
produtoras culturais na medida
em
que
transmitem
a
mensagem de que para ser
civilizado
você
deveria
consumir os mesmos produtos
que os norte-americanos: seja
a Coca-Cola, a pasta de dente
Kolynos (garantia de dentes
brancos e saudáveis) ou o
sabonete Gessy (OLIVEIRA,
2003, p. 340).

O rádio passa a ter entre seus patrocinadores
uma enxurrada de propagandas de produtos norteamericanos, entre eles, os eletrodomésticos GE
(geladeiras, enceradeiras,), vitrolas Silverstone,
rádio Zenith, filmes Eastman Kodak, revista
Seleções, lâmpadas Edison/Mazda, para uso
pessoal as propagandas de Hollywood: sabonetes
Lever e Palmolive, creme dental Colgate e Kolynos,
produtos diversos como cosméticos de Helena
Rubinstein, Brilcreem, Bom Bril, Coca Cola, Adams
e outras, além da moda e das palavras inseridas em
nosso vocabulário (FERRARETTO, 2001).
Em anúncios de jornais e revistas, eram
veiculados casais tipicamente americanizados, sem
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levar em conta o clima tropical e a renda média do
brasileiro, que passou a usar calça “cowboy”, tomar
Coca Cola e mascar chicletes (FERRARETTO,
2001).
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística (IBOPE) de 1944
aponta a seguinte audiência para o período entre 10
e 11 horas da manhã: 69,9% de ouvintes são
mulheres, 19,5% homens e 10,5% crianças. Os
textos comerciais dirigidos para as “donas de casa”
refletiam a valorização do público feminino no
mercado consumidor (CALABRE, 2007, p.6). Pois
era tradicional
Para a limpeza das panelas e
frigideiras de ferro, pedra, barro,
cobre e modernamente, alumínio,
consideradas mais econômicas e
higiênicas, utilizava-se sabão feito
em casa com mistura de cinzas e
folhas de pau de pita. As panelas
eram areadas com areia, cacos de
telha reduzidos a pó e batatinha, para
ficar brilhando, deveriam ser postas
no jirau. (MALUF; MOTT, 1998,
p.413).

Como podemos notar nessa propaganda
veiculada na Rádio Nacional eram apresentados
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produtos que limpavam melhor, facilitando o serviço
feminino no lar. (CALABRE, 2007).
Bom Bril! Bom Bril! Bom Bril! Bom
Bril! Numa oferta de Bom Bril a
esponja mágica que torna fácil toda
limpeza difícil, a Rádio Nacional
apresenta: Gente que brilha! Bom Bril
apresenta em Gente que brilha todo
o 1° “cast” da rádio brasileira em um
programa espetacular, escrito e
apresentado por Paulo Roberto. –
minha casa agora é uma delícia!
Brilha tudo de limpeza! Vidraças,
pias, azulejos, e na cozinha então,
panelas, louças, talheres. Parece
tudo renovado! –Não me diga? Então
você arrumou uma nova empregada?
–Não! Muito simples, minha esposa
resolveu experimentar Bom Bril para
a limpeza do lar, e tudo passou a
brilhar! –Ah! Então está tudo
explicado, Bom Bril é o melhor
auxiliar da dona de casa! –Use Bom
Bril nas panelas e depois diga: Alô
panelas, você é quem brilha!
(ALMANAQUE, 2007).

As propagandas apresentadas no rádio eram
interpretadas de forma a incutir nos ouvintes a ideia
de que os produtos eram indispensáveis, a música
de fundo, os efeitos sonoros, a voz dos artistas e a
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repetição das propagandas eram fortes contribuintes
do ardil de incentivo ao consumo.
Com a chegada das lâmpadas elétricas, os
médicos enumeravam além das facilidades os
malefícios causados pela iluminação tradicional,
através da inalação de gases tóxicos. A luz elétrica
além de ser um recurso fácil, não roubava oxigênio,
não envenenava o ambiente e não superaquecia o
ar. (MALUFF; MOTT, 1998).
Antes da popularização da geladeira, era
costume manter um espaço para se criar aves no
quintal para consumo doméstico, pois era difícil
conservar qualquer tipo de alimento devido ao clima
tropical. (MALUFF; MOTT, 1998).
O estímulo ao consumo ocupava todos os
meios de comunicação alegando que, quem
possuísse tais utensílios, pouparia horas de trabalho
árduo. Havia também produtos que embelezavam as
mulheres, deixando-as “tão lindas como estrelas de
Hollywood” e sintonizadas com as últimas novidades
tecnológicas surgidas nos “países desenvolvidos”.
(CALABRE, 2007). Porém, nem todas as camadas
da população poderiam ter acesso a tais produtos
que facilitariam seu trabalho.
Há quase um século no país, o rádio continua
sendo um forte veículo de comunicação, como
atestam os dados. Segundo pesquisas realizadas
pela Marplan em 1992, ouvir rádio faz parte do
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cotidiano de 90% da população brasileira de baixa
renda, homens e mulheres de todas as faixas etárias
ouvem-no por três horas diárias. Em 1993, pesquisa
realizada pelo Datafolha, indica que independente
da classe social o brasileiro ouve mais rádio do que
assiste televisão ou lê jornais e revistas,
principalmente no período entre oito e dezoito horas.
(COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO, 2000).
Ainda em 1993, pesquisa realizada pela
Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), indicou que o rádio é
o veículo de comunicação de massa com maior
presença junto ao público brasileiro e que a cada
1000 habitantes 390 possuem o aparelho. Em 1994,
o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
(IBOPE), realizou uma pesquisa por solicitação do
Escritório do Rádio, principal rede de rádio do país
revelou que nove entre dez pessoas ouvem rádio
semanalmente, 95% das residências tem um
aparelho de rádio e que a cada dez automóveis seis
têm rádio instalado. Outra pesquisa realizada em
1995, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), revelou que 88,8% das
residências
brasileiras
possuem
rádio.
(FERRARETTO, 2001).
De acordo com o texto acima, a presença do
rádio passou a ser associada, cada vez mais, à
alegria da casa. O aparelho transformou-se uma
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presença quase que obrigatória no dia-a-dia das
famílias. A alegria e a distração das casas passam a
ser trazidas pelas ondas do rádio e essa presença
era reforçada no imaginário pela publicidade mesmo
quando o produto à venda não era o próprio
aparelho.
Dos dispositivos utilizados em larga escala, o
rádio foi o principal deles pelo clima e pelo teor
simbólico que alcançava entre emissores e
receptores. (...) O rádio permitia uma encenação de
caráter simbólico e envolvente, estratagemas de
ilusão participativa e de criação de um imaginário
homogêneo de comunidade nacional. (...) Efeitos
sonoros de massa podiam atingir e estimular a
imaginação os rádio receptores, permitindo a
integração, em variados tons entre emissor e
ouvinte, para se atingir determinadas finalidades de
participação política. O potencial do rádio como meio
eficaz de comunicação à distância passou a ser
plenamente reconhecido.
O rádio estimula a criatividade e imaginação
do receptor ao fazê-lo criar mentalmente a imagem
visual transmitida pela imagem acústica. Outro fator
de eficácia é a compreensibilidade da mensagem
informativa. Essa modalidade de comunicação
abrange um público anônimo e heterogêneo,
composto pelos diversos escalões socioculturais e,
consequentemente, com diferentes níveis eficazes
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de compreensão, pessoas com anseios e
necessidades diversas, independente de cor, classe
social ou grau de escolaridade.
Considerando a importância e a força que os
programas de variedades passaram a ter nas
programações das emissoras de rádio, em razão da
aceitação que tiveram por parte dos ouvintes, foi
natural que buscassem incorporar novas propostas
que lhes possibilitassem ultrapassar o sentido de
entretenimento que marcou o seu início. Os
idealizadores destes programas observaram que os
canais de comunicação que se estabeleceram com
a finalidade de promover um contato direto entre
ouvinte e comunicador, paulatinamente foram
perdendo suas características primárias. O rádio não
se preocupou mais em satisfazer somente algumas
necessidades simbólicas de lazer e entretenimento
que se manifestavam em quadros contendo pedidos
musicais, as últimas fofocas do mundo televisivo,
sorteios e brincadeiras. As rádios incorporam novos
objetivos ao movimento de participação de sua
audiência. O que se observou é que,
gradativamente, o espaço para a manifestação foi
sendo ocupado por "falas/discursos" que não
buscavam
apenas
entretenimento.
Estas
participações pretendiam utilizar a força do rádio,
seu poder de "tornar público" e a sua capacidade de
formar opiniões.
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Assim, os programas de variedade
incorporaram
demandas
que
produziram
modificações nas expectativas simbólicas de seus
ouvintes. Ultrapassaram o limite da oferta de
diversão e alcançaram um papel político que se
tornou cada vez mais importante e significativo.
Atualmente, o rádio é multifacetário. Ele é
prestação
de
serviço,
é
informação,
é
entretenimento, é companhia para os solitários e é
música.
DURHAN op.cit.p.29, em sua opinião, "o que
parece estar em jogo nessa relação especular é uma
nova forma de cidadania".
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando iniciei o trabalho de pesquisa,
constatou-se que; a partir do momento em que se
deu a regulamentação da propaganda veiculada
pelo rádio, mudou-se as programações das rádios,
deixam de levar apenas informação e passam a
servir de veiculo de lazer e entretenimento. Por meio
do rádio chegavam ate as pessoas o divertimento,
as notícias e as novidades. Demonstrando seu
potencial como formador de hábitos e costume, e
divulgador de informações e produtos.
Devido ao seu grande alcance de
transmissão, o rádio chegava à casa das pessoas,
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atingindo todas as parcelas da população, incluindo
os menos favorecidos.
Diante disso, a pesquisa teve como verificar
de que maneira a propaganda veiculada pelo rádio
exercia este poder. Constata-se que as pessoas
sentiam-se muito solitárias, e tinham no rádio um
companheiro de todas as horas, fazendo-se
presente no dia a dia das pessoas. As pessoas
encantavam-se com as propagandas veiculadas
pelo rádio, pois eram envolvidas por uma “magia”
onde os jingles apresentados, criavam a ilusão de:
“ser importante é adquirir tal produto”, induzindo as
pessoas ao consumo. Conseguiu-se observar que, o
rádio, com a regulamentação da propaganda,
despertou grandes interesses tanto político quanto
comercial. E o governo detinha o poder daquilo que;
podia ou não, ser veiculado por meio do rádio.
Durante o trabalho verificou-se, que o rádio
contribuía para o processo de alteração das práticas
cotidiana e do crescimento de uma sociedade de
consumo de massa. A hipótese foi confirmada, ao
conhecer a história do rádio no Brasil, torna-se
possível entender que; o rádio é mais do que um
veículo de comunicação e informação. Observa-se,
com a regulamentação da propaganda, mudam-se
as programações radiofônicas, passam a levar lazer,
entretenimento, cultura aos ouvintes. Suas
mensagens aguçam o imaginário dos ouvintes;
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trazendo o mundo para dentro de suas casas, o rádio
não servia somente para lazer.
Desse modo os ouvintes deixam de
serem simples receptores das mensagens e
tornam-se participativos das programações, de
maneira a sugerir e dar opiniões. O trabalho foi
realizado por meio de pesquisas bibliográficas,
tendo com referencial teórico Luiz Artur Ferraretto
(2001), Lia Calabre (2002) e Thomas Skidmore
(1975) e sites de pesquisas.
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Professor Dr. Oseias de Oliveira2; MENEGUEL,
Yvonete Pedra 1e ________O RÁDIO NO
BRASIL: DO SURGIMENTO À DÉCADA DE 1940
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ANEXOS
Música: Sonífera Ilha (Fonte:
https://www.letras.mus.br/titas/49000/)
Titãs /1984.
Não posso mais viver assim
Ao seu ladinho
Por isso colo o meu ouvido
No radinho
De pilha
Pra te sintonizar
Rosemary Cardoso Batista
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Sozinha, numa ilha
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca
Me enche de luz
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca
Me enche de luz
Não posso mais viver assim
Ao seu ladinho
Por isso colo o meu ouvido
No radinho
De pilha
Pra te sintonizar
Sozinha, numa ilha
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca
Me enche de luz
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca
Rosemary Cardoso Batista
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Me enche de luz
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca
Me enche de luz
Sonífera Ilha
Descansa meus olhos
Sossega minha boca

Rosemary Cardoso Batista
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A DANÇA COMO
APRENDIZAGEM

PROCESSO
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DE

Shirlene de Alencar Ferreira

Fazendo uma analogia histórica,
observa se que todos os povos, desde a
Antiguidade, cultivavam formas expressivas como
as danças, os jogos e as lutas. De acordo
com Verderi (2009), “O homem primitivo dançava
por inúmeros significados: caça, colheita, alegria,
tristeza,... O homem dançava para tudo que tinha
significado, sempre em forma de ritual.”
Percebemos também que, o movimento
dançado foi à primeira forma de expressão
emotiva, manifestação dos temores e sentimentos.
Logo passou a ser uma cerimônia, espetáculos,
celebração, e por fim uma forma de divertimento e
aprendizagem.
Podemos observar que a dança foi uma
forma de expressão de vários acontecimentos que
marcaram época na humanidade, a partir dela o
homem pode demonstrar papéis sociais e
desempenhar relações dentro de uma sociedade.
Ao longo da história a dança foi associada também
Shirlene de Alencar Ferreira
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ao universo pedagógico, pois além de uma forma
de diversão e espetáculo é:
De
acordo
com Ferrari
(2003),“educação”. Na educação, ela está voltada
para o desenvolvimento global da criança e do
adolescente, favorecendo todo tipo de aprendizado
que eles necessitam.
Diante disso, podemos compreender
que a dança tem grande valor pedagógico. Ela
possui uma importante ligação com a educação,
visto que no universo pedagógico ela auxilia o
desenvolvimento do aluno, facilitando sua
aprendizagem e resultando na construção do
conhecimento. De fato a dança também é um meio
de educação, como afirma o autor abaixo.
Nesta perspectiva, PEREIRA (2001) coloca que:
(...) “a dança é um conteúdo fundamental
a ser trabalhado na escola: com ela, podese levar os alunos a conhecerem a si
próprios e/com os outros; a explorarem o
mundo da emoção e da imaginação; a
criarem; a explorarem novos sentidos,
movimentos livres (...). Verifica-se assim,
as infinitas possibilidades de trabalho do/
para o aluno com sua corporeidade por
meio dessa atividade”.

Na verdade trabalhar com a dança
permite ensinar, da maneira mais divertida, todo o
Shirlene de Alencar Ferreira
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potencial de expressão do corpo humano. É um
ótimo recurso pedagógico para desenvolver uma
linguagem diferente da fala e da escrita, e até
mesmo aumentar a socialização da turma.
A dança com o passar do tempo foi
ganhando cada vez mais espaço na área
educacional até chegar aos dias de hoje, porém
não é a proposta desta pesquisa relatar toda essa
trajetória, mas apenas um breve posicionamento
de sua evolução, com finalidade de informação.
Segundo Ossona (1988):
Nas antigas culturas a dança teve um
caráter de espetáculo, manifestações
populares, e na Idade Média passou a ser
uma forma de entretenimento das classes
altas e as do povo. Segundo a autora, a
dança desde a pré-história é uma forma
de manifestação, uma “expressão
corporal”, que com o passar do tempo,
sofreu diversa influências e foi ganhando
espaço na educação.

Com isso percebemos que a dança
percorreu um longo caminho até obter esse
espaço, essa visão de dança como um recurso
para a prática pedagógica. Ela sofreu influências
tecnológicas, foi também muito influenciada pelas
novas condições sociais fazendo surgir novas
propostas de arte enquanto forma de educação.

Shirlene de Alencar Ferreira
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Para Tarkoviski (1988), o papel
indiscutível da arte encontra-se na ideia de
conhecimento. No que se refere à dança moderna
educativa – que tem a perspectiva da inclusão e
que foi chamada por Rudolf Laban de dança/
educação.
A dança na educação infantil
De acordo com SILVA (1986), apud
(FERREIRA, 2002, p.40) na idade moderna “a
sociedade começou a assumir a responsabilidade
para com os grupos marginalizados”.
Somente a partir desse período
passou-se a se pensar de forma mais sensível e
consciente com relação à pessoa com deficiência,
favorecendo o desenvolvimento de meios de
integração desses indivíduos como cidadãos ou
pelo menos, iniciando-se alguma preocupação
com a questão da integração, atualmente
designada como inclusão.
A introdução da dança no espaço
escolar deve refletir a interação das diferentes
dimensões da pessoa humana. Estas dimensões
corporais, cognitivas, afetivas, espirituais e sociais
devem interagir com o conhecimento formal da
escola, bem como com as habilidades da criança.
A interação da dança na Educação Especial
Shirlene de Alencar Ferreira
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envolve pessoas com deficiências mentais,
múltiplas e físicas, com graus diferenciados de
dependência para realizar atividades funcionais.
A noção de disciplina na escola sempre
foi entendida como, “não movimento”. As crianças
educadas e comportadas eram aquelas que
simplesmente não se moviam (STRAZZACAPPA,
2001).
No paradigma educacional atual esta
postura dos educadores não seria bem
referenciada, pois o “aprender a aprender”
(BEHRENS, 2005) deve passar por vivências
práticas de todas as atividades e a expressão
corporal é fundamental para que as habilidades
educacionais sejam incentivadas.
No caso da pessoa com deficiência esta
necessidade de movimentar-se no espaço
explorando seu corpo, suas possibilidades e limites
são primordiais para aquisição de alguns conceitos
concretos e depois terem a capacidade de
abstração. Certamente a dança como arte que
promove
a
criação,
expressão
e
consequentemente a educação (SÉRIO, 1994)
poderá cumprir este papel de tornar toda a
habilidade uma possibilidade (ISRAEL, 2000).

Shirlene de Alencar Ferreira
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Strazzacappa
(2001,
p.1),
Já
mencionava que A imobilidade física funciona
como punição e a liberdade de se movimentar
como prêmio. Estas atitudes evidenciam que o
movimento é sinônimo de prazer e a imobilidade,
de desconforto. Mas se é através do movimento
que o indivíduo se manifesta, que indivíduos irão
formar se impedimos sua expressão? E ainda
afirma que, a pessoa em seu agir no mundo o faz
com o seu corpo, com o movimento, possibilitando
às pessoas se comunicarem, trabalharem,
aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos.
No atual paradigma da funcionalidade
da área da Fisioterapia (ISRAEL, 2000) a pessoa
com deficiência deve participar do seu processo de
recuperação sensorial e motora ativando assim
todas as suas habilidades. Além disso, considerase que a prática baseada em evidências científicas
deve possibilitar uma maior qualidade de vida para
estas pessoas com deficiência.
Na interação com os conceitos
educacionais de ser o aluno, mesmo o especial, o
sujeito da aprendizagem, cabe aqui ressaltar que
os meios educativos devem favorecer a
criatividade para se atingir metas possíveis, entre
estas possibilidades encontra-se a dança.

Shirlene de Alencar Ferreira
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Quando falamos de corpo, logo se
associa ao movimento, a expressão, ao sentido, a
liberdade, a criatividade e ao dinamismo, pois
todos esses aspectos correspondem à identidade
humana por meio do corpo.
Nos tempos passados era considerado
educado, correto, civilizado a postura rígida sem
nenhum movimento, inclusive na sala de aula, o
aluno rígido e retraído fisicamente era premiado
por ter um melhor comportamento, pois afinal
vencia o que cumprisse da melhor forma a regra
estabelecida pela escola. Como consequência
futura, esperava-se um adulto introvertido
reprimindo o ser livre e espontâneo daquela
criança.
Para Almada (1999, p.10), “as
atividades lúdicas são indispensáveis para a
apreensão dos conhecimentos artísticos e
estéticos. Pois possibilitam o desenvolvimento da
percepção, da imaginação, da fantasia e dos
sentimentos”.
Todos esses aspectos passam pelo
eixo da expressão corporal, por meio do lúdico, que
de forma processual sai do imaginário e passa para
a ação concreta, como reflexo de uma
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aprendizagem significativa e que levam o aluno a
desenvolverem ações significativas e criativas.
STRAZZACAPPA (2001, p.1) afirma:
“A dança no espaço escolar busca o
desenvolvimento não apenas das
capacidades motoras das crianças e
adolescentes, como de suas capacidades
imaginativas
e
criativas”.
Assim
ampliando as suas possibilidades de
integração em todas as dimensões
possíveis, podendo ser um suporte no
processo de inclusão.

Portanto, a dança pensada no contexto
da educação deve ser concebida como parte do
conhecimento, seja humano, afetivo, cognitivo ou
social, apresentando a linguagem corporal como
mais uma das formas de representação do
conhecimento.
Para Ossona (1988, p. 18):
“a dança é uma disciplina que se deve
começar quando se é bem pequeno,
sobretudo quando os dotes físicos não
são excepcionais”, onde na primeira
infância as maneiras de movimentações
das crianças são diversificadas e
criativas. E principalmente, elas estão
abertas ao mundo e sentem a
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estar

E a educação infantil desempenha um
papel fundamental para o desenvolvimento integral
da criança, em suas respectivas atividades
realizadas
diariamente.
Essas
atividades
oportunizam situações desafiadoras, as quais
permitem que as crianças possam encontrar
respostas por si mesmas, mediante as suas
curiosidades, tornando-se pessoas autônomas e
autocríticas. Dentre estas atividades está
relacionada à dança como um instrumento
pedagógico indispensável. Mas a dança em si,
para este faixa etária, tem que ser inserida como
um processo de busca de movimentos livres e
espontâneos, sem ser determinados.
Segundo Berge (1988, p. 29):
“Trata
se aqui de uma verdadeira
reviravolta pedagógica: o professor não
mais dá ordens a seus alunos para obter
sequências que lhe são impostas do
exterior, mas torna – se guia que os
orienta para uma descoberta pessoal de
suas faculdades”.(BERGE, 1988)

Fazendo com que estas aulas sejam
dinâmicas e divertidas, sem ser estabelecidas
técnicas pelos professores. Aqui os mediadores
Shirlene de Alencar Ferreira
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apenas orientam e visualizam as diversas
possibilidades de movimentações, que vão
surgindo dos seus próprios alunos, tornando deles
meros receptores de informações. Isso contribui
até no momento de preparar as aulas, pois assim
os professores têm a consciência, a noção e a base
do que se precisa ser trabalhado com seus
alunados.
Isto não quer dizer que não exista um
trabalho de base que favoreça o melhor
desenvolvimento rítmico, de conhecimento
corporal e das possibilidades de movimento que
cada parte corpo pode executar.
E segundo Bregolato (2007, p. 143),
“com liberdade de expressão, cada aluno é
motivado a buscar dentro de si próprio, a fonte
inspiradora de sua movimentação. Com isso há a
liberação de espírito – sentimentos e pensamentos
– no movimento dançado”.
Dentro dos estudos e a compreensão da
dança, ela vai além do ato de pensar, ou seja, a
dança no espaço escolar não se resume ao ensino
de danças ou técnicas de movimentos, mas auxilia
na formação de individuo contribuindo com sua
construção de conhecimento, através disso, de
acordo com Nanni (2008, p. 8),
Shirlene de Alencar Ferreira
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“Como educação das crianças entre
povos primitivos, ainda hoje a Dança deve
proporcionar
situações
que
lhes
possibilitem desenvolver habilidades
várias de possibilidades de movimento,
exercer
possibilidades
de
autoconhecimento e ser o agente efetivo
da harmonia entre a razão e o
coração”.(NANNI 2008).

Partindo desta determinada harmonia
entre a razão e coração, é fundamental
propiciarmos a exploração dos movimentos
espontâneos, chamando a atenção da criança para
sentir, perceber, conscientizar – se e conhecer
estes movimentos, para que assim possa construir
novas formas de movimentações mais complexas.
A dança tem uma função pedagógica
Bregolato (2007, p.143) ainda coloca
que:
“os
movimentos
são
realizados
espontaneamente,
movidos
pelo
sentimento que a música proporciona”,
ampliando assim, as suas capacidades
rítmicas, o seu meio de comunicação
através da linguagem corporal e a sua
psicomotricidade, fatores estes que são
classificados primordiais para a sua
sobrevivência com o meio social.
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Sendo assim compreende – se que a
dança tem uma função pedagógica específica no
ensino da Educação Infantil, traduzindo na criação
de movimentos criativos e de livre expressão,
permitindo que a criança evolua em relação ao seu
domínio do corpo, desenvolvendo e aprimorando
suas
possibilidades
de
movimentação,
descobrindo novos espaços, formas, superando
suas limitações e dando condições para enfrentar
novos desafios quantos aspectos motores, sociais,
afetivos e cognitivos.
FARIA (2001), define que:
A música é um importante fator na
aprendizagem, pois a criança desde
pequena já ouve música, a qual muitas
vezes é cantada pela mãe ao dormir,
conhecida como ‘cantiga de ninar. Na
aprendizagem a música é muito
importante, pois o aluno convive com ela
desde muito pequeno.

A música quando bem trabalhada
desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons
e aptidões, por isso, deve-se aproveitar esta tão
rica atividade educacional dentro das salas de
aula.
A música e a dança atuam no corpo e
desperta emoções, neste sentido ela equilibra o
Shirlene de Alencar Ferreira
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metabolismo, interfere na receptividade sensorial e
minimiza os efeitos de fadiga ou leva a excitação
do aluno.
Para STABILE citado por ESTEVÃO
(2002, p. 34), “a música e a dança permitem a
expressão pelo gesto e pelo movimento, que traz
satisfação e alegria. A criança aprende e se
desenvolver através dela”.
A

expressão musical desempenha
importante papel na vida recreativa de toda
criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua
criatividade, promove a autodisciplina e desperta a
consciência rítmica e estética. A música também
cria um terreno favorável para a imaginação
quando desperta as faculdades criadoras de cada
um. A educação pela música proporciona uma
educação profunda e total.
FARIA (2001, p. 24):
“A música como sempre esteve presente
na vida dos seres humanos, ela também
sempre está presente na escola para dar
vida ao ambiente escolar e favorecer a
socialização dos alunos, além de
despertar neles o senso de criação e
recreação”.
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A escola, enquanto espaço institucional
para transmissão de conhecimentos socialmente
construídos, pode se ocupar em promover a
aproximação
das
crianças
com
outras
propriedades da música que não aquelas
reconhecidas por elas na sua relação espontânea
com a mesma.
Cabe aos professores criar situações de
aprendizagem nas quais as crianças possam estar
em relação com um número variado de produções
musicais não apenas vinculadas ao seu ambiente
sonoro, mas se possível também de origens
diversas, como, de outras famílias, de outras
comunidades, de outras culturas de diferentes
qualidades: folclore, música popular, música
erudita e outros. As atividades musicais nas
escolas devem partir do que as crianças já
conhecem desta forma, se desenvolve dentro das
condições e possibilidades de trabalho de cada
professor.
FARIA (2001, p. 4):
“A música passa uma mensagem e
revela a forma de vida mais nobre, a qual,
a humanidade almeja, ela demonstra
emoção, não ocorrendo apenas no
inconsciente, mas toma conta das
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pessoas, envolvendo as trazendo lucidez
à consciência”.

A música como qualquer outra arte
acompanha historicamente o desenvolvimento da
humanidade e pode se observar ao analisar as
épocas da história, pois em cada uma, ela está
sempre presente.
A música é algo constante na vida da
humanidade, pode-se comprovar isto, em todos os
registros da trajetória da história. As crianças
sabem que se dança música, isto é, que a dança
está associada à música, e geralmente sentem
grande prazer em dançar.
Se os professores levarem isso em conta
e considerarem como ponto de partida o
repertorio atual de sua classe (os das
crianças e o próprio) e puderem expandir
este repertório comum com o repertório
do seu grupo cultural e de outros grupos,
criando situações em que as crianças
possam dançar, certamente estarão
contribuindo significativamente para a
formação das crianças. (ESTEVÃO,
2002, p. 33).

A música na vida do ser humano é tão
importante como real e concreta, por ser um
elemento que auxilia no bem estar das pessoas.
No contexto escolar a música tem a finalidade de
Shirlene de Alencar Ferreira
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ampliar e facilitar a aprendizagem do educando,
pois ensina o indivíduo a ouvir e a escutar de
maneira ativa e refletida.
DUCORNEAU (1984), primeiro passo
para que a criança aprenda a escutar bem consiste
em permitir que ela faça experiências sonoras com
as qualidades do som como o timbre, a altura e a
intensidade, depois disso, estará em posição de
escuta. A criança que consegue desenvolver pouco
a pouco a apreciação sensorial, aprende a gostar
ou não de determinados sons e passa a reproduzilos e a criar novos desenvolvendo sua imaginação.
A boa música harmoniza o ser humano, trazendoo de volta a padrões mais saudáveis de
pensamento, sentimento e ação.
A música afeta de duas maneiras
distintas no corpo do indivíduo: Diretamente, com
o efeito do som sobre as células e os órgãos, e
indiretamente, agindo sobre as emoções, que
influenciam numerosos processos corporais
provocando a ocorrência de tensões e relaxações
em várias partes do corpo.
Para GAINZA (1988), A música é um
elemento de fundamental importância, pois
movimenta, mobiliza e por isso contribui para a
transformação e o desenvolvimento.
Shirlene de Alencar Ferreira
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A música não substitui o restante da
educação, ela tem como função atingir o ser
humano em sua totalidade. A educação tem como
meta desenvolver em cada indivíduo toda a
perfeição de que é capaz. Porém, sem a utilização
da música não é possível atingir a esta meta, pois
nenhuma outra atividade consegue 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.
STEFANI (1987), a música afeta as
emoções, pois as pessoas vivem
mergulhadas em um oceano de sons. Em
qualquer lugar e qualquer hora respira-se
a música, sem se dar conta disso. A
música é ouvida porque faz com que as
pessoas sintam algo diferente, se ela
proporciona sentimentos, pode-se dizer
que tais sentimentos de alegria,
melancolia,
violência,
sensualidade,
calma e assim por diante, são
experiências da vida que constituem um
fator importantíssimo na formação do
caráter do indivíduo.

Nesse contexto, este trabalho foi
desenvolvido com o objetivo de tencionar a
aplicação da dança no processo de ensinoaprendizagem como uma possibilidade a mais de
incrementar práticas pedagógicas que motivem
Shirlene de Alencar Ferreira
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tanto professores quanto alunos a perceberem a
importância da expressão corporal. Isto porque,
além do aumento na aprendizagem e na
criatividade, garante uma maior possibilidade de
integração do grupo quanto das disciplinas
estudadas na escola. Para o alcance de tal
objetivo, busca-se, como metodologia de pesquisa,
o exame de documentos oficiais e bibliográficos.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Silvia Elaine Pissamiglio de Sá

O sentido coloquial da palavra brincar
Conforme o dicionário Mini Aurélio (Século XXI)
da Língua Portuguesa, brincar significa: verbo
intransitivo. 1- Divertir-se infantilmente. 2- Divertir-se,
entreter-se. Dizer ou fazer algo (a) por brincadeira. 4Divertir-se participando em folguedos carnavalescos. 5Brincar. 6- Zombar. 7- Entreter-se, fingindo-se de.
Jogos: s.m. 1- Atividade física ou mental
fundada em sistema de regras que definem perdas ou
ganhos. 2- Passatempo.
Como o próprio dicionário coloca da sua forma
mais correta possível, o brincar é entreter-se fingindo-se
de alguma coisa como as brincadeiras de faz-de-conta
onde transferimos a realidade para a fantasia como as
brincadeiras de casinhas, super-heróis etc.
Atividades que desenvolvam a percepção de
regras quem perde quem ganha. Passatempo, algo
gostoso de fazer, prazeroso.
Jogos e brincadeiras na educação
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Apesar dos jogos e brincadeiras terem presença
constante no cotidiano das crianças, esse tema ainda
provoca um interesse muito grande pelos professores e
pesquisadores da educação, pois merece uma
compreensão no processo de construção da imaginação
e de como o indivíduo age sobre os objetos e imagens
merecendo maior aprofundamento.
Segundo vários autores o brincar é muito bom e
divertido, parece algo tão simples e espontâneo, que
muitos
esquecem
ser
fundamental
para
o
desenvolvimento saudável do ser humano. Felizmente,
cada vez mais, a ciência vem comprovando a
importância do brincar nas escolas de educação infantil,
pois através das interações nos jogos de faz-de-conta a
criança assume vários personagens se colocando em
uma perspectiva diferente aprendendo os papéis que
existem na família e em outros contextos.
Mas será que o brincar é entendido e valorizado,
principalmente pelas pessoas que cuidam e educam as
crianças? Em que medida essas pessoas dão espaço,
oferecendo tempo e oportunidades para o brincar?
Segundo Oliveira (1992):
Na brincadeira infantil a criança assume e
exercita os vários papéis com as quais
interage no cotidiano. Ela brinca, depois,
de ser o pai, o cachorro, o motorista,
jogando estes papéis em situações
variadas. Ao fazer isso, pode afastar- se
de significados já estabelecidos e criar
novas significações, novas formas de
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desempenhar os papéis que conhece, ou
novos papéis.

Os direitos humanos têm sido conquistados em
um processo histórico, cheios de vicissitudes, por meio
dos quais as necessidades e as aspirações se articulam
e implicam, muitas vezes, em mudanças de paradigmas
e quebras de preconceitos. No Brasil, já passamos da
primeira geração de direitos políticos, civis e cívicos e
toma corpo a segunda geração dos direitos sociais,
econômicos e culturais, além de uma terceira geração
de direitos, desta vez coletivos: direito à infância, ao
meio ambiente, à cidade, ao desenvolvimento dos
povos. A Declaração dos Direitos da Criança, da qual o
Brasil é signatário, foi adotado pela Assembleia Geral da
ONU, em 20 de novembro de 1959, no artigo 31, que
defende e leva em conta a necessidade de proporcionar
à criança uma proteção especial, sendo, o direito de
brincar, um deles e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), preconiza no Artigo 16, parágrafo
IV: “O direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos: brincar, praticar esporte e divertir-se”.
Segundo Antunes (2003), o jogo é um ótimo
recurso didático, que através da brincadeira é
possibilitado e facilitado a aprendizagem. Além de
auxiliar na formação e construção do eu de maneira
prazerosa, alegre e motivadora.
Para Kishimoto (2013), a história do brinquedo
tem uma estreita ligação com a história da criança,
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especialmente na educação infantil. Psicólogos têm
dado grande atenção ao papel do jogo na constituição
das representações mentais e seus efeitos no
desenvolvimento da criança, especialmente de 0 a 6
anos de idade.
E de acordo com Girard (1908) é preciso
conciliar a tarefa de educar com a necessidade
irresistível de brincar, nessa junção surge o jogo
educativo, porém hoje o significado do jogo na educação
assume dois sentidos: função lúdica quando o jogo
propicia a diversão, e função educativa quando o jogo
ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu
saber. No entanto, podemos focar a importante função
da ação pedagógica intencional do professor que se
reflete na organização do espaço, na seleção dos
brinquedos, na interação com as crianças e na
obrigação de brincar junto com a criança para estimular
a aprendizagem.
Já no estudo das representações mentais,
estudiosos e teóricos da psicologia genética como
Wallon, Piaget, Vygotsky e Bruner mostram a
importância do jogo para o desenvolvimento infantil ao
propiciar a descentração da criança, a aquisição de
regras, a expressão do imaginário e a apropriação do
conhecimento.
Para Piaget (1998), cada ato de inteligência é
definido pelo equilíbrio entre duas tendências:
assimilação e acomodação, com certa semelhança.
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E a teoria de Vygotsky (1989) já é mais
complexa e coloca o nascimento do símbolo a partir do
processo de interiorização, pois para ele é através da
interação entre a criança, o adulto e o objeto que se
constitui fonte de desenvolvimento.
Na brincadeira infantil os objetos perdem a força
sobre o comportamento da criança e começa a agir
independentemente, a criança envolve-se em um
mundo de ilusão e de imaginação. Os seus desejos
podem ser realizados através do faz-de-conta na qual
ela encena o seu contexto utilizando os comportamentos
sociais constituídos e transmitidos. No brincar, a criança
reflete sobre as regras sociais e fica consciente de seu
papel e do seu parceiro conforme os examinam na ação
seu sentimento e emoção (VYGOTSKY, 1978 apud
OLIVEIRA, 2000).
O jogo, assim, como atividade artística, é um elo
integrador entre os aspectos motores, cognitivos,
afetivos e sociais. Por isso, partindo do pressuposto de
que é brincando e jogando que a criança ordena o
mundo a sua volta, assim, tendo experiências e
informações e, sobretudo, incorporando atividades e
valores. Para Kishimoto (2013): “Quando brinca, a
criança está tomando certa distância da vida cotidiana,
está no mundo imaginário”.
Sendo a educação infantil a base da formação
socioeducacional de todo cidadão, o lúdico se constitui
num recurso pedagógico eficaz que envolve o aluno nas
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atividades, permitindo a criança se desenvolver
cognitivamente. Valorizando o trabalho com jogos e
brinquedos, os professores terão uma ferramenta
indispensável para o trabalho cotidiano na
aprendizagem de seus alunos.
Segundo Gil (2002, p.44), a pesquisa
bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos. A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla
do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Sua
finalidade é colocar o pesquisador em contato com o que
já se produziu e se registrou a respeito do tema de
pesquisa. Tais vantagens revelam o compromisso da
qualidade da pesquisa.
CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE
Foi feita uma pesquisa em um Centro de
Educação Infantil da Zona leste do município de São
Paulo, com três professoras de um Centro de Educação
infantil.
A escola que atende aproximadamente 99
crianças distribuídas em 5 salas (berçários e mini
grupos) e possui 45 funcionárias, sendo 2 da cozinha, 5
da limpeza, 18 professoras, 4 volantes, 1 coordenadora
e 1 diretora, 5 auxiliares técnicos de educação, 3
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agentes de apoio, 3 vigias e 3 professoras readaptadas.
O público atendido pela escola são crianças entre 0 a 4
anos de idade. O prédio da unidade conta com uma
estrutura física de 5 salas para atendimento das
crianças, uma seção administrativa, que foi otimizada
em diretoria , secretaria e sala de coordenação
pedagógica, um almoxarifado, uma pequena sala de
material pedagógico, um hall para recepção de público
e acolhimento das crianças, uma sala de enfermagem,
um lactário, uma cozinha com despensa, uma
lavanderia, um refeitório, banheiros infantis, feminino,
masculino e social. Há também, solários pequenos em
cada uma das 5 salas e um maior que dá acesso ao
parque infantil e permite que em dias de chuvas ou sol
muito quente as crianças possam brincar em áreas
externas cobertas.
O espaço é bem amplo, garantindo a circulação
das crianças. Proporcionando a realização de diversas
atividades em sala de aula. Além disso, o parque
também é bem espaçoso. Em relação ao mobiliário, há
armários e prateleiras para que as professoras possam
guardar seus pertences e outros materiais. Porém, os
materiais pedagógicos, mochilas, brinquedos, mesas e
cadeiras não ficam ao alcance das crianças.
As salas do berçário possuem um local
adequado para a higienização das crianças, com um
lavatório (cuba), no qual as crianças tomam banho. Além
de um espaço em que são realizadas as trocas de
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fraldas e roupas (trocador). Possuem pias, saboneteiras
e porta papel-toalha para que as professoras possam
fazer a higienização das mãos sempre que necessário.
E o outro banheiro para as crianças maiores possui 10
assentos separados por pedra de mármore, dois
chuveiros (para banho quando necessário), piso
antiderrapante, dois lavatórios com 5 torneiras cada,
papel toalha, saboneteiras, tudo ao alcance das
crianças, com a altura correta para que possam
trabalhar a sua autonomia.
Por ser uma escola térrea, os espaços são
apropriados para atender crianças com necessidades
especiais, pois não existem degraus, e tanto para o
parque quanto na entrada existe rampa de acesso para
cadeirantes, portas espaçosas e mobiliárias adequados
no refeitório para a criança portadora de necessidades
especiais.
Não há bibliotecas, os livros ficam guardados na
sala da coordenação dispostos em uma prateleira.
Porém, as professoras têm livre acesso. Não há salas
de leitura, as professoras fazem um cantinho da leitura
na própria sala de aula. E nem laboratório de informática
e salas de vídeo, a televisão é que faz rodízios pelas
salas em um carrinho móvel.
Há uma sala destinada às professoras, para
estudo nas horas individuais e para as reuniões. No
horário das refeições, os adultos almoçam na cozinha ou
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no refeitório destinado às crianças. Há dois banheiros
para os adultos
Os brinquedos são diversos e adequados para
a faixa etária, mas não ficam ao alcance das crianças.
Os materiais de leitura, como os livros, ficam guardados
na sala da coordenação. Porém, as professoras
possuem várias revistas e jornais guardados em seus
armários na sala de aula. Cada sala possui um rádio
para que as crianças possam realizar atividades de
canto e dança. Existem também vários jogos e materiais
pedagógicos que ficam guardados na sala da
coordenação e no solário para as crianças brincarem,
como por exemplo: fantoches, CD’s e DVD’s, caixas com
vários tipos de brinquedos, e em cada sala também
existe brinquedos como, bonecas, carrinhos, sucatas e
bolsas.
Todos os funcionários são concursados pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, apenas 2 professoras
não possuem graduação em pedagogia.
No setor administrativo há uma coordenadora e
um diretor com formação adequada ao cargo,
O Centro de Educação Infantil possui uma
frequência satisfatória dos pais nas reuniões e em dias
abertos a comunidade. Além, de ter uma participação
satisfatória quando são propostos projetos que incluam
os pais.
Na instituição há uma alimentação bem
balanceada produzida por uma empresa terceirizada
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que cumpre os cardápios estabelecidos pelas
nutricionistas da Prefeitura, na qual há horários
determinados para cada refeição. O cardápio é bem
variado. Todo dia é um cardápio diferente. As crianças
podem comer à vontade e ainda repetir. No cardápio há
arroz, feijão, ovo, frango, carne, salada, peixe, suco,
frutas (sobremesa), etc. Sendo que cada dia tem um
cardápio especificado. Em relação aos bebês todos
bebem o leite que é fornecido pela escola. E quando a
criança apresenta laudo médico, é fornecida dieta
especial para cada criança que necessita.
O espaço possui 5 funcionárias da limpeza que
garantem toda a higienização da escola. As salas são
bem ventiladas e agradáveis, na qual as crianças se
sentem à vontade.
As salas de aula são todas adaptadas para que
não haja acidentes, os brinquedos são adequados para
cada faixa etária, assim como os materiais.
As professoras discutem sobre a melhor
proposta e definem os planos de ensino, nas reuniões
pedagógicas.
Após a realização das atividades, as
professoras realizam uma avaliação de como foi o
andamento da atividade e se os objetivos propostos no
plano de aula foram alcançados e registram em uma
pasta que tem em cada sala que a coordenadora
supervisiona e avalia.
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As avaliações são realizadas apenas no término
das atividades, na qual a professora avalia se os
objetivos foram alcançados, sendo avaliado, por
exemplo: a participação da criança na atividade e seu
desenvolvimento.
Todas as professoras são carinhosas e
demonstram que gostam da profissão que exercem.
Ocorre uma gestão democrática, na qual as
decisões são tomadas através de reuniões em que todas
as funcionárias expõem suas opiniões para o melhor
funcionamento da escola. Através do diálogo todas
expõem o que pensam e juntas negociam e propõem
ideias. Sendo assim, as decisões são tomadas de forma
a compreender, a valorizar e a implementar o trabalho
coletivo, reconhecendo e respeitando as diferenças
pessoais e as contribuições de todas as participantes.
A gestão sempre busca esclarecer as normas de
funcionamento e as responsabilidades de cada uma
para todas, de forma clara e objetiva.
Há um clima bem agradável, uma boa
comunicação entre todas e um trabalho em equipe.
Sempre são motivadas para desenvolver um trabalho
brilhante. Além disso, a gestão sempre está
incentivando as funcionárias para a realização da
formação continuada, na qual participam de cursos e
palestras.
O Projeto Político Pedagógico existe em forma
de documento, o qual tem o intuito de facilitar e organizar
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as atividades, sendo mediador de decisões na condução
das ações e da análise de resultados, a proposta é
conhecida por todas as funcionárias da escola, além de
estar acessível para os pais sempre que solicitado.
É elaborado coletivamente, pois expressa a
identidade da escola. Ocorre através de reuniões entre
todas as funcionárias (administrativo, pedagógico, entre
outros). O foco está na melhoria da prática educativa.
Respeita os direitos humanos, favorece a igualdade de
oportunidades, cria métodos de aprendizagem e recorre
a estratégias diversificadas sempre que necessário.
Além de ter uma educação voltada para a cidadania
global, plena e livre de preconceitos.
Há uma reflexão em que todas participam de
sua construção, com o intuito de superar dificuldades,
visualizar possibilidades e transformar a realidade,
sempre em busca de uma educação de qualidade.
Através dos questionários preenchidos pelas
professoras foi possível notar que as profissionais que
têm formação em pedagogia conseguem perceber
melhor a importância das brincadeiras no aprendizado
das crianças. Conseguiram expor que o lúdico faz com
que a criança aprenda de forma prazerosa, como traz a
professora do questionário B “pois através do manuseio
as crianças aprendem e descobrem o mundo de forma
prazerosa”.
Já a professora que não tem a formação em
pedagogia, trata do assunto de uma forma bem
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sintetizada, não dando a devida importância ao brincar,
pois esta mesmo não possui embasamento teórico,
como as demais, por mais que tenha formação
continuada na unidade.
As professoras do questionário A e B tiveram
uma formação mais aprofundada sobre o brincar na
educação infantil. Puderam contemplar as fases de
desenvolvimento segundo várias pesquisadores, como
por exemplo: Piaget, Vigostky, Wallon e outros autores.
Segundo Piaget (1971), os jogos não são só
uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar
energias das crianças, mas são meios que contribuem
e
enriquecem
o
desenvolvimento
intelectual,
considerando o jogo, o berço obrigatório das atividades
intelectuais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desse estudo conclui-se que o lúdico
é uma forma facilitadora de aprendizado. O jogo, a
brincadeira e o brinquedo não podem ser ignorados nas
fases iniciais da vida da criança e, infelizmente, é o que
acontece quando muitos professores, em função de não
terem acesso a informações mais precisas sobre o
lúdico, acabam agindo de maneira tradicional, deixando
de utilizar esse elemento facilitador no processo de
formação de um cidadão crítico e reflexivo.
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Como já colocamos, os jogos e brincadeiras são
de suma importância para o desenvolvimento das
crianças. Esse trabalho teve como objetivo analisarmos
as melhores situações para o desenvolvimento pleno
dos pequeninos. A partir dos jogos e brincadeiras desde
os primeiros meses de vida é que estimulamos as
crianças e já conseguimos obter algumas respostas
destas, podendo avaliar do que elas já são capazes ou
não.
Podemos dizer que o lúdico é um grande
laboratório que merece atenção dos pais e educadores,
pois é através dele que ocorrem experiências
inteligentes e reflexivas, praticadas com emoção, prazer
e seriedade. Através das brincadeiras é que ocorre a
descoberta de si mesmo e do outro.
Cabe, então, a nós educadores e pais criarmos
mecanismos para que essas crianças contribuam para a
construção de um mundo, mais equilibrado e mais
saudável.
Sabemos que através da brincadeira as crianças
desenvolvem algumas capacidades tais como: afetiva,
cognitiva e emocional.
Não há mais dúvidas de que no ato de brincar a
criança se apropria da realidade atribuindo-lhe
significado. O educador deverá saber escolher
brincadeiras adequadas para que a aprendizagem da
criança ocorra de maneira agradável e compreensível.
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Cada história é um aprendizado diferente e
induz o ouvinte a encarar seus erros, a lidar com a
traição, o amor e pode ajudá-lo a transpor momentos
difíceis. É também uma forma de aprendizado da língua,
da cultura, inserindo a criança gradualmente na
realidade da escrita, da leitura e dos livros. Aprender
através dos jogos, contação de histórias e brincadeiras,
com certeza é uma das melhores maneiras da criança
construir o seu conhecimento.
As atividades lúdicas têm por objetivo ajudar a
criança a entrar em contato com o mundo, o imaginário
e ao mesmo tempo o real, e desenvolver suas
habilidades de criar, relacionar esses conhecimentos,
pois, só assim elas serão capazes de desenvolver uma
linguagem e aprender a dominar todo tipo de
informação.
A importância dos jogos e brincadeiras são
elementos indispensáveis para que haja uma
aprendizagem com divertimento que proporcione prazer
no ato de aprender. E que facilite futuramente as
práticas pedagógicas.
Brincar não é brincadeira. É sério. Brincadeira
não é só alegria. É a grande oportunidade de a criança
aprender pela própria experiência. É a semente da
cidadania, é a compreensão do relacionamento, do
respeito ao outro.
Brincar é hoje! Brincar é sempre, desde que são
bebês até saírem a procura de sua independência
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profissional. A cada idade há um jeito ideal de brincar.
Essas diferenças acontecem de país para país, de
continente para continente. Assim, como as
semelhanças mostram que crianças, em qualquer canto
do planeta, são iguaizinhas: querem brincar. Brincar é
fundamental para o desenvolvimento integral das
crianças.
Precisamos incentivar os professores para
trabalharem de forma dinamizadora, criando atividades
que possam chamar a atenção da criança no ambiente
escolar, possibilitando a construção de ideias e
conceitos que contribuam na sua vida como seres que
vivem, lutam e participam em uma sociedade que
precisa lutar pelos direitos humanos. O bom êxito de
toda
atividade
lúdica
pedagógica
depende
exclusivamente do adequado preparo e liderança do
professor.
Portanto, a realidade observada dessa prática
na pesquisa mostra que, com o passar do tempo, esta
dificuldade também estará superada. Desde que os
profissionais da área sejam formados no curso de
Pedagogia, pois o mesmo traz na sua essência o
entendimento e a base de como seguir neste processo
de ensino aprendizagem.
Mas, na educação, o agora é mais importante
que o ontem, devendo servir de base para as decisões
do amanhã e um estudo detalhado de todas as questões
permitirá mudanças gradativas que não devem servir
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apenas para a escola em questão, mas também para
professores e administradores escolares que, assim,
oferecerão melhores condições de crescimento e
aproveitamento na escola. Ao estabelecermos uma
proposta de relações educativas democráticas, voltadas
para a participação societária, engajamo-nos nas
distintas estruturas de apresentação para o exercício da
cidadania. Afinal, educar o ser humano é prepará-lo para
a vida, independente dos desafios que possamos
encontrar.
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OS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS DA
ESCOLARIZAÇÃO TARDIA
Silvia Regina Pires Ribello Lima

INTRODUÇÃO

A realidade dos idosos hoje no Brasil nos leva a
uma profunda reflexão, os considerados velhos, até
então tidos como um empecilho para família e a
sociedade. Hoje grande parte dos idosos são os
esteios em seus lares, eles garantem o sustento da
família. Os velhos vivem com novas perspectivas,
ativamente, participam de atividades físicas, salão de
dança, passeios culturais, viagens e muitos procuram a
sala de aula, até mesmo as Universidades para Terceira
Idade, rompendo com o estereótipo de que os velhos se
aposentam e ficam sentados nas praças jogando
dominó e baralho ou fica em cima de uma cama
esperando a morte chegar.
Os idosos contemporâneos vivem uma nova
realidade.
“Hoje, no debate sobre políticas
públicas, nas interpelações dos
políticos em momentos eleitorais e até
mesmo na definição de novos
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mercados de consumo e novas
formas de lazer, ‘o idoso’ é um ator
que não mais está ausente do
conjunto de discursos produzidos”.
(DEBERT, 1999, p. 11).

Pode-se dizer então que, a tendência
contemporânea de tratar a terceira idade como um
momento privilegiado para a busca do prazer, satisfação
e realização pessoal, abre caminhos para experiências
de um envelhecimento digno e merecido de ser vivido
coletivamente.
O que pretendo evidenciar são os impactos
socioculturais da escolarização tardia sobre as
experiências sociais de idosos na Educação de Jovens
e Adultos. E o que leva pessoas que chegam à velhice
procurarem as salas de aula? Será apenas para obter
um certificado? Ou voltar ao mercado de trabalho? Ou
simplesmente fugir da solidão?
Neste sentido a sociedade precisa rever seus
conceitos e preconceitos com relação a essa população
que vem crescendo a olhos vistos.
No artigo tenho como objetivo, compreender os
impactos socioculturais da escolarização tardia sobre as
experiências sociais de idosos da Educação de Jovens
e Adultos e os impactos na socialização, e a finalidade
de apresentar como os idosos estão mudando a cultura
brasileira ao voltarem a estudar, gerando diversos
impactos.
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Compreender também os impactos que leva o
idoso a ingressar na Educação de Jovens e Adultos e
como se dá o processo de socialização.
Entre as pesquisas realizadas por Debert (1999),
Lopes (2000), Oliveira (1999) entre outros, pude
constatar que hoje os idosos vivem com mais dignidade
que nas décadas anteriores. Embora seja necessário se
fazer muito para que tenham seus direitos respeitados,
principalmente pelos jovens que não se dão conta, que
serão os idosos amanhã.
Para que seus direitos sejam garantidos, os
idosos são amparados pela Constituição de 1988 e o
Estatuto do idoso, Lei nº 10.741, DE 1º DE Outubro de
2003.
Destaco os Artigos da (CONSTITUIÇÃO de 1988,
páginas 5-37) voltados aos idosos:
“-Art. 3º; (item IV) promover o bem
estar de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer
outras
formas
de
discriminação”.
“-Art. 229. Os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os
pais na velhice, carência ou
enfermidade”.
Silvia Regina Pires Ribello Lima
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“-Art. 230 A família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, assegurando sua
participação
na
comunidade,
defendendo sua dignidade bem-estar
e garantindo-lhes o direito à
vida”.

Tradicionalmente, a sociedade construiu a ideia
de que os idosos merecem todo respeito e atenção, é
um modo cultural, que vai se modificando, conforme o
momento em que estamos vivendo. Eles têm muitas
experiências e muito a ensinar. Partindo
desse
princípio, o estudo realizado, através de pesquisas, tem
o intuito de causar impacto, não só para os jovens, mas
para toda sociedade.
Essa nova maneira de viver dos idosos está
causando
grandes
impactos,
socioeconômicos,
socioculturais e intergeracionais.

Definição de Velhice e terceira idade

Neste capítulo I, abordo a definição de velhice e
terceira idade, bem como alguns fatores que acarretam
o envelhecimento populacional no Brasil e os caminhos
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que a Educação de Jovens e Adultos proporciona aos
idosos.
Com efeito, a população de idosos é a que mais
cresce no mundo todo, mas os dados disponíveis sobre
o velho nos períodos históricos distantes são precários
e limitados. É certo que no Brasil, o idoso hoje tem um
novo papel na sociedade, seu modo de vida, seus
anseios, difere dos períodos que antecedem a
atualidade.
Por muitos anos o Brasil foi considerado um país
jovem. Hoje a realidade é diferente; pois no nosso país
as pessoas estão envelhecendo.
De fato hoje os idosos vivem novas perspectivas
de vida, são ativos e dinâmicos.
Diferentemente do passado, pois o conceito e a
imagem que se tinha sobre a velhice é que esta fase da
vida caracterizava-se por uma decadência corporal e
uma inexistência de desempenhos sociais.
Atualmente a sociedade brasileira vem revendo
estes conceitos fixos ligados ao envelhecimento.
Cabe ressaltar que o conceito de velhice não é
uma tarefa fácil de ser assimilada, devido à abrangência
de fatores envolvidos.
Nesta fase da vida a pessoa é referenciada por
algumas expressões como: “velho”, “idoso” e “terceira
idade”.
Para Oliveira (1999), a palavra “velho” significa
perda, fracasso, antigo, coisa inútil que ninguém mais
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quer ou não sabe o que fazer com aquilo. Todavia à
expressão “idoso” apresenta uma compreensão mais
agradável, trata-se de uma pessoa que já acumulou
muitos anos e uma grande experiência de vida.
Sobre o termo “terceira idade”, foi proposta para
esse estágio da vida pelo francês Huet “na revista
Informations Sociales (1962), que dedicava o número
aos aposentados, e logo ganhou aceitação geral e
adeptos, na medida em que se refere às pessoas idosas
sem menosprezá-las”. (STEGLICH, 1992, apud
OLIVEIRA, 1999, p. 23).
Percebe-se que as definições elencadas sobre as
palavras “velho, idoso e terceira idade”, denotam
diferenças. Velho é algo que acarreta uma grande carga
negativa, que desprezamos pela falta de jovialidade, já
idoso nos traz sutileza, um equilíbrio entre os muitos
anos de vida e a experiência adquirida. No entanto,
terceira idade, veio atenuar essa fase da vida, sem
causar transtornos afetivos.
Na sociedade brasileira, este termo “terceira
idade” nos últimos tempos vem sendo muito utilizado
pelas pessoas, principalmente por aqueles que mantêm
certa aversão às palavras velho e idoso.
Hoje a expressão “terceira idade”, vem sendo
veiculada pela mídia e outros setores especulativos,
pelo trocadilho “melhor idade”.
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Entende-se que esta etapa da vida é ideal para
angariar “novas conquistas, guiadas pelo prazer e
satisfação pessoal”. (DEBERT, 1999, p. 14).
Com a junção da experiência de vida e os
conhecimentos acumulados, muitos idosos percebemse no momento de buscar a realização de projetos
deixados de lado, por diversos motivos, na outrora de
suas vidas.

Envelhecimento populacional e educação
para idosos.

Estudos
sobre
o
populacional do Brasil apontam
relevantes, como:

envelhecimento
alguns fatores

“O aumento da expectativa de vida, a
diminuição da taxa de fecundidade,
atribuída em grande parte aos
avanços da medicina, e a busca de
oferecer melhores condições de vida
à população em termos de moradia,
saneamento básico, alimentação,
transporte, embora ainda exista
muito que fazer”. (OLIVEIRA, 1999,
p.131).
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Embora estes fatores estejam contribuindo para
maiores expectativas de vida, o importante é associá-la,
com uma melhor qualidade ao tempo vivido.
No âmbito dessa pesquisa torna-se proeminente
destacar que segundo dados do Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE) realizado
em 2000, a população de 60 anos ou mais de idade era
de 14.536.029 de pessoas e até o ano de 2025 o Brasil
terá uma população de idosos na ordem de 32 milhões
de pessoas.
A expectativa de vida teve um aumento
notável nas últimas décadas. De acordo com o mesmo
Censo do IBGE (2000), a expectativa de vida da
população de idosos no Brasil está aumentando, esse
fator
vem
causando
grandes
transformações
socioculturais.
Segundo o IBGE (2000), a pirâmide etária,
fornece a representação gráfica cartesiana da
distribuição de uma população por idade e sexo, através
de um histograma duplo.
A pirâmide etária que se segue é ilustrativa
da transformação pelas quais passará a estrutura por
sexo e idade da população do Brasil, ao longo do
período 1980 – 2050, de acordo com resultados da
projeção da população.
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(IBGE, 2004, p. 68) diretoria de pesquisas; coordenação de
população e indicadores sociais.

A estrutura da pirâmide é a seguinte:
- Base: corresponde aos jovens.
- Meio: Corresponde aos adultos.
- Topo ou ápice: Corresponde aos idosos.
Exemplo: uma pirâmide de base larga indica
grande crescimento vegetativo; o topo estreito indica
baixa expectativa de vida, o que nos faz concluir, tratase de um país subdesenvolvido. Por outro lado, uma
base mais estreita, indica pequeno crescimento
vegetativo; um topo mais largo indica grande expectativa
de vida, o que leva a concluir que seja de um país
desenvolvido.
No Brasil, tem-se verificado uma
mudança na pirâmide etária, que tem se alargado o topo
e estreitado à base.
Levando em conta os dados do IBGE e esta
pirâmide etária, é possível perceber a quantidade de
idosos que teremos pela frente. O que nos faz refletir de
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que forma as pessoas lidarão com o envelhecimento das
pessoas.
Cabe salientar ainda que o envelhecimento
e o tempo caminham juntos. O tempo vem para
demarcar e conduzir os indivíduos durante toda a sua
vida (infância, adolescência, maturidade e velhice).
O tempo é fator determinante na vida do
sujeito e o envelhecimento é natural no ciclo de vida dos
seres vivos.
Cada cultura vivencia de maneira diferente, a
faixa etária dos sujeitos, em alguns países, as pessoas
idosas são consideradas detentoras de conhecimento,
elas são consultadas antes que sejam tomadas decisões
importantes. Nesses países, rigorosamente, os jovens
devem obediência e respeito aos mais “velhos”.
Percebe-se, portanto que a cronologia delimita o
início da terceira idade. No Brasil, nossa sociedade é
muito preconceituosa com relação à idade cronológica,
não apenas com idosos de “terceira idade”. Para o
mercado de trabalho as exigências são, mulher tem que
ter no máximo 25 anos de idade e homem no máximo 35
anos de idade.
A idade cronológica não é um marcador
importante na vida das pessoas é irrelevante, mas
mesmo assim quando compreendemos que as
categorias de idade “são construções sociais, isto não
significa que elas não tenham implicações concretas na
vida das pessoas”. (DEBERT, 1999, p. 29).
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Esta perspectiva cronológica é muito relativa,
para a criança, uma pessoa de 60 anos, sem dúvida, é
uma pessoa idosa, mas quando ela estiver nesta faixa
etária, provavelmente não se sentirá velho.
Pode-se observar que na sociedade brasileira
existem indivíduos com 50 anos que já demonstram
sinais e sintomas avançados da velhice e já não fazem
tudo que gostariam, em contrapartida, há pessoas que
aos 80 anos atuam com toda disposição e vigor.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
o envelhecimento é considerado em quatro estágios:
“Meia-idade: de 45 a 59 anos”;
“Idosos: de 60 anos a 74 anos”;
“Ancião: de 75 a 90 anos”; “Velhice
extrema: de 90 anos em diante”.
(SIMÕES, 1994, apud OLIVEIRA,
1999, p. 33).

Pelo exposto, pode ser visto que uma vez
estipulados os estágios para o envelhecimento, traz
consigo uma visão estereotipada desta fase da vida.
Quando se estabelece estágios para as idades,
deve-se também considerar a individualidade de cada
pessoa.
Todavia no envelhecimento, não somente a
cronologia deve ser considerada, mas outros agravantes
como: o biológico, o social e o psicológico.
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Do ponto de vista biológico, Oliveira (1999)
entende que a percepção do envelhecimento perturba
os indivíduos pelo aumento de alterações no organismo
humano; nas células; no neurológico e na redução das
capacidades.
No aspecto biológico o idoso fica mais suscetível
a contrair enfermidades. A medicina está cada vez mais
empenhada nos estudos sobre a velhice, analisando
técnicas para amenizá-la e desacelerá-la.
É certo que em nossa sociedade a eterna
juventude tem um grande apreço e demasiado interesse,
quem não gostaria de se manter jovem por toda a sua
vida!
A partir disso a diminuição ou prolongação da vida
é afetada dependendo da classe social a que pertence
o indivíduo, sua profissão, sua cultura e a atividade que
desenvolve.
Se não fosse pelo preconceito e estigma de nossa
sociedade em ser, estar velho, as qualidades positivas
da velhice certamente superariam as negativas.
É interessante ressaltar que, a explicação do
envelhecimento não se reduz apenas ao aspecto físico
do idoso, sobretudo há outros fatores sociais e
psicológicos que complementam esta explicação.
Ao ponto de vista social Mira & Lopez (1981, apud
Oliveira, 1999) analisam o conceito de velhice
acarretando a ele três preconceitos:
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O primeiro quanto às leis para a velhice, no
momento que o indivíduo transpõe a fronteira da velhice,
a sociedade o condena a um sujeito que não mais
produz, perdendo sua autonomia.
Um segundo preconceito é a preferência pelo
jovem, alegando que a velhice causa perdas no aspecto
físico e mental, causando um prejuízo para a
produtividade.
Já o terceiro preconceito refere-se à
incompetência do idoso para a aprendizagem. O idoso
tem sim capacidade para aprender e de adaptar-se as
novas exigências da vida, sendo que temos que
respeitar seu ritmo individual.
Somos seres inacabados e inconclusos. “A
consciência do mundo e a consciência de si inacabado
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua
inconclusão num permanente movimento de busca”.
(FREIRE, 1996, p. 24).
De fato no decorrer da vida estamos sempre
aprendendo, ensinando, transformando-se e mudando o
mundo ao nosso redor. Essa busca incessante
impulsiona o sentido da vida.
Quanto ao aspecto psicológico Oliveira (1999)
retrata que para um envelhecer digno, é preciso aceitar
essa nova fase da vida. Mudanças são percebidas no
sistema nervoso central, na capacidade sensorial e
perceptual, na habilidade de formular e a utilização de
informações.
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Depara-se com uma questão fundamental que se
coloca em discussão, a aceitação desta fase da vida. No
entanto, aceitação não condiz com a acomodação dos
fatos, mas sim encarar as mudanças buscando na
aprendizagem um encontro do que melhor esta fase
pode oferecer.
O que se mostra é que a aprendizagem na
terceira idade é possível e necessária.
A importância de um ambiente que incentiva a
aprendizagem “gera nos idosos um sentimento de
controle sobre a situação, permitindo experimentar a
sensação de competência e êxito”. (SAÉZ, 1989 APUD
OLIVEIRA, 1999, p. 100).
Fica claro então que estes ambientes de apoio
são estimulantes, mas para que a aprendizagem
realmente aconteça é necessário que se respeite o ritmo
individual dos idosos.
Ressalta-se que, aqueles que na fase adulta
obtiveram melhores condições físicas, intelectuais ou
sociais mostram-se mais preparados para encarar a
velhice.
Essas informações nos remetem a crise da
velhice que prejudicam a identidade e a autonomia do
idoso.
Quando envelhecemos há uma tendência de
negarmos a nossa própria imagem e esta por sua vez
causa influências na autoestima.
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Neste conflito existente, o amadurecimento
interior do idoso faz com que este se aceite
integralmente e não incorpore os estigmas que a
sociedade lhe atribui.
Autoimagem e autoestima dependem uma da
outra. Conforme a posição da imagem que o idoso faz
de si mesmo, positiva ou negativa, assim também será
a sua autoestima.
Um dos caminhos para enobrecer a
autoimagem e a autoestima do idoso, pode-se dar por
meio da educação.
O percentual de idosos alfabetizados no
Brasil, segundo dados do IBGE (2000), indica que houve
um crescimento dos idosos que declararam saber ler e
escrever pelo menos um bilhete simples (esse
percentual passou de 55,8% em 1991 para 64,8% em
2000), mas apesar dos avanços, ainda existem 5,1
milhões de idosos analfabetos no Brasil.
De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei
10741/ 03, está prescrita no capítulo V, página 17:
“Art. 20. O idoso tem direito a
educação, cultura, esporte, lazer,
diversões, espetáculos, produtos e
serviços que respeitem sua peculiar
condição de idade”.
“Art. 21. O Poder Público criará
oportunidades de acesso do idoso à
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educação, adequando currículos,
metodologias e material didático os
programas educacionais a ele
destinados”.

É imprescindível que se faça cumprir as políticas
públicas educacionais. Oportunizar condições aos
sujeitos da “terceira idade”, permitindo que vivenciem
experiências novas, recuperando oportunidades de
adquirir novos conhecimentos e aprendizagens,
possibilitando melhor qualidade de vida.
Nesta direção Freire (1989) compreende que a
educação manifesta-se dentro da sociedade humana,
impregnada por múltiplas relações: política, econômica,
social e religiosa.
Assim sendo a educação precisa se manifestar
como maior compromisso da sociedade, possibilitar uma
real democracia, igualdade de participação e exercício
da cidadania de todos os indivíduos.
A esse aprendizado cultural que ocorre durante
toda a nossa existência, quer por meio do ensino formal
ou informal, nomeia-se educação.
No entanto a educação não se apresenta de uma
única forma, não existe um único padrão educacional.
Enquanto processo, “a educação está presente
em casa, na rua, na igreja ou na escola, envolvendo a
todos os indivíduos, em diferentes aspectos, seja para
aprender, para ensinar, para aprender e ensinar”.
(OLIVEIRA, 1999, p. 233).
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1053

Na verdade, educação e vida se misturam e se
confundem no limiar da espécie humana. Deste modo,
os idosos sentem a necessidade de uma educação
tardia, para sentir-se parte integrante da sociedade.
Nesta concepção a educação é um processo
permanente e não pode pertencer somente a um
período da vida da pessoa.
Este conceito de educação permanente é
reforçado “quanto à necessidade de uma educação fora
da escola que se prolonga durante toda a vida, uma
necessidade de continuar constantemente a formação
individual”. (GADOTTI, 1982, p. 28).
Compreendo que a educação permanente atende
as situações de mudança na relação do homem com o
mundo e que acontece durante toda a vida do sujeito.
Dentro desta perspectiva a educação permanente
alia-se a importância da extensão de espaços
destinados aos idosos, como:
escolas
abertas,
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Universidades
para a Terceira Idade e Grupos de Convivência para
Idosos.
Estes espaços que antes eram só
ofertados aos jovens passam a ser algo possível de ser
vivido no coletivo pelos idosos e nos mostram que estes
espaços são formas alternativas de atendimento ao
idoso e também aos indivíduos que vão envelhecer,
visando à valorização e o respeito do idoso.

Silvia Regina Pires Ribello Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1054

Se há em nossa sociedade pessoas preocupadas
com os velhos, há também indivíduos que justificam que
em muitas famílias os idosos tornam-se um fardo
complicado de ser tratado.
O foco deste peso, segundo Debert (1999) é o
empobrecimento e o preconceito que marcam um
abandono, deixando os idosos a uma vida sem
significação. Nesta visão, a velhice é vista como um
período difícil, que caminha de uma mudança de um
mundo extenso e coletivo para um mundo limitado e
particular.
Cabe ainda salientar que, a família é fundamental
também nesta fase da vida. Valorizar a pessoa que
envelheceu na família, demonstra o carinho, a
afetividade, a atenção para com estes. O apoio dos
familiares é essencial para que os idosos não se sintam
desprezados ou abandonados.
O Brasil está aos poucos despertando para essa
problemática social, que demanda planejamento e
prática efetiva.
Um dos fatores imprescindíveis para tal
problemática é o envelhecimento demográfico crescente
em nosso país, tornando evidente que os idosos não
podem mais ser negligenciados.
Nesta direção Lopes (2000) compreende que a
imagem benéfica sobre a velhice contemporânea, tem
ajudado no interesse que a sociedade brasileira veio a
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ter pelo tema, contribuindo e efetivando a existência de
programas para a Terceira Idade.
Conforme dito anteriormente os programas
oferecidos em instituições formais e informais são uma
alternativa de atendimento ao idoso, que além da
inserção e valorização da terceira idade, oferecem
principalmente uma participação ativa na sociedade a
qual está inserido. Propondo o respeito no processo de
envelhecimento da população brasileira.
Com base nessas ideias, busca-se espaço para
os idosos dentro das diferentes instituições, entre elas a
Educação de Jovens e Adultos, que procure exercer a
função de agente facilitadora do processo de
desenvolvimento de uma Educação Permanente.
O que se mostra é que a Educação de Jovens e
Adultos se manifesta como a necessidade de tornar
mais ampla a participação dos indivíduos na vida social
e cultural, proporcionando a melhoria nas relações
mútuas, na qualidade de vida, na compreensão do
mundo e na esperança de futuro.
Fica claro então, que nesta modalidade de
ensino, o idoso retorna aos estudos, aprimora e amplia
suas habilidades, realiza reflexões sobre a sua vida,
organiza novos planos e objetivos. É um meio de
recuperar a autoestima, a expectativa de uma melhor
qualidade de vida, que não se restringe à aposentadoria
e a ociosidade.
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Cabe lembrar que a Educação para a Terceira
Idade compõe um dos desafios para a sociedade
brasileira mediante a expressiva quantidade de idosos
existentes atualmente no país. Desta maneira, a
Educação de Jovens e Adultos vem também em auxílio
dos que envelhecem, pois visualiza o ser humano em
contínua formação.
Neste sentido a vida não deve ser encarada com
um término aos 60 anos, e a Terceira Idade como um à
parte a vida. De acordo com o conceito de Educação
Permanente, o indivíduo pode obter variadas formas de
acesso ao saber, a cultura, nas diferentes idades, sem
limite de tempo e espaço, portanto, a Educação deve-se
dar em todo lugar e tempo.
No entanto, é preciso que o Brasil ofereça
atenção e cuidados sociais aos idosos, atribuindo-lhes
dignidade ao envelhecer, e reconhecimento por todos de
que é possível uma velhice com melhor qualidade de
vida.
Em seguida no capítulo II procuro mostrar um
panorama histórico sobre a Educação de Jovens e
Adultos e os programas criados para esta modalidade
de ensino, cujo foco é a pessoa idosa.
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O SIGNIFICADO DO JOGO NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
Simone Pereira da Silva

O jogo ou a brincadeira na educação infantil é
para a criança assimilar o mundo, os objetos, a cultura,
as relações e os afetos entre as pessoas, a escola tem
uma função social a desempenhar, participando assim
da construção do homem, é um ambiente que
perpassam a pluralidade das relações sociais. Entendese o jogo como meio e recurso do trabalho pedagógico
em educação, através dele que se visa aprender
conceitos, conhecimentos, noções e habilidades, ação
esta que deve ser orientada e dirigida com função
educativa, já o jogo com ação livre tem um fim em si
mesmo, pelo prazer que tem de jogar, com função
lúdica. Os jogos lógicos põem em exercício operações
cognitivas como a classificação, a antecipação, a
seriação, a conservação, a compensação; concluindo, é
como se unisse as operações à emoção.(Piaget 1978).
Kishimoto (1994:19), afirma o equilíbrio entre
as duas funções é o objetivo do jogo educativo. É
necessário distinguir jogo didático e jogo educativo. O
primeiro é mais restrito, volta-se mais ao ensino de
conteúdos, limita-se ao prazer e a livre iniciativa, tornase inadequado ao desenvolvimento Infantil. Já o
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segundo, envolve ações ativas, permitindo explorações
de efeito positivo na área corporal, afetiva, social e
cognitiva.
Rabioglio (1995) Vê o jogo como um recurso a
serviço do processo de ensino aprendizagem, onde
afirma: Não basta jogar é preciso haver um projeto
pedagógico que considere a introdução do jogo na
classe até sua realização, análise e avaliação. Em sua
visão o jogo para a escola é um meio, para o aluno um
fim, por isso propõe o uso diário, regrados e coletivos,
tornando um privilégio na rotina da sala, desta forma,
podemos potencializar o jogo, respeitando seu objetivo
pedagógico com o seu objetivo lúdico.

Através de reflexões e da aplicação desses
conhecimentos à nossa realidade educativa, vários
autores discutem a função da escola na nossa
sociedade que tem um papel político, social e histórico
onde algumas instituições valorizam funções reais
dentro das práticas sociais cotidianas, deste modo, é
importante ideias, mas que também pode ser um cenário
de ação, reflexão e transformação. É nesse local que se
conserva o espaço do jogo, como um meio que
possibilita a construção de um ser criativo, afetivo e
social.
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Alguns autores desvalorizam os jogos como
apoio no desenvolvimento do raciocínio lógico, na
construção do conhecimento e na resolução de
problemas, acredita que ao aplicá-los, a escola perde
seu papel na sociedade que é de ensinar os alunos a
serem cidadãos transmitindo conteúdos sistematizados,
vê o jogo apenas como um brinquedo, um laser,
demonstrando a visão destes educadores baseadas na
herança da educação que envolve um controle de
disciplinas e memorização. O corpo e a mente presos
pela disciplina.
Em estudos, Otero (1996) aborda que:
Os jogos infantis possuem uma
Importância secundária em relação às
atividades escolares propriamente ditas,
visto que á medida que a criança vai se
aproximando do ingresso no primeiro
grau o tempo previsto para os jogos e o
material oferecido vai diminuindo (Otero,
1996:89).

Vale enfatizar que todas as discussões sobre a
importância do brincar de diferentes formas no âmbito
escolar, estão diretamente relacionadas á visão da
criança por parte dos educadores e da sociedade, sendo
necessário recuperar o lúdico que envolve o mundo
adulto, mas é uma tarefa difícil, pois o papel do professor
é estimular a imaginação da criança propondo atitudes
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e linguagens não liberal, simbólica e secundaria frente à
realidade. O professor deve ser visto como parceiro,
privilegiando o processo de interação entre os sujeitos
para que juntos caminhem além dos níveis do
desenvolvimento.
Portanto, é necessário defender o direito da
criança, garantindo a elas o espaço dos jogos, dos
brinquedos, das brincadeiras, das ideias, da
imaginação, contrapondo-se a uma realidade
engessada e opressiva que não respeita a construção
de conhecimento e a leitura que as crianças fazem do
mundo que as cercam, a brincadeira nem sempre pode
originar um resultado óbvio ou até mesmo positivo, mas
pode contribuir de maneira útil com a competência atual,
social ou futura da criança, sendo em seu próprio
benefício e da sociedade, a interação entre as crianças
que convive para sua socialização.
O brincar de faz – de – conta, por exemplo, é
indicado por diferentes pesquisadores, pela importância
da capacidade de imaginar e criar que a criança constrói,
esses estudos revelam que a brincadeira é uma
atividade que cresce com a mudança sócio histórica e
cultural da sociedade, que vão se modificando dentro
das condições concretas de vida das crianças pequenas
em nossa sociedade. No entanto, com o crescimento da
fabricação de brinquedos, os mesmos tornam-se objetos

Simone Pereira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1064

de desejo e consumo das crianças, observando
aspectos refletidos em suas formas de brincar.
Desse modo, passa a ser um fato preocupante
para as escolas de educação infantil, precisando
considerar e reaver com atenção as propostas que estão
no Projeto Político Pedagógico das escolas, pois na
educação infantil, muito pode ser feito para dar
significado ao brincar da criança.
Brincar é uma atividade que se aprende na
cultura, possibilitando que as crianças se constituam
como sujeitos em um ambiente que sofre extensas
mudanças, dentro dessas mudanças, acontecem
frequentes recriações de significados, condição da
construção da cultura, do conjunto de rotinas, dos
valores e interesses onde as crianças produzem e
dividem com os companheiros de idade. Através da
brincadeira e interação com as outras crianças, elas
produzem firmes ações dentro dos contextos históricos
culturais, que asseguram aos seus companheiros.
Dentro dessa concepção, podemos dizer que
cultura é um conjunto de pensamentos, valores, gostos
e comportamentos que foram adquiridos na infância e
que o indivíduo frequentemente presume serem
“normais” e/ou o que todo mundo faz”. Considerando
algumas questões importantes são elas, perspectivas
cultural/histórico cultural.
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A falta de qualidade das instituições infantis faz
com que a seleção de aspectos culturais relacionados
ao saber instituído nas escolas, a escrita, os números,
exclui características culturais do país, como carnaval,
festas do tipo coroação de reis, futebol, lendas, contos e
multiplicidades de brincadeiras folclóricas. Percebe-se
também a ausência de materiais da fauna e da flora
brasileira, tais como folhas, frutos, flores, pedras,
colchas etc..., não refletindo a riqueza folclórica,
amazônica, acúmulo de informações sobre povos
indígenas, negros e brancos, traços que marcam a
cultura brasileira. Cabe à escola a tarefa de
disponibilizar o acervo cultural dos contos, lendas,
brincadeiras tradicionais que dão conteúdos a
expressão imaginativa das crianças, abrindo assim
espaço para outros elementos culturais que enriquecem
o repertório imaginário das crianças.

Cultura, identidade e brincadeira.
Gênero, identidade e brincadeira.
O papel dos profissionais em organizar a brincadeira.
(Livro: Brincar, p.820).
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Zabala (1988) entende que o aluno deve
ter oportunidade de se desenvolver
plenamente, uma vez que a escola não
deve
privilegiar
certos
tipos
de
informações
ou
aspectos
do
comportamento humano em detrimento
da formação do indivíduo. Todas as áreas
do conhecimento devem caminhar juntas
para as metas educacionais: o bem estar
do educando e a formação do cidadão.

A educação infantil deve garantir o espaço do
brincar, assegurando a educação numa perspectiva
criadora, onde a brincadeira possa possibilitar formas de
estabelecer a relação com o outro. O professor deve
observar e registrar em uma brincadeira, como as
crianças se organizam em grupos, além de suas
habilidades na brincadeira. As crianças desde cedo
estabelecem vínculos afetivos com as pessoas que as
cercam, porém esta forma de interação possibilita a eles,
assumir diferentes posições nos jogos que participam,
garantindo prazer às crianças e aos seus parceiros.
O jogo representa uma forma de violar a
rigidez dos padrões de comportamentos sociais das
espécies. Através das brincadeiras e jogos fica mais fácil
para a criança entender regras de convivência,
aprendendo respeitar a si e ao outro, percebendo a
importância para o funcionamento do grupo, respeitando
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o outro, superando o individualismo e a competitividade
por meio do trabalho coletivo e solidário. (Bruner/ Tizuko
Kishimoto, Livro: O Brincar e suas Teorias, p. 15).
A brincadeira é um estímulo essencial para o
desenvolvimento do ser, podemos dizer é a atividade
que dá alegria, contentamento, paz com o mundo,
através da brincadeira a criança explora o mundo e sua
relação com ele, pois é espontânea e imprevisível, o
brincar não é trivial é profundo e de sério significado, a
criança não tem ideia sobre este significado, mesmo
assim aprende e desenvolve caso contrário porque os
seres humanos gastam tanta energia e tempo com
essas atividades?
Se a brincadeira não obtivesse bons
resultados, explorando o potencial da criança, poderia
ser eliminada da evolução do ser humano?
Segundo Chateau (1987, p.14) de “Uma
criança que não sabe brincar, uma miniatura de velho,
será um adulto que não saberá pensar”. Para manter-se
em harmonia consigo mesma, com seus semelhantes e
com o mundo que a cerca, a criança precisa brincar;
precisa inventar e reinventar o mundo.
Nossa crença é de que jogos e brincadeiras
devam atender as necessidades da criança e não as
perspectivas do adulto, devendo conter oportunidades
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para atividades práticas e interessantes para que as
crianças iniciem suas próprias experiências de
aprendizagem, podendo experimentar e realizar. O
professor dentro do contexto de vivência da criança deve
inseri-la á brincadeiras que acrescentem em suas
vivências a alegria e o prazer de brincar e aprender ao
mesmo tempo, pois o trabalho com as crianças
envolvendo as múltiplas linguagens em forma de jogos
e brincadeira poderá enriquecer cada vez mais o seu
repertório de aprendizagem.
Os estudos de autores que falam sobre o assunto
de forma relacionada tem sido amplo, porém baseado
em Vygotsky, Wallon, Piaget, Leontiev (1988), Kishimoto
(2001), a educação infantil é fase de grande valor, pois
constrói os pilares da educação e o desenvolvimento da
criança, o que nos impulsiona a observar e registrar suas
atividades ampliando os nossos conhecimentos. A
criança da atualidade é extremamente questionadora,
não absorvem os conteúdos despejados sobre elas,
quer saber os porquês, quer participar, questiona e não
quer ficar sentada por horas a fio, portanto o jogo e a
brincadeira possuem componentes que despertam
interesse do aprendiz, que é sujeito ativo do processo;
muitos ganham motivação quando inventado pela
criança.
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Metodologia

O estudo desse tema apresenta uma abordagem
qualitativa, visto que analisa a utilização e as diferenças
de jogos e brincadeiras em algumas escolas públicas e
particulares de educação infantil.
Este trabalho visa oferecer subsídios para a
pesquisa proposta e conclui que o jogo e a brincadeira
são mais que uma ação lúdica, mas também um
mediador e facilitador para a educação e
desenvolvimento
nas
séries
iniciais,
também
proporcionará o aprofundamento com relação aos jogos,
conhecimento teórico/prático e sua importância na
aprendizagem além de reflexão para a nossa prática.
Foram realizadas as observações nas Escolas
Particulares de Educação Infantil Colégio Prohermo
localizado no Jd. Ipê, SP/ Colégio Custódio Mendonça,
localizado no Campo Limpo, SP / Escola Heidi localizada
no bairro Saúde - SP (Saúde) /Colégio Ideal Localizado
no Jd. Maria Sampaio, SP.
Foram três dias de observação 3,4 e 5 de abril de
2012 e através destas observações percebemos que a
escola realiza diversos jogos e brincadeiras como:
amarelinha, brincadeiras de pular, correr, dominó, jogo
da memória, jogos de montar, pular obstáculos,
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brincadeira de faz de conta, brincadeiras na frente do
espelho, etc.
De acordo com as professoras do jardim I e II,
turmas de 4 a 5 anos, os jogos e brincadeiras contribuem
para várias modalidades. Através de jogos e
brincadeiras a criança aprende a compreender regras, a
respeitar o espaço do colega e a respeitar o tempo de
realização de cada brincadeira, além disso, aprende a
trabalhar em grupo e a ter estratégia de memorização.
Essas
ferramentas
contribuem
para
o
desenvolvimento da linguagem oral e até mesmo da
escrita, desenvolvendo a socialização, adotando
atitudes de respeito, dignidade e solidariedade entre os
colegas, percebemos também que contribui para o
desenvolvimento sócio motor, coordenação motora,
raciocínio lógico, lateralidade, oralidade, agilidade,
escrita e o aprendizado de novas palavras.
As professoras adotaram a roda de conversa
para realizar levantamentos com as crianças sobre quais
jogos e brincadeiras elas já conhecem e quais são suas
preferidas, a partir daí a professora faz registros, verifica
a participação dos alunos e quais destas mais participa
quem consegue realizar ou não, quem tem maior ou
menor dificuldade e geralmente são realizadas em
grupos para que haja interação de todos.
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A escola possui como área externa a quadra de
esportes, onde há um espaço físico amplo e adequado
para que as crianças possam brincar interagir, socializar
e imaginar. Estas atividades são realizadas também na
área interna como o pátio e a área de recreação, onde
existem materiais e brinquedos adequados que
possibilitam as atividades, as crianças realizam também
nesta escola aulas de natação e informática em dois dias
da semana, e quando acontecem essas atividades as
professoras procuram articular e distribuir atividades
diárias adequando-as ao dia a dia das crianças.
A escola de Educação Infantil, EMEI Luís da
Câmara Cascudo, situada em Campo Limpo, SP./
Escola - Associação Beneficente Educacional Casa
Amiga (ABECA). Jardim Maria Sampaio, SP./ CEI
Ranchinho do Senhor. Localizada no bairro Saúde,
SP.
São escolas que respeitam a criança,
procurando desenvolver de forma prazerosa, passando
confiança, carinho, pois grande parte dos alunos está na
escola pela primeira vez, não tendo contato com este
ambiente, logo o professor aparece como mediador para
superação deste momento. Os professores trabalham
com o objetivo de proporcionar a criança uma vivência
lúdica, pois, sabem que grande maioria dessas crianças
não tem essa oportunidade em seu contexto familiar.
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A diversidade de atividades que envolvem jogos
e brincadeiras nas salas de aula demonstram objetivos
de enriquecer e aprimorar as múltiplas linguagens que já
foram ditas anteriormente. Lembrando que cada jogo e
brincadeira possuem a sua especificidade.
Percebe-se que o trabalho com os jogos e
brincadeiras é de extrema importância desde que o
aluno seja sujeito na aprendizagem que lhe é
proporcionada e o educador o mediador na construção
destes conhecimentos, percebe ainda que o jogo e a
brincadeira devem ser planejados, ter uma sequência
didática com intencionalidade sobre conceitos,
habilidades e competências.
O professor de educação infantil administra os
jogos e brincadeiras de acordo com o semanário que é
construído a cada mês, com atividades selecionadas em
sequências, e posteriormente é realizada uma
avaliação, observando o modo como os alunos avançam
nas atividades estabelecidas em planejamento pela
unidade escolar.
As crianças brincam no seu dia a dia
desenvolvendo, interagindo e aprendendo com outras
crianças. Essa interação em cada caso é diferente, pois,
cada criança tem sua particularidade, uns são mais
agitados, outros mais tranquilos, alguns tem facilidade
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de envolver-se com as outras crianças, enquanto outras
não.
A brincadeira de faz de conta acontece com
frequência nesta escola, os alunos brincam fazendo a
construção do conhecimento, utilizando uma ferramenta
muito importante à imaginação. Ao realizar a brincadeira
do faz de conta é interessante observar como as
crianças em sua maioria reproduzem exatamente,
experiências vividas em família. Dessa forma,
observamos que os professores priorizam acima de tudo
os jogos e brincadeiras, não apenas focando a
aprendizagem do aluno, mas como caminhos para o
desenvolvimento, interação, construção, socialização,
regras, limites, servindo como complemento abrangente
na aprendizagem.
Falando em espaço físico, as salas são amplas e
ventiladas, as mesas são bem distribuídas e estão bem
conservadas, duas das escolas é grande e bem
estruturada, uma delas é pequena, porem é bastante
agradável em função da organização.
O planejamento destas Unidades públicas de
Educação Infantil é construído visando algumas metas
de aprendizagem, articuladas a atividades que compõe
jogos e brincadeiras. Entre elas estão:
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BRINCAR E IMAGINAR
Vivenciar o faz de conta (individual/grupo).
Conhecer as brincadeiras e jogos tradicionais, referente
à sua cultura e outras, criando novas a partir das
mesmas.
Desenvolver a interação com parceiros nas
brincadeiras tradicionais, nos jogos simbólicos e jogos
de regras.
Desenvolver jogos simbólicos e dramáticos, utilizando
diversos adereços;
Construir brinquedos;
Elaborar regras para jogos e brincadeiras;
Socializar sentimentos e emoções advindas de jogos e
brincadeiras.
Reconhecer seu papel no
grupo e desenvolver autonomia.
Desenvolver atitudes positivas com relação ao seu
corpo e ao outro, através de diferentes recursos
(brincadeiras, jogos dramáticos, etc..);
Em nossa opinião esta escola preocupa-se com a
aprendizagem da criança de forma lúdica e prazerosa.
A observação na escola Particular Colégio
Custódio Mendonça, Jd. Ipê, SP, não foi muito
satisfatória, pois desde o início houve muita resistência
ao atendimento por parte da Diretoria da escola.
Realizamos um dia de observação com uma
professora das turmas de 4 a 5 anos do jardim I e II.
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Nesta observação, percebemos que se trabalha com
jogos e brincadeiras procurando sempre relacioná-los
aos conteúdos trabalhando muito a coordenação motora
das crianças, dessa forma, a escola não trabalha com
uma brincadeira ou jogo específico, pois procuram
desenvolver projetos sobre jogos e brincadeiras como,
por exemplo: Projeto com sucata (Construção de jogos),
estas brincadeiras e jogos são realizados na área interna
e externa da escola. O que observamos é que através
desta interação as crianças desenvolvem a
aprendizagem de forma mais rápida. Através
de
conversas com a equipe pedagógica, soubemos que
para o bom desenvolvimento destas atividades, há um
Plano Pedagógico realizado a cada início de ano,
ocorrem planejamento e discussão dos professores
sobre os objetivos que se pretende alcançar com as
atividades propostas aos alunos.
Segundo algumas professoras ao final de cada
bimestre, costumam realizar uma sondagem para a
verificação do nível de aprendizagem que a criança se
encontra. Esta sondagem é inserida a um portfólio
desenvolvido pela escola que é apresentado aos pais
nas reuniões, pois, através desta sondagem os mesmos
poderão acompanhar o desenvolvimento, avanço ou
dificuldades dos filhos.
O que concluímos desta observação é que
ocorrem jogos e brincadeiras nesta escola, até mesmo
de uma forma interessante como a construção e
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realização através de um projeto, mas observamos um
ponto crucial, que os jogos e as brincadeiras nesta
escola são focados apenas na aprendizagem, pois a
preocupação dos professores baseia-se apenas em
conteúdos para expor aos pais ao final de cada bimestre
letivo e cremos também que há uma cobrança por parte
dos pais com relação a isso, parece que em sua maioria,
o ensino infantil já é proposto no mesmo nível das
turmas maiores, priorizando-se os conteúdos sem
atentar-se para as especificidades de cada faixa etária.
Dessa forma, os pequenos permanecem em sala de
aula por muito tempo e não têm oportunidade para
brincar e interagir com o meio de maneira significativa e
prazerosa, acreditou que os pais não têm
conhecimentos ainda quanto a importância dos jogos e
brincadeiras para a aprendizagem das crianças, além do
importante papel que essas atividades exercem no
cotidiano infantil para a formação de um cidadão.
A educação infantil deve pensar a criança como
um todo, que necessita de atenção durante sua
adaptação à escola e respeite-a ao ingressar no ensino.
Kuhmann, (1999).
Em um dos momentos em que estivemos
observando de 23 a 26 de abril de 2012, percebemos
que os professores ficam limitados em realizar
determinadas atividades devido à falta de estrutura,
estava chovendo, o parque não tem cobertura, foi
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necessário que a professora improvisasse uma
brincadeira ou jogo em sala de aula, se adequando ao
espaço. Nesse dia foi aplicado jogo caça ao tênis. Tratase de um jogo que pode ser realizado tanto em área
externa (parque) ou interna (sala de aula). Outra opção
em dias chuvosos ou de muito sol é um corredor que
contém uma grande lousa, onde as crianças podem
fazer desenhos.
Durante
este
período
observamos
o
comportamento das crianças diante de cada atividade,
percebemos que mesmo com todas as limitações dos
espaços e falta de recursos necessários para um
trabalho diversificado e mais aprimorado, as professoras
demonstram comprometimento e consciência de que a
principal ocupação para as crianças é o brincar, ser feliz.
Na escola Heidi de inicio se percebe o quanto
são preocupados com a segurança da criança, a saída
e a entrada das crianças na escola são bem
organizadas, o porteiro parece conhecer todos, os
professores são flexíveis ao criar as atividades, parecem
estar de acordo com a demanda da turma.
Nos intervalos não há mistura dos primeiro ano
com os alunos do quarto ano, a monitora disse que é
para evitar que se machuquem, conforme anda- se pela
escola vê trabalhos das crianças fixados nas paredes,
ligados à realidade deles e também voltados à cultura.
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Perguntei a uma monitora por que ficavam tão atentas
no intervalo ou durante as brincadeiras, ela me disse que
além do cuidado para não se machucarem também
tinham que identificar se estava existindo algum tipo de
bullying ou conflito, pois o seu dever é promover
encontros de alguns que tem as mesmas afinidades. As
crianças são envolvidas o tempo todo por brincadeiras,
leituras, trabalhos coletivos, etc...e o professor fica
atento para o conteúdo que foi planejado, algumas
vezes encurta a brincadeira, mas não deixa de concluir
a atividade.
Os que ficam em período integral, são tratados
com certa flexibilidade, respeitando o ritmo da criança, a
escola tenta manter brincadeiras tradicionais, mas
mesmo sendo tão novinhos, você percebe que a
tecnologia faz parte de suas vidas, sendo impossível ao
professor não trabalhar com brinquedos tecnológicos.
(muitos dos brinquedos são trazidos pela criança). As
brincadeiras têm uma linguagem própria, e é preciso
estar constantemente falando-a para que se apurem os
sentidos na compreensão do que de fato é brincar.
Desse modo, o educador na condução dos jogos e
brincadeiras, tecnológicos ou tradicionais, com o
objetivo de evitar fracassos, deve atentar-se no
processo de aprendizagem.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
Sirlene Macedo dos Santos Silva

Resumo: O objetivo deste trabalho de base
bibliográfica é o de compreender como a gestão
democrática, que se personifica na figura do diretor
em seus diferentes perfis de liderança, influencia
diretamente a comunidade escolar. Acredita-se que a
liderança do gestor deve estar relacionada aos
conceitos de participação, autonomia e ética dentro
da Unidade Escolar. O gestor que trabalha em uma
perspectiva democrática e participativa, precisa ter
consciência de que sua equipe não se limita a alunos,
professores e demais funcionários internos da
instituição, mas também engloba os pais dos alunos
e toda comunidade externa. Tais sujeitos devem ser
mobilizados para que juntos possam promover o
principal objetivo da unidade escolar: a aprendizagem
dos alunos. Seguindo este raciocínio, conclui-se que
o gestor democrático precisa ser capaz de estimular
o desenvolvimento de habilidades e competências de
toda as pessoas envolvidas nesse processo.

Palavras chave: gestão democrática, liderança,
autonomia.
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Introdução
Analogamente ao modelo político brasileiro que
demanda dos vários segmentos da sociedade, o
exercício pleno da cidadania no tocante à
participação na definição das políticas públicas que
afetam a todos nos vários espaços de poder (eleição
direta dos representantes no poder legislativo e
executivo; nas organizações da sociedade de bairro,
organizações não governamentais, etc.), na escola
pública não é diferente, por consequência, estes
espaços de participação se configuram no Conselho
de Escola, na Associação de Pais e Mestres (APM),
na elaboração do Projeto Político Pedagógico.
Contudo, como todo modelo político democrático,
o engajamento da população deixa de ser eficaz e
pleno por desconhecimento da importância dos
papeis a serem exercidos dentro do Conselho de
Escola, na Associação de Pais e Mestres, ou seja,
dentro da Unidade Educacional (UE), e que lhes
foram atribuídos nesta relação de poder conforme
aponta Hora: para a comunidade, participar da gestão
de uma escola significa inteirar-se e opinar sobre os
assuntos para os quais muitas vezes se encontra
despreparada; significa todo um aprendizado político
e organizacional (participar de reuniões, darem
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opiniões, anotar, fiscalizar, cumprir decisões); mudar
sua visão de direção de escola, passando a não
esperar decisões prontas para serem seguidas;
significa enfim, pensar a escola não como um
organismo governamental, portanto externo, alheio, e
sim como um órgão público que deve ser não apenas
fiscalizado e controlado, mas dirigido pelos seus
usuários. (HORA, 1994, p. 134)
Além disso, entende-se que o maior desafio da
liderança do gestor escolar é de estimular, mobilizar
e incentivar o comportamento democráticoparticipativo dos sujeitos que compõem a
comunidade escolar (professores, alunos, pais,
coordenadores pedagógicos, assistentes técnicos
escolar, equipe de apoio, parceiros, assistentes de
direção, etc.), no modelo de gestão democrática.
Como resultado a democratização e equilíbrio de
poderes desejáveis por todos, são obtidos.
Portanto, da mesma forma que a participação das
comunidades pressiona os representantes políticos
no encaminhamento de projetos de lei que visem
melhorias na educação através do aprimoramento
das políticas públicas, semelhantemente, a
comunidade escolar deve pressionar o gestor visando
a implantação da gestão democrática.
Neste sentido, o problema de pesquisa destaca
refletir, aprofundar e compreender tal conhecimento,
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investigando nas obras de alguns autores teóricos
como Benevides, Bueno, Freitas, Hora, Puig, entre
outros, que forneceram os subsídios para alcançar os
objetivos propostos. Portanto, os objetivos indicam
um aprofundamento nessa descoberta, mostrando
conceitos, relações e interrelações sobre o modelo
organizacional, o plano gestor do município de São
Paulo, a liderança do gestor e o comportamento
político-democrático dos sujeitos que compõem a
comunidade escolar em um modelo de gestão
democrática.
Referencial teórico
Segundo Paro (1996), as transformações ocorridas
nas bases da economia capitalista em todo o mundo
no século XX ganharam força no território brasileiro a
partir de meados da década de 70, trazendo como
necessidade uma reformulação do aparato estatal,
tendo em vista a deflagração de um intenso e longo
processo
de
lutas
da
sociedade
pela
redemocratização do país, a fim de apagar a marca
autoritária desenhada pelo regime militar que
perdurou por quase trinta anos.
Como consequência disso, na década de 80 essas
lutas se instauraram com intensidade a partir do
momento que se começou a vislumbrar a
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implementação de mecanismos que assegurassem a
participação da sociedade civil na reformulação de
algumas políticas públicas.
Porém, é na década de 90 que o foco de debate
sobre a democratização da educação passa a
configurar as relações internas da escola, haja vista
que novos atores entraram na cena política entre os
quais se encontram os educadores organizados nos
seus sindicatos e associações que passaram a lutar
pela defesa do ensino público de qualidade para
todos e pela gestão democrática, em uma luta
inserida no resgate e na conquista dos direitos sociais
dos cidadãos.
Nesse
momento,
com
o
processo
de
restabelecimento do regime democrático em curso,
as contendas e demandas pela democratização do
nosso sistema educacional foram direcionadas para
as relações interiores da escola, penetrando as
discussões sobre descentralização com a disposição
de eleições diretas para diretores escolares e a
criação dos Conselhos Escolares. Deste modo, o
Estado pautado no sistema de ideias neoliberal,
assentava a gestão democrática como meio de
garantir eficiência e eficácia ao sistema público de
ensino, estreitando as relações entre financiamento e
administração com a passagem de responsabilidades
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para a comunidade escolar, principiando a difusão da
ideia de que a própria comunidade pode reconhecer
suas dificuldades e os meios necessários para
resolver.
Segundo Puig (2000), embora o termo democracia
seja útil para definir um modelo desejável de relações
políticas na sociedade, o mesmo é inadequado para
caracterizar instituições como a família, a escola e os
hospitais. Isso porque tais instituições sociais são
constituídas por agentes que possuem interesses e
status diferentes.
Tratar da gestão escolar com ações democráticas
significa a permanente absorção de fins pedagógicos
para que a escola possa almejar a sua função social.
Sendo assim, é preciso considerar a educação como
processo de apropriação da cultura humana
produzida historicamente, e a escola como instituição
que promove e garante este direito. Em outras
palavras, gestão é uma ação construtiva, conjunta de
seus componentes, pelo trabalho associado,
mediante reciprocidade, que cria um "todo" orientado
por uma vontade coletiva, segundo Luck e Freitas
(2002, p.18).
Na visão dos autores, o importante é termos uma
gestão que haja participantes com opiniões sensatas
Sirlene Macedo dos Santos Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1087

em comum acordo em relação ao desenvolvimento
total da Unidade Escolar, visando uma melhora em
todos os sentidos. Desta forma, a gestão democrática
e participativa pressupõe que todos os atores (aluno,
pais, professores, coordenação pedagógica, direção,
comunidade, equipe de apoio, etc.) trabalhem de
forma sistematizada e articulada para atingir o
objetivo maior que é a garantia do direito do aluno à
uma educação de qualidade.
Podemos entender ensino como instrução,
educação (BUENO, 2001, p. 297). É a ação de prover
circunstâncias para que o educando aprenda,
podendo ser pela ação direta do professor, ou
indireta, como no caso de orientar o educando para
pesquisa. Em suma, é toda e qualquer forma de
orientar a
aprendizagem de outrem, com a mediação direta ou
indireta do professor (LIBANEO, 1996). A
democratização da gestão da escola constitui-se
numa das tendências atuais mais fortes do sistema
educacional, apesar da resistência oferecida pelo
corporativismo das organizações de educadores e
pela burocracia instalada nos aparelhos de estado,
muitas vezes associados na luta contra a inovação
educacional.
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A administração pública de um sistema
educacional com gestão democrática da escola exige,
contudo, um funcionamento baseado em alguns
princípios (GADOTTI,1992:61-69):
1º Gestão democrática. Um sistema único e
descentralizado,
supõe
objetivos
e
metas
educacionais claramente estabelecidos entre escolas
e governo, visando à democratização do acesso e da
gestão e à construção de uma nova qualidade de
ensino sem que tenha que passar por incontáveis
instâncias de poder intermediário.
2º Comunicação direta com as escolas. Se a escola
é o lócus central da educação, ela deve tornar-se o
polo irradiador da cultura não apenas para reproduzila ou executar planos elaborados fora dela, mas para
construir e elaborar a cultura, seja a cultura geral, seja
a cultura popular, pois existe uma só cultura como
obra humana (unidade humana na pluralidade dos
homens). O seu corolário é comunicação entre as
escolas e a população. A escola precisa ser o local
privilegiado da inovação e experimentação políticopedagógica, deslocados para a administração dos
sistemas durante o regime militar.
3º Autonomia da escola. Cada escola deveria
poder escolher e construir seu próprio projeto políticopedagógico. Escola não significa um prédio, um único
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1089

espaço ou local. Escola significa projeto em torno do
qual poderiam associar-se várias unidades escolares,
superando o temido problema da atomização do
sistema de educação. Escola e governo elaborariam
em parceria as políticas educacionais.
4º Avaliação permanente do desempenho escolar.
A avaliação para que tenha um sentido emancipatório
precisa ser incluída como parte essencial do projeto
da escola. Não pode ser um ato formal e executado
por técnicos externos à escola apenas. Deve envolver
a comunidade interna, a comunidade externa e o
poder público. Enfim, a questão essencial da nossa
escola hoje refere-se à sua qualidade.
A gestão democrática é compreendida como um
processo político e pedagógico, no qual os
envolvidos, que atuam diretamente na escola,
identificam problemas, os discutem, deliberam sobre
eles, bem como planejam possíveis soluções e
metas. Nesse sentido, a base de uma gestão
democrática é o diálogo e a participação efetiva de
todos os segmentos da comunidade escolar.
Portanto, existe uma preocupação nesse tipo de
gestão em relação à participação democrática da
comunidade
escolar.
Essa
preocupação
é
compartilhada por teóricos que tratam do tema, como
por exemplo, Lima (2000), que define gestão
democrática como uma perspectiva conceptual que
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focaliza
intervenções
democraticamente
referenciadas, exercidas por atores educativos e
consubstanciadas em ações de (auto) governo; ações
que não apenas se revelam enquanto decisões
político-administrativas tomadas a partir de contextos
organizacionais e de estruturas de poder de decisão,
mas que também interferem na construção e
recriação dessas estruturas e de formas mais
democráticas de exercer os poderes educativos no
sistema escolar, na escola, na sala de aula, etc.
(LIMA, 2000, p. 19)
Assim, na voz de Lima (2000), a gestão
democrática é um fenômeno político, de governo, em
que a mesma se encontra articulado diretamente com
ações que acabam sustentando os métodos
democráticos existentes. Ou seja, não se trata
apenas de ações democráticas e, sim, de ações
voltadas à educação política, em que essas ações
criam e recriam alternativas no cotidiano escolar.
Desse modo, pode-se apresentar a gestão do
ensino como forma ou maneira de organizar a
educação escolar. Nesse sentido, tanto a
Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
enfatizam a questão da cidadania, estabelecendo que
a educação, inspirada pelos princípios de liberdade e
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nos ideais de solidariedade humana, tem por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. A Educação formal deve
ser compreendida, como absolutamente necessária
no projeto de construção de Seu pleno
desenvolvimento, capaz de promover a elevação da
condição humana, pois a democracia, enquanto
regime político, é fundada na “soberania popular e o
respeito integral aos direitos humanos” (BENEVIDES,
2002, p.98)
responsabilidade da escola garantir o acesso aos
conhecimentos acumulados pela humanidade ao
longo da história. Portanto, pressupõe-se que ao
realizar tal objetivo, o desenvolvimento psicossocial
do aluno, o pleno exercício à cidadania de acordo com
os princípios de equidade, universalidade e
integralidade, serão assegurados.
A valorização humana dever ser uma das maiores
responsabilidades dentro desses ensinamentos. Isso
precisa ser captado por cada segmento que faz a
escola: família, alunos, professor, funcionários,
comunidade, direção. Conforme Silva (2001, p. 52),
“para criar um clima organizacional que se estimule
as pessoas a trabalhar juntas, cabe aos
administradores das escolas enfatizarem o valor do
trabalho em equipe”. Para o autor, é essencial
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1092

também incentivar a cooperação entre os envolvidos
na unidade escolar, além de estar sempre em um
coletivo, gerando ideias, compartilhando saberes,
buscando e estimulando a motivação e o
companheirismo.
A descentralização de tarefas oportuniza a
participação, a valorização e produção de iniciativas
e, consequente, a autoconfiança dos envolvidos.
Democratizar a gestão escolar é dar espaços, para
que os segmentos representativos, organizadamente,
participem. Assim, é possível dizer que o núcleo
gestor não se enquadra no processo de Gestão
Democrática, pois, para ter uma gestão democrática,
precisa de quatro pilares importantes: democracia,
participação, autonomia, liderança e ética.
No que se refere à democracia na Gestão escolar,
esta vem a cada momento se ampliando, e atinge as
instituições escolares, além da sociedade, por meio
da efetiva participação da comunidade nos espaços
de poder da unidade escolar. A democracia em si não
poderá ser reduzida a procedimentos, pois é uma
força maior social e política, transformadora, que
empodera os atores do processo educativo,
articulado única e exclusivamente ao objetivo maior
da escola: garantir o direito à educação de qualidade
aos alunos.
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Em relação à participação, esta é um complemento
da democracia, cujo elemento mais importante que se
aprende na prática é a democracia seguida da
participação coletiva em uma Unidade escolar, seja
nela ou fora da mesma. Portanto, esta participação
ampliada é definida como a efetivação da
democracia.
Na consolidação do processo democrático, nas
relações de poder dentro de uma unidade escolar
(Gestão, Coordenação, Conselho de Escola,
Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil,
etc.), a Comunidade Escolar (alunos, pais,
professores, diretor, coordenador pedagógico e
equipe de apoio), necessitam participar (tomar parte,
compartilhar) de forma contundente e objetiva na
construção do Projeto Pedagógico, o qual norteará as
ações e tomadas de decisões para que o direito a
educação seja respeitado.
Uma análise sobre a autonomia (independência,
liberdade ou autossuficiência) pode facilitar o
processo de democratização da organização da
gestão escolar, pois ao se obter autonomia em uma
gestão democrática é preciso que todas as áreas
sejam
interdisciplinares,
precisam
estar
desarticuladas da compreensão sobre diferentes
formas e razões da participação das pessoas de
todos os segmentos existentes. Já, a autonomia
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depende dar outras áreas para poder ser autônoma,
ou seja, ela depende das formas participativas mais
dialogadas que garantam a democracia, e a
participação de todos.
Os aspectos discutidos até aqui sobre a gestão
democrática focalizam a organização escolar. Em
relação à liderança, por exemplo, faz com que os
envolvidos na gestão democrática saibam diferenciar
o líder da liderança, conceitos podem ser operados
colocando a serviço questionamentos da realidade da
Unidade Escolar, portanto, a liderança democrática
obriga a todos a perceber a participação política ativa
de todos, onde a garantia é os instrumentos
organizacionais e legais estipulados pela Unidade
Escolar, pois uma vez que toda a gestão democrática,
isoladamente não se faz suficiente para implantar
regras, eles acabam auxiliando, em todas as áreas, e
a liderança acaba se tornando a principal arma entre
todos os conceitos organizados, pois sem um líder
não há liderança.
Nas escolas a liderança não é apenas um reflexo
de uma pessoa que determina ordens. É importante
ressaltar que longe de refletir essa imagem as
culturas desenvolvem-se e sedimentam-se no tempo.
É através das distintas apropriações coletivas e
modelações do cotidiano escolar organizacional que
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se leva a ética educacional, ou seja, na gestão escolar
com a liderança existem conceitos estruturais
internos e externos, onde é preciso saber lidar com os
constrangimentos diários que nascem e se instalam
na organização escolar, existem costumes nas
escolas nas comunidades, os hábitos de cada local
se diferem uns dos outros, os líder precisa ter
discernimento para entender as rotinas e os rituais de
uma Unidade Escolar. Parece que são inofensivas,
porém estes conceitos estão no cotidiano escolar,
podendo interferir nas relações, de democracia,
participação como os itens elencados anteriormente,
pois a multidisciplinaridade faz com que todos estes
conceitos se entrelacem, buscando um só conceito
para melhorais em prol da Unidade Escolar.
Portanto, a gestão democrática de uma Unidade
escolar significa obter no contexto escolar um recurso
de educação para todos, envolvendo a ética
profissional, ou seja, a comunidade, docentes,
funcionários, estão em conjunto na perspectiva do
aprender a viver coletivamente diariamente,
respeitando o espaço e o limite do outro, a ética
começa onde o que você não quer que façam para
você não poderá fazer contra eles, onde de tal forma
as escolas tanto públicas ou particulares possam ser
devidamente respeitadas, em um modo onde agir a
favor de um modo mais satisfatório envolvendo à
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todos, pois o respeito é essencial para a ética
educacional.
Quando se participa de uma gestão democrática na
Unidade Escolar, onde todos são participantes do
sucesso ou do fracasso em todos os aspectos, é ser
ético no ponto de vista que, todos estão coletivamente
em um segmento, o que mais se caracteriza na
Unidade Escolar é o espaço educativo o que implica,
que consideravelmente é o membro mais importante
dos conceitos a serem atribuídos, pois viver
coletivamente, em plena harmonia, a viver com
responsabilidade, democraticamente, faz com o
exercícios da ética organizacional seja impecável
dentro dos conceitos adquiridos.
Atualmente, para compreendermos a ética,
precisamos ter uma relação conosco, com o outro e
com o meio. Podemos ter ética se soubermos viver
em conjunto, respeitando o ir e vir do próximo, ou
seja, viver em sociedade é elementos fundamentai a
serem considerados para que a nossa conduta ética
seja totalmente adequada nos parâmetros escolares
e curriculares da Unidade escolar.
Segundo LUCK (1997), a gestão se torna
democrática, quando há uma transformação no
paradigma de gestão da escola, e isso deixando de
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ser um sistema de hierarquia superior, para um
modelo dinâmico de gestão.
Para uma organização escolar é necessária à
participação de forma democrática, não sendo
somente a participação na gestão, mas uma gestão
da participação, proporcionando uma estrutura
organizacional com responsabilidades definidas e
posições
seguras,
com
decisões
tomadas
democraticamente. Todos os segmentos da
comunidade podem compreender melhor o
funcionamento da escola, conhecer com mais
profundidade os que nela estudam e trabalham,
intensificar seu envolvimento com ela e, assim,
acompanhar melhor a educação ali oferecida
(LIBÂNEO citado por GODOTTI e ROMÃO 1997, p.
139).
Após esta nossa tentativa de conceituar a gestão
democrática, passamos a apresentação do que diz o
Plano Gestor da Cidade de São Paulo sobre este
assunto. Antes disso, vale salientar que o Projeto
Político Pedagógico (PPP) também faz parte de uma
gestão democrática organizacional na Unidade
Escolar, pois sua função é sobretudo nortear as
ações e tomadas de decisões de todos os atores da
comunidade escolar no início e durante o ano letivo.
Considerações finais
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Na atualidade o modelo de organização políticosocial da escola pública é o da Gestão Democrática
Educacional que exige dos sujeitos que compõem a
comunidade escolar (interna e externa), mudanças no
comportamento democrático-participativo.
O trabalho realizado, através da pesquisa
qualitativa (bibliográfica), mostrou de acordo com os
objetivos traçados que a liderança do diretor
influência diretamente o comportamento democráticoparticipativo da comunidade escolar (interna e
externa), principalmente o comportamento dos pais
dos alunos na efetivação do modelo de gestão
democrática.
O
comportamento
democrático-participativo
somente se efetiva, de acordo com as ideias de
HORA (1994), quando essa comunidade começa a
inteirar-se e opinar de forma consciente, mesmo
despreparada, da gestão da escola.
O desafio maior da implantação e execução da
gestão democrática na educação, delimitada a uma
única unidade escolar está na liderança de um único
sujeito: o diretor que possui o “poder” de permitir que
a comunidade escolar tenha efetiva participação nos
processos decisórios da escola em seus vários
espaços políticos-administrativos.
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A forma de organização política-pedagógicaadministrativa da unidade escolar, obedece a normas
e regulamentos definidos por lei (Plano de Gestão –
Instrução Normativa 22/2018).
Desta forma, esse trabalho, de forma simples,
discutiu sobre o aspecto da gestão democrática e
organizacional na figura da liderança do diretor de
escola e o comportamento democrático-participativo
dos sujeitos que compõem a comunidade escolar que
é influenciado diretamente por esta liderança.
Entretanto, não se esgotou a discussão e a reflexão
sobre o tema, outras pesquisas terão que ser
realizadas para que a compreensão do tema seja
constantemente aprimorada.
Uma escola cuja gestão possui características
democráticas, favorece o empoderamento de todos
os atores no processo educativo.
Portanto, nas relações políticas, sociais e
educacionais dentro e fora de uma unidade escolar, a
ética, a moral, o respeito e a dignidade humana serão
os parâmetros da gestão democrática e participativa.
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A CHEGADA DOS NEGROS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO
DO BRASILEIRO
Suzana Reche Nogueira de Andrade

INTRODUÇÃO
Durante o período colonial, cerca de 5
milhões de africanos foram trazidos ao Brasil. Todos
nós estudamos durante muitos anos a forma
desumana como eram tratados, já lemos e já vimos
em filmes e novelas as péssimas condições de
sobrevivência dos navios negreiros e sabemos as
cicatrizes que a escravidão deixou nesses povos até
hoje. O objetivo desse artigo não é focar nessa fase
tão triste da História, mas sim, enfatizar que essa
vinda contribuiu e muito, para sermos quem somos
hoje.
A resistência dos africanos aos maus
tratos que recebiam sempre se fez presente, eles
não abandonavam suas crenças, seus modos e
costumes, mantinham suas raízes e queriam a
liberdade. Com a formação dos Quilombos,
costumes e hábitos africanos e brasileiros foram se
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misturando, descendentes foram chegando e
formando nossa cultura afro - brasileira.
Será abordado, ao longo desse artigo,
como a literatura e a música podem contribuir para
fortalecer a aceitação da cor negra, para ampliar o
conhecimento dessa cultura tão pouco explorada de
forma positiva pelas escolas.
Crianças, de um modo geral, adoram
histórias, sejam elas contadas oralmente, lidas em
livros ou assistidas através de desenhos animados.
Por um longo período, a maioria das histórias que
eram oferecidas para as crianças vinham de uma
cultura europeia, representadas apenas por
personagens brancos, muitas vezes loiros e de olhos
azuis. Quando havia a presença de um personagem
negro, esse era mostrado como inferior, em
trabalhos braçais, com atitudes agressivas e
desprovido de inteligência.
No entanto, essas características não
representam a realidade brasileira, que vem lutando
através de movimentos negros e com força de
legislações, para que haja representatividade da
população negra, afrodescendente, também nas
histórias da literatura infantil.
¨A literatura infantil recente oferece um
montante
de
informações
e
representações, pelas quais o leitor
pode desenvolver a leitura, adquirir
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novos conhecimentos e valores,
auxiliando-o na solução de situações
da vida. Para o pequeno leitor, as
histórias infantis, como as fábulas, os
contos de fadas, propiciam o
desenvolvimento cognitivo por meio do
processo
de
representação
e
construções simbólicas. No caso da
literatura de temática afro-brasileira
contribui para reflexões que rompam
com uma visão construída sob o
fundamento
das
desigualdades,
construindo uma visão sob uma base
de valorização da diversidade.¨

Barreiros (2010: 5)
Em 09 de janeiro de 2003 foi
implantada a lei 10.639 que trouxe a obrigatoriedade
das escolas de ensino fundamental e médio,
públicas e privadas, de abordarem o ensino da
História e Cultura Afro Brasileira. Fundamental para
discutir a importância das influencias negras na
nossa formação cultural. A escola é um dos
caminhos para trazer esse diálogo entre os jovens e
tentar reverter o preconceito enraizado, é preciso
refletir sobre nosso passado e compreender que ele
nos ajudou a sermos quem somos hoje,
reconhecermo-nos como um país mestiço, rico em
cultura afrodescendente. E acima de tudo, que
somos todos pessoas, iguais em direitos e valores,
promovendo assim, a igualdade.
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POVOS

Os africanos resistiam aos maus tratos
que recebiam e por diversas vezes tentavam fugir.
As fugas bem sucedidas deram origem aos
Quilombos, locais
onde ficavam escondidos,
geralmente mais para o interior brasileiro, distantes,
onde os brancos ainda não haviam colonizado.
Esses locais permitiam que vivessem
de acordo com seus costumes, suas tradições,
misturando também as diversidades entre seus
membros. O mais conhecidos desses locais é o
“Quilombo dos Palmares”.
Essa presença dos negros africanos no
Brasil trouxe diversas contribuições para a formação
da nossa cultura, entre elas, influencias na Língua,
nas crenças, nas músicas, danças e vestimentas.
Os negros que aqui chegavam eram
oriundos de diversas partes do Continente Africano,
assim, trouxeram diferentes palavras, pronuncias,
sotaques, acrescentando sua linguagem ao nosso
português, juntamente com influencias indígenas.
Também era comum praticarem suas
crenças religiosas, escondidos dos brancos, que
achavam que os rituais aos orixás eram
demoníacos. Assim, os negros associaram alguns
santos com objetivo de disfarçar sua religião, para
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serem menos oprimidos e poderem continuar suas
práticas, como do candomblé e da umbanda.
Atualmente ainda existe muito preconceito em
relação a esse assunto, mas é fato que tornaram-se
religiões afro-brasileiras, praticadas até hoje,
fazendo parte de nossa cultura, existindo, inclusive,
movimentos para preserva-las.
Grande herança cultural deixada é a
prática da capoeira, oficialmente considerada como
folclore. Surgiu aqui no Brasil, quando os escravos
praticavam uma espécie de ¨treino¨ parecido com
uma luta e com uma dança, que os permitia se
fortalecer, para estarem preparados nos embates
com os brancos e continuar resistindo.
Hoje em dia continua sendo muito
praticada, com muitos adeptos á essa prática de
manifestação cultural, que vai muito além de uma
dança ou uma luta.
Em nossos hábitos alimentares,
também houve uma grande influência trazida pelos
povos vindos da África, desde temperos e
condimentos, como pimenta e azeite de dendê, até
alimentos como feijão preto, canjica e cuscuz e
frutas, como o coco. Algumas regiões do país
também ainda utilizam fogão a lenha e panelas de
barro, originários da cultura africana.
A moda também ganhou contribuições
dos povos africanos, com o uso de turbantes,
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miçangas, rendas, cores do continente africano,
bordados, que são considerados atemporais e
admirados por diversos brasileiros de diferentes
classes sociais.
Além disso, no estado da Bahia, existe
a manutenção da cultura com as típicas ¨baianas¨,
que usam vestidos bastante rodados, brancos, com
muito pano e rendas, baseadas nas vestimentas dos
orixás.
O dia 20 de Novembro – Dia da Consciência
Negra
Com tantas contribuições, para
representar e homenagear essas pessoas, que tanto
sofreram ao longo de anos e que ainda sofrem muito,
com um preconceito que insiste em marginaliza-los,
foi implantada, uma data, por força de uma lei. Surge
assim o dia 20 de novembro denominado como Dia
da Consciência Negra. Esse dia foi escolhido em
homenagem a morte de Zumbi dos Palmares. O
objetivo dessa data é trazer conhecimento e
reflexão, no intuito de extinguir o preconceito,
ampliar o respeito e dar voz a movimentos que lutam
por uma igualdade social, independente de cor, raça
e religião.

Suzana Reche Nogueira de Andrade

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1108

A lei 10.639 – Obrigatoriedade do ensino da
História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas
Em 09 de janeiro de 2003 foi
implantada a lei 10.639 que trouxe a obrigatoriedade
das escolas de ensino fundamental e médio,
públicas e privadas, de abordarem o ensino da
História e Cultura Afro Brasileira. Fundamental para
discutir a importância das influencias negras na
nossa formação cultural. A escola é um dos
caminhos para trazer esse diálogo entre os jovens e
tentar reverter o preconceito enraizado, é preciso
refletir sobre nosso passado e compreender que ele
nos ajudou a sermos quem somos hoje,
reconhecermo-nos como um país mestiço, rico em
cultura afrodescendente. E acima de tudo, que
somos todos pessoas, iguais em direitos e valores,
promovendo assim, a igualdade.
ESCOLA E A CONSTRUÇAO DA IDENTIDADE
NEGRA
A escola tem um papel fundamental no
que se refere à contribuição para a construção da
identidade de crianças e adolescente, de todas as
cores e raças. Ela deve ter obrigação de oferecer
aos alunos um material amplo para leitura,
apreciação e pesquisa, que abranja diferentes
culturas, de diversos povos, proporcionando um
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conhecimento e um reconhecimento da identidade
negra também, não priorizando a cultura europeia,
como, infelizmente, foi feito por muito tempo.
As histórias contribuem para o
processo de construção da identidade das crianças,
sendo assim uma excelente ferramenta que a escola
deve usar para despertar uma reflexão sobre
diversidade, despertando nos pequenos leitores,
senso crítico e discernimento, incluindo a cultura
afrodescendente.
A escola deve ter a consciência de
implantar um currículo que contemple todas as
tradições, culturas e referenciais simbólicos que
constituem a cultura brasileira, com destaque para
um diálogo com as africanidades. Buscando quebrar
assim,
comportamentos
discriminatórios
e
excludentes que foram repassados durante
décadas. É importante romper com padrões sociais
cristalizados e com as práticas invisíveis de reforço
negativo da imagem do negro.
Conforme Silva (2010), o papel da
escola na escolha dos livros utilizados nas séries
iniciais é fundamental. É responsabilidade da escola
estar atenta para a escolha do acervo de sua
biblioteca, devendo optar por livros que contribuam
para a formação de uma identidade positiva do negro
e, simultaneamente, proporcionar aos alunos não
negros o contato com a diversidade e as
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especificidades da cultura africana, deixando, assim,
para trás, uma visão estereotipada e preconceituosa
das
idiossincrasias
dos
referenciais
afrodescendentes. Aprendendo a valorizar também
as contribuições dos africanos para a cultura
brasileira.
.
[...] não interessa apenas aos alunos
de ascendência negra. Interessa
também aos alunos de outras
ascendências étnicas, principalmente
branca, pois ao receber uma educação
envenenada pelos preconceitos, eles
também tiveram suas estruturas
psíquicas afetadas. Além disso, essa
memória não pertence somente aos
negros. Ela pertence a todos, tendo em
vista que a cultura da qual nos
alimentamos quotidianamente é fruto
de todos os segmentos étnicos que,
apesar das condições desiguais nas
quais se desenvolvem, contribuíram
cada um de seu modo na formação da
riqueza econômica e social e da
identidade nacional [...].

Os professores também precisam
planejar formas de fazer com que os alunos
percebam a África como um continente, que possui
diversos países, cada qual com características
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diversas, com aeroportos, escolas, hospitais,
faculdades, países com população de cor branca,
pois, infelizmente, muitas pessoas veem a África
como um único país, onde existe apenas animais
selvagens soltos e pobres miseráveis de cor negra.
Essa visão preconceituosa faz com
que crianças negras não se reconheçam em sua
origem, prejudicando sua aceitação e identidade.
A construção da identidade de um
indivíduo inicia - se desde a infância, sofrendo
alterações ao longo da vida, com base nas
influências positivas e negativas que esse indivíduo
sofrerá durante os anos. Para Erikson (1972), o
senso de identidade é desenvolvido durante todo
ciclo de vida, no qual cada indivíduo passa por uma
série de períodos de desenvolvimento distintos.
Em termos psicológicos, a formação
da identidade emprega um processo
de reflexão e observação simultâneas,
um processo que ocorre em todos os
níveis do funcionamento mental, pelo
qual o indivíduo julga a si próprio à luz
daquilo que percebe ser a maneira
como os outros o julgam, em
comparação com eles próprios e com
uma tipologia que é significativa para
eles; enquanto que ele julga a maneira
como eles o julgam, à luz do modo
como percebe a si próprio em
comparação com os demais e com os
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tipos que se tornam importantes para
ele.
(Erikson 1972: 21)

Ainda sobre construção da identidade,
de acordo com Hall, essa construção está sempre
em movimento e não pode ser vista de forma
engessada. As pessoas mudam suas identidades
conforme as necessidades do momento.
O sujeito ainda tem um núcleo ou
essência interior que é o “eu real”, mas
este é formado e modificado num
diálogo contínuo com os mundos
culturais “exteriores” e as identidades
que esses mundos oferecem.
(Hall 2005: 11)

Outro aspecto necessário e polemico
de ser abordado na literatura afro-brasileira diz
respeito à religiosidade. Não há como abordar a
cultura e a tradição afrodescendente sem mencionar
a tradição mitológica. Porém, existe grande
preconceito em relação a esse assunto, de um modo
geral, as práticas religiosas de matriz africana são
associadas erroneamente a coisas negativas e ao
mal. Isso causa um distanciamento entre brancos e
negros por falta de informação.
Estes equívocos que são ocasionados
principalmente por desconhecimento podem ser
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trabalhados na escola, através de contos infantis que
abordam esta temática.
A formação do universo pelos orixás e
o candomblé em si, parecem ser
esquecidos pelos professores, que
muitas vezes não vêem com bons
olhos as religiões africanas. O
resultado dessa intolerância reflete na
educação de seus alunos que, por
desconhecimento,
discriminam
a
religião e seus seguidores. O problema
se torna ainda mais grave se
pensarmos que a maioria das escolas
brasileiras, quando ligadas a alguma
religião, restringem-se ao catolicismo e
protestantismo
[...]
A
criança
afrodescendente brasileira só poderá
“acender a fogueira” a partir do
momento em que se enxergar como
parte formadora da sociedade, não
como vítima, mas como colaboradora.
Tão importante como denunciar a
discriminação
é
apresentar
ao
universo infantil motivos para se
interessarem e valorizarem as culturas
africanas (Horta 2010: 6).

A literatura afro-brasileira precisa ser
compreendida e valorizada em suas riquezas de
abordagens e significados, mas com o devido
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cuidado para não reproduzir estereótipos e valores
etnocêntricos.
A afro-literatura brasileira poderia ser
entendida, ainda, como aquela
produção que: possui uma enunciação
coletiva, ou seja, o eu que fala no texto
traduz
buscas
de
toda
uma
coletividade negra...Para que o livro
seja uma obra de referência, não basta
trazer
personagens
negras
e
abordagens sobre preconceitos. É
importante levar em consideração o
modo como são trabalhados o texto e
a ilustração. (Pires; Sousa; Souza
2005: 1).

Atualmente, há uma oferta bem mais
ampla de textos relacionados à cultura afrobrasileira, abordando temas diversos. Sendo assim,
cabe aos professores e aos coordenadores de
escolas uma busca, uma pesquisa de bons materiais
para serem trabalhados em sala de aula, além de
uma posição política e crítica sobre a importância de
valorizar essa cultura, ao longo de todo o ano letivo.
UM POUCO DE LEITURA PARA AGUÇAR O
CONHECIMENTO

leituras

Deixo aqui algumas sugestões de
que relatam os acontecimentos que
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envolviam os africanos, a situação de opressão e o
universo tão particular em que eles estavam
inseridos ao serem escravizados e trazidos ao Brasil,
entre elas a coletânea “Cadernos Negros”, publicada
pelo movimento Quilombhoje de São Paulo,
“Antologia contemporânea da poesia negra
brasileira” de 1982 e “Poesia negra brasileira” de
1992. São formadas em sua maioria por poemas que
resgatam e evidenciam a questão negra.
Como autores que se destacaram por
defender a causa abolicionista ou simplesmente se
interessaram e publicaram obras nesse viés temos:
Antônio Candido Gonçalves Crespo, Luis Gonzaga
Pinto da Gama, Cruz e Souza, Bernardino da Costa
Lopes, Machado de Assis, Tobias Barreto, José do
Patrocínio e Castro Alves.
INFLUÊNCIA NEGRA NA MÚSICA DO BRASIL
A música, o uso de instrumentos, a
dança, faz-se presente em nosso território brasileiro
desde a época em que apenas os indígenas viviam
aqui. Sofreu influencias com a chegada dos
portugueses e, posteriormente, dos negros vindos
da África. O Brasil possui uma rica e enorme
variedade musical, gerada por toda essa mescla,
essa diversidade cultural.
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Sugiro alguns sites, como fonte de
pesquisa e informação sobre o assunto:
http://abacai.org.br/patrimonio_imaterial/
www.revelandosaopaulo.org.br
http://portal.iphan.gov.br/sp
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/tem
as/sao-paulo/cultura-efolclorepaulistamusica.php
Dentro das manifestações afrobrasileiras está o Jongo (gênero encontrado em SP,
RJ e MG), que gerou grande influência para o
surgimento do samba, consiste em danças de roda,
com palmas e improvisações de versos, adivinhas e
metáforas. Surgiu em meio aos escravos, como meio
de comunicarem-se de forma “decifrada” para que
não fossem compreendidos pelos brancos.
As congadas também possuem origem
na época da escravidão, surgindo a partir de uma
mescla de tradições africanas e católicas,
simbolizam a coroação do rei do Congo e também
são presentes em todo o Brasil até hoje.
A música brasileira também sofre
influencias de outras culturas, sejam elas brancas,
asiáticas etc, mas o mais importante a ser analisado
é o quanto essa diversidade torna nossa expressão
artística rica, capaz de atender aos mais
diversificados gostos, públicos e objetivos (música
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para relaxar, música para dançar, música para
entreter, entre muitas opções). Não devemos
superiorizar um ritmo em relação a outro, todos tem
sua importância, seu uso e cabe a nós conhecermos
sua origem, seus significados, sempre partindo de
um princípio respeitoso.

CONCLUSÃO
As leituras e pesquisas realizadas para
a produção desse artigo buscam ampliar a visão do
quanto os negros trazidos da África contribuíram
para a formação da nossa sociedade brasileira,
mesmo que tenha ocorrido de forma obrigatória,
escravista, eles se fizeram presentes, buscaram
manter suas raízes e seus costumes, influenciando
nossa cultura e misturando-se ao povo que aqui
vivia, formando novos povos, mestiços, brasileiros,
afro-descentes que somos.
Muito já foi conquistado pelos
movimentos negros, mas não podemos negar que
ainda existe muito preconceito, muito racismo e
trazer esse assunto como objeto de estudo, tanto
entre estudantes quanto entre professores se faz
muito necessário, pois é preciso conhecer a História,
é preciso repensar sobre ela, é preciso desmistificar
julgamentos de superioridade, ter argumentos para
combater a desigualdade, valorizar quem nos ajudou
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a sermos quem somos, quem nos contribuiu com
alimentos, crenças, linguagens, vestimentas,
músicas e manifestações folclóricas. É preciso
promover a igualdade, a solidariedade e o respeito.
É de suma importância valorizar o
trabalho com literatura infanto-juvenil que aborde a
temática afro-brasileira, para que a identidade das
crianças e adolescentes possa estar representada.
Segundo Horta (2010), a falta de representação da
criança negra fará com que a diversidade não seja
contemplada e o processo de branqueamento
acabará por deturpar as identidades em formação
dos pequenos leitores. O que ocorrerá com as
crianças negras é uma ausência de conteúdo que
conte sua história e que faça com que, no futuro, elas
tendam a transformar-se em adultos problemáticos
em suas afirmações como sujeitos.
Sabemos, como professores, que a
construção da identidade sofre forte influência de
todas as representações sociais, buscamos nos
identificar com músicas, histórias, pessoas, assim, a
cultura afro-brasileira tem que estar presente nas
escolas, durante todo o ano, não apenas em
novembro, para que grande parte dos alunos se
identifique, amplie sua autoestima e se encontre
dentro dos conteúdos relacionados à literatura e a
História, principalmente.
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O ESTUDO DE HISTÓRIA COM A UTILIZAÇÃO DA
COLEÇÃO HISTÓRIA TEMÁTICA

Tais Cristina de Assis Dada

Coleção História Temática: os livros

Analisaremos as diferenças existentes entre
duas edições da coleção História Temática, uma
publicada no ano 2000 e a outra em 2004,
considerando o fato de a coleção trabalhar com eixos
temáticos seguindo orientações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de História. Deste modo
analisaremos as alterações feitas pelos autores na
última edição publicada dos livros da coleção.
A Coleção História Temática é formada por
quatro grandes eixos temáticos: Tempos e Culturas;
Diversidade Cultural e Conflitos; Terra e Propriedade;
e o Mundo dos Cidadãos. É destinada a alunos de 5a a
8a série do Ensino Fundamental e em cada série um
eixo temático é trabalhado, os livros são intitulados da
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seguinte maneira: História Temática: tempos e
culturas; História Temática: diversidade cultural e
conflitos; História Temática: terra e propriedade; e
História Temática: o mundo dos cidadãos.
Os autores da obra são Andréa Montellato,
Conceição Cabrini e Robero Catelli Júnior. Para cada
título há um caderno destinado aos professores
intitulado Assessoria Pedagógica, no qual os autores
especificam a proposta pedagógica contida na obra,
assim como a estrutura e o funcionamento da coleção,
os conteúdos procedimentais desenvolvidos, os
procedimentos metodológicos adotados e a justificativa
do eixo temático escolhido. Ademais, expõem
sugestões de material de apoio para as aulas, bem
como comentários e respostas das atividades do livro.
A seguir explicitaremos a forma como cada livro é
organizado, destacando as diferenças encontradas
entre as duas edições.
O livro História Temática: Tempos e Culturas
destinado a alunos da 5a série do Ensino Fundamental
se divide, nas duas edições, em 04 subtemas
intitulados "História e memória", "O que é tempo", "O
surgimento do homem" e "A experiência humana" que
se desdobram em 14 capítulos na edição de 2000 e 11
capítulos na edição de 2004. Três capítulos foram
retirados da edição atualizada e verificamos que na
edição mais antiga os capítulos não possuíam
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subtítulos, já na edição mais atual é possível observar
a existência deles.
Além disso, constatamos alterações no título de
alguns capítulos, a seguir relataremos os capítulos das
duas edições. Na edição de 2000 são: "Lembrar e
Esquecer", "Diferentes histórias em uma mesma
época", "A família e outras épocas", "O tempo dos
relógios e dos calendários", "Mesma época, diferentes
tempos", "Tempo geológico, o tempo da Terra",
"Arqueologia: pesquisando pistas", "O surgimento e as
transformações do ser humano", "As marcas do
homem: fogo, arte e linguagem", "O modo de vida dos
primeiros homens", "Os primeiros povos do continente
que se chamaria América", "Cidades: ontem e hoje" e
"O papel da escrita".
Na edição de 2004 são: "Fazer, aprender e
lembrar histórias", "Diferentes histórias em uma mesma
época", "O tempo medido e o tempo vivido", "Tempo
geológico, o tempo da Terra", "Arqueologia:
pesquisando
pistas",
"O
surgimento
e
as
transformações do ser humano", "Os primeiros povos
do continente que se chamaria América", "Diferenças
entre os seres humanos e os outros animais", "O modo
de vida dos primeiros homens", "Cidades ontem e hoje"
e o "O papel da escrita".
Foi possível observar na edição de 2004 do eixo
temático "Tempos e Culturas" a inclusão dos conceitos
de preservação cultural e do patrimônio histórico que
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não estavam presentes na edição anterior, assim como
uma maior ênfase na história pré-cabraliana do espaço
brasileiro e a organização das cidades na Antiguidade,
na qual textos sobre as cidades egípcias e gregas da
antiguidade e da atualidade foram incluídos.
Alguns capítulos presentes na edição de 2000
foram retirados da edição atual e seus conteúdos
incorporados a outros. Os capítulos excluídos foram: "
Lembrar e esquecer", "A família e outras épocas",
"Mesma época, diferentes temas" e "As marcas do
homem: fogo, arte e linguagem".
Verificamos na edição de 2004 a alteração do
nome de um capítulo chamado na edição anterior de "O
tempos dos relógios e dos calendários" para "O tempo
medido e o tempo vivido", assim como a mudança de
lugar de um capítulo que na edição de 2000 era o de
número 12 e fazia parte do tópico intitulado "A
experiência humana"; e na edição atual ocupa o lugar
de número 07 e está incluído no tópico "O surgimento
do homem". O capítulo possui o mesmo título nas duas
edições "Os primeiros povos do continente que se
chamaria América".
Podemos considerar que as alterações
realizadas na edição de 2004 do eixo temático "Tempos
e Culturas", buscam seguir as orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de História, uma vez
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que os estudos realizados pelos alunos parte de
realidades próximas de seu contexto.
A alteração do nome de um capítulo demonstra
esta tentativa de aproximação entre os assuntos
abordados no livro e a vida cotidiana dos alunos. Na
primeira edição ele chamava-se "O tempo dos relógios
e dos calendários" e a impressão que os alunos
poderiam ter era a de que ele abordaria assuntos
relacionados as horas do relógio, as datas existentes no
calendário, tais como datas cívicas, feriados, entre
outros, sem que pudessem relacionar que estes
assuntos fazem parte de seu cotidiano e que de alguma
maneira influenciam suas vidas. A mudança do título do
capítulo, que pode parecer ser simples, faz uma grande
diferença em relação a este fato pois ao intitulá-lo " O
tempo medido e o tempo vivido" o sentido se altera e o
aluno tem a possibilidade de considerar que o tempo
medido pelos relógios e calendários é o mesmo tempo
que ele viveu e ainda vive.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais de História:
O tempo histórico pode ser dimensionado
diferentemente, considerado em toda a
sua complexidade, cuja dimensão o
aluno aprende paulatinamente...] o
tempo histórico compreendido nesta
complexidade
utiliza
o
tempo
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institucionalizado (tempo cronológico),
mas também o transforma à sua maneira.
Isto é, utiliza o calendário que possibilita
especificar o lugar dos momentos
históricos na sucessão do tempo, mas
procura trabalhar também com a ideia de
diferentes níveis e ritmos de durações
temporais. (BRASIL, 1997, p.30).

Podemos analisar, também, a inclusão dos
conceitos de patrimônio histórico e preservação cultural
como uma maneira de se trabalhar com os alunos "a
leitura de tempos diferentes no tempo presente, em um
determinado espaço, e a leitura deste espaço em
tempos passados" (BRASIL, 1997, p.37). Segundo os
PCNs de História, é importante um trabalho histórico
que valorize o patrimônio histórico sociocultural e que
respeite a diversidade.
Na edição de 2004 do livro, os autores dão maior
ênfase à história pré-cabraliana do espaço brasileiro,
assim como incluem mais discussões sobre a
organização das cidades na Antiguidade, incluindo
textos sobre as cidades egípcias e gregas da
antiguidade e da atualidade, o que consideramos estar
de acordo com as orientações dos PCNs de História que
estabelecem:
Prevalecem os estudos comparativos
para a percepção de semelhanças e das
diferenças, das permanências e das
transformações das vivências humanas
no tempo, em um mesmo espaço,
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acrescentando as caracterizações e
distinções entre coletividades diferentes,
pertencentes
a
outros
espaços.
(BRASIL, 1997, p.46)

O livro História Temática: Diversidade Cultural e
Conflitos, destinado a alunos da 6o série do Ensino
Fundamental, em suas duas edições, é dividido em 04
subtemas "Os mitos e as grandes navegações", "O
desencontro entre culturas", "A construção da
sociedade colonial" e "Trabalho e resistência" que se
desdobram em 10 capítulos: "Mito e memória histórica",
"Em busca do paraíso", "A aventura das navegações",
"Indígenas do Brasil", "Conflito, dominação e
resistência", "Encontros e desencontros em diferentes
tempos e espaços", "Ocupar, dominar e colonizar",
"Fragmentos da vida colonial no Brasil", "O que é ser
escravo e o que é ser livre", " Da África ao Brasil". Na
edição de 2004 constatamos a alteração do título de
dois capítulos, o que se chamava "Os indígenas do
Brasil atual", e do capítulo intitulado "As residências a
escravidão" para "Indígenas do Brasil" e "Da África ao
Brasil respectivamente. Além disso, foi possível
constatar que na edição mais antiga os capítulos não
possuíam subtítulos, porém na edição atual
observamos a existência deles.
Observamos no livro História Temática:
Diversidade Cultural e Conflitos uma ampliação na
discussão sobre a identidade nacional brasileira, na
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qual a memória e a cultura africana são valorizadas. Foi
possível constatar a inclusão de textos que buscam
enriquecer o conhecimento dos estudantes em relação
à história da África, assim como as especificidades do
povo deste continente. Consideramos que estas
alterações foram feitas no intuito de atender à Lei de
número 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que alterou o
artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
Educação básica:
Art. le A Lei n2 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 26-A,
79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ lo O conteúdo programático a que
se refere o caput deste artigo incluirá
o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o
negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira
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serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras. "Art.
79-B. O calendário escolar incluirá o
dia 20 de novembro como 'Dia
Nacional da Consciência
Negra'."(BRASIL, 2003, p.01).

Também observamos a inclusão de
pesquisas e reportagens recentes sobre a
escravidão no Brasil, acreditamos que os autores
utilizam estas pesquisas e reportagens atuais no
intuito de aproximar a discussão do tema escravidão
da realidade dos alunos. Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e estabeleceu a obrigatoriedade
do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana na Educação básica:
Art. I2 A Lei na 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 26-A,
79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ lo 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
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negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira
serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas
áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras. "Art.
79-B. O calendário escolar incluirá o
dia 20 de novembro como 'Dia
Nacional da Consciência
Negra'."(BRASIL, 2003, p.01).

Também observamos a inclusão de
pesquisas e reportagens recentes sobre a
escravidão no Brasil, acreditamos que os autores
utilizam estas pesquisas e reportagens atuais no
intuito de aproximar a discussão do tema escravidão
da realidade dos alunos.
O livro História Temática: Terra e Propriedade,
destinado a alunos da 7a série do Ensino Fundamental,
possui as mesmas características dos outros livros da
coleção. Ele é constituído de 03 subtemas intitulados na
edição de 2000 de: "A propriedade no presente e no
passado", "Religiosidade e política", "Terra, política e
protesto no Brasil"; que se desenvolvem em 11
capítulos: "Posse e propriedade", "Terra e propriedade
na Roma antiga", "Feudalismo: a terra como privilégio",
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"A propriedade capitalista", "Capitalismo: religião e
política", "A Revolução Inglesa: conquistas políticas
burguesas", "Independências políticas e a ideia de
nação", "O Império brasileiro: revoltas, terra e
escravidão" e "Canudos e Contestado: política, miséria
e misticismo".
Consideramos que os autores, ao incluírem o
capítulo "A República dos coronéis e do progresso",
buscam ampliar o espaço destinado aos estudos da
história brasileira, seguindo as orientações dos PCNs de
História que propõem aos alunos estudos que permitam
conhecer "as relações econômicas, sociais, políticas e
culturais que a sua localidade estabelece ou
estabeleceu com os centros administrativos nacionais,
no presente e no passado" (BRASIL, 1997, p.48).
A inclusão deste capítulo demonstra a
preocupação dos autores em aproximar as discussões
sobre o eixo temático Terra e Propriedade da realidade
dos estudantes, pois as questões relacionadas aos
conflitos de terra no Brasil se deram devido a
acontecimentos ocorridos no passado, ou seja, os
autores buscam explicar os conflitos vividos atualmente
pela sociedade, por intermédio de uma abordagem
histórica que considera os fatos vivenciados no
passado.
O último livro da coleção História Temática,
destinado a alunos da 8a série do Ensino Fundamental
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e intitulado "O Mundo dos Cidadãos", possui as mesmas
características dos livros anteriores e se divide, na
edição de 2000, em 04 subtemas chamados de " O
mundo moderno: os cidadãos e os excluídos", "Política,
revoluções e cidadania no mundo moderno", "A
reinvenção do Brasil: a república, as oligarquias e o
movimento operário"e "Autoritarismo e Democracia"
que se dividem em 11 capítulos: "Globalização
econômica e exclusão social", "As primeiras fábricas:
controle e disciplina", "A industrialização chega ao
Brasil", "Direito à cidadania: a Revolução Francesa",
"Ideais iluministas e os ecos da Revolução na América",
"Princípios do liberalismo e revoltas no século XIX", "O
fim do império brasileiro: a República dos coronéis e do
progresso", "Movimento operário e as conquistas de
direitos","As duas guerras mundiais: nacionalismo e
preconceitos", "Era Vargas: retratos de uma nova
ordem" e "Brasileiros mostrem suas caras".
Na edição atualizada de 2004 o livro possui 03
subtemas chamados de "Os cidadãos e os excluídos",
"O mundo do trabalho" e "Autoritarismo e democracia"
divididos em 11 capítulos intitulados: "Globalização
econômica e exclusão social", "Direito à cidadania: a
polis na Grécia Antiga e a Revolução Francesa na
América", "Ideais iluministas e os ecos da Revolução
Francesa na América", " Princípios do liberalismo", "As
primeiras fábricas: controle e disciplina", "A
industrialização chega ao Brasil", "Os trabalhadores e
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as conquistas do direito", "As duas guerras mundiais:
nacionalismos e preconceitos", "Era Vargas: retratos de
uma nova ordem", "Brasileiros mostrem suas caras", "O
exercício democrático: inclusão".
No livro editado em 2004 verificamos a
modificação dos subtemas, assim como a exclusão de
um deles. Também constatamos a alteração na ordem
dos capítulos, mudanças nos títulos dos mesmos e a
exclusão de um deles.
Na publicação de 2004, muitos capítulos tiveram
sua posição alterada em relação à edição do ano de
2000, consideramos que estas mudanças ocorreram
devido as alterações dos subtemas do livro.
Acreditamos que um trabalho baseado em eixos
temáticos exige uma constante atualização dos
conteúdos do livro, tais como discussões, textos,
imagens, entre outros. No caso do tema "O mundo dos
cidadãos" esta necessidade de alterações é ainda
maior, pois se trata de um eixo temático que está
relacionado a discussões que remetem a constituição
do conceito de cidadania na sociedade e,
conseqüentemente, do conceito de cidadania dos
alunos. De acordo com os PCNS de História:
[...] o ensino de História tende a
desempenhar
um
papel
mais
relevante na formação da cidadania,
envolvendo uma reflexão sobre a
atuação do indivíduo em suas
relações pessoais com o grupo de
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convívio, suas afetividades e sua
participação no coletivo (BRASIL,
1997, p.26)

Na edição de 2004, o capítulo "As primeiras
fábricas: controle e disciplina" foi incluído ao
subtema "O mundo do trabalho" e passou a ocupar
a quinta posição. Na edição de 2000, ele era o
capítulo de número 02 e fazia parte do tópico "O
mundo moderno: os cidadãos e os excluídos".

O capítulo intitulado "A industrialização no
Brasil" na edição de 2000 ocupava a posição de
número 03 e fazia parte do subtema "O mundo dos
cidadãos e dos excluídos". Na edição atualizada de
2004, passou a ocupar a posição de número 06 e
fazer parte do tópico "O mundo do Trabalho".
O quarto capítulo da edição de 2004 teve seu
título alterado para "Direito a cidadania: a polis na
Grécia Antiga e a Revolução Francesa". Na edição
anterior, ele era chamado de "Direito a cidadania: a
Revolução Francesa". Os autores incluíram na edição
atual a discussão sobre a polis na Grécia Antiga.
Consideramos que ao incluírem esta discussão os
autores seguem a orientação dos PCNs de História
Verificamos a transferência do capítulo "O fim do
Império brasileiro: a República dos coronéis e do
progresso", presente na edição de 2000, para o livro
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História Temática: Terra e propriedade destinados a
alunos da 7asérie do Ensino Fundamental.
Os autores do livro História Temática "O mundo
dos cidadãos" incluíram na edição atualizada de 2004
textos que discutem as ações realizadas pela sociedade
nos últimos anos, como, por exemplo, o Fórum Social
Mundial "Um outro mundo é possível", realizado na
cidade de Porto Alegre no ano de 2001. Segundo os
autores, nesta edição "foi dada maior ênfase não
apenas à exclusão e às desigualdades sociais que
marcam a atual dinâmica das sociedades, mas também
às soluções e ações empreendidas pelos diversos
sujeitos históricos em nível local e global"(CABRINI;
CATELLI; MONTELLATO, 2004, p.3).
Constatamos a inclusão do capítulo "O exercício
democrático: inclusão", que expõe aos alunos
discussões que abarcam o tema cidadania, com textos
sobre ações organizadas por grupos da sociedade que
visam diminuir as exclusões existentes no Brasil. Os
autores também fazem um panorama sobre o governo
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do
presidente atual Luís Inácio Lula da Silva e as ações
políticas realizadas por ambos governos. Consideramos
este capítulo pertinente ao eixo temático "O mundo dos
Cidadãos", pois o mesmo possibilita aos estudantes
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aprofundarem seus conhecimentos acerca do conceito
de cidadania, bem como situam- nos sobre as ações
dos últimos governos do país, estudando conteúdos
conceituais de História que o ajudam a explicar o
contexto político atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os PCNs os estudos históricos
não devem ser apresentados aos alunos de uma
maneira linear e uniforme que condicione ao
entendimento de que a História é disposta por uma
trajetória homogênea do passado em relação ao futuro.
Pelo contrário, a proposta apresentada é a de que os
estudos históricos "possibilitem estudos críticos e
reflexivos, expondo as permanências, as mudanças, as
diferenças e semelhanças das vivências coletivas"
(BRASIL, 1997, p.47).
O ensino da disciplina de História possui como
um de seus objetivos relevantes, a constituição da
identidade social dos alunos e para tanto é necessário
"uma reflexão sobre a atuação do indivíduo em suas
relações pessoais com o grupo de convívio, suas
afetividades e sua participação no coletivo" (BRASIL,
1997, p.26). Portanto, os estudos históricos devem
possibilitar aos estudantes momentos de reflexão
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acerca das diferentes histórias da qual o passado e o
presente constituem-se
Consideramos ser válida a elaboração de uma
coleção de livros didáticos, destinada a alunos do
Ensino Fundamental II, constituída a partir de uma
proposta pedagógica baseada em eixos temáticos,
como proposto pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais de História. Após a análise proposta por esse
trabalho, concluímos que a coleção apresentou as
características necessárias para tal feito. Foi possível
observar que a coleção História Temática utiliza uma
proposta que considera o estudo da disciplina de
História em toda sua complexidade, valorizando as
especificidades que a mesma possui.
Ao analisar as duas edições da coleção,
verificamos a presença de atividades que discutem os
temas propostos pelos PCNs, as discussões abarcam
os objetivos estabelecidos pelos Parâmetros, tais como
constituição de identidade, cidadania, respeito ao
próximo, conhecimento acerca da história de outros
povos, diversidade sociocultural, questionamento da
realidade,
reconhecimento
de
mudanças
e
permanências nas vivências humanas, entre outros.
Constatamos que a coleção História Temática
busca tornar o estudo de História uma experiência a
partir da vivência cotidiana dos alunos, de maneira que
os mesmos possam se sentir atuantes de sua própria
história e compreendam que a história de seu povo e
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de seus antepassados faz parte de sua realidade e de
sua vida, afinal os estudos históricos não nos remetem
apenas a feitos históricos realizados por sujeitos
privilegiados, mas a acontecimentos e feitos realizados
por diversos sujeitos que fizeram e ainda fazem parte
da constituição de nossa cultura, identidade e de
nossas vidas.
Como visto nos PCNs de História, o
conhecimento histórico não pode ser ensinado aos
alunos como algo pronto e acabado constituído por
verdades absolutas; muito pelo contrário, ele é
dinâmico e está sempre em um estado de construção,
pois a cada momento pode ser reelaborado pelos
sujeitos que fazem parte desta história. Os alunos não
podem ser considerados apenas como meros
receptores de conhecimentos prontos e acabados, mas
sim como construtores críticos e ativos da história da
qual fazem parte.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais para a educação:
O ensino de História envolve relações e
compromissos com o conhecimento
histórico, de caráter científico, com
reflexões que se processam no nível
pedagógico e com a construção de uma
identidade social pelo estudante,
relacionada às complexidades inerentes
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à realidade com que convive. (BRASIL,
1997, p.27)

Constatamos que a coleção História Temática possui
uma proposta pedagógica que considera o aluno como
um sujeito crítico, ativo e participante de sua história.
Suas atividades remetem os estudantes a esta
condição, fazendo com que pensem e reflitam acerca
dos acontecimentos passados em relação ao presente
projetando ideias para o futuro.
Em todos os livros da coleção podemos
encontrar atividades que utilizam como fonte de
informação
imagens,
fotografias,
desenhos,
reprodução de documentos, cartas, jornais, revistas,
letras de músicas, obras de arte, esculturas,
ferramentas de trabalho, entre tantos outros. E essas
fontes de informações relatam a memória de
acontecimentos de vidas coletivas e individuais
pertencentes a um passado que faz parte da história da
sociedade.
Deste modo os alunos podem interpretar,
analisar e comparar estas informações recebidas
relacionando-as com o passado e o presente que
vivem. È importante observar que os autores dos livros
atentaram-se em utilizar fontes de informações que
remetem a coleta de dados de outros povos e
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sociedades, assim como de povos e sociedades das
qual os alunos fazem parte.
Observamos que a coleção possui atividades que
permitem aos alunos dialogar e questionar acerca dos
problemas relacionados com o passado e o presente,
ou seja, possibilita a problematização dos assuntos
abordados. Ademais, constamos a presença de textos,
imagens e pesquisas atualizadas que permitem ao
aluno refletir sobre o tema que está sendo abordado, de
uma maneira que possibilita associar os estudos
históricos ao presente que está sendo vivido.
Consideramos que as atividades contidas nos
livros didáticos da coleção História Temática permitem
que os alunos assumam uma postura de pesquisadores
acerca do objeto estudado, sem que exista um
direcionamento a determinadas posições políticas ou
ideológicas. Os exercícios e os textos presentes na
coleção não condicionam o leitor da obra a uma verdade
absoluta, pelo contrário permitem que ele reflita, discuta
e formule a sua ideia em relação ao fato estudado.
De acordo com as orientações dos Parâmetros,
sobre as atividades:
[...] O conhecimento está sempre
embasado em teorias que orientam o
olhar do observador. Para se estar aberto
a um número maior de informações é
importante ter acesso a diferentes dados
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e conhecer várias teorias para interpretar
os fenômenos de modo cada vez mais
complexo. (BRASIL, 1997, p.63).

Tal coleção encontra-se atualizada, como
verificamos ao longo deste trabalho, e está disponível
no mercado editorial brasileiro para escolas privadas e
públicas. Tem sido enviada pelo MEC para as escolas
públicas, desde que escolhida pelos professores, como
por exemplo na Escola Municipal Presidente Campos
Salles, localizada no bairro São João Clímaco, na
cidade de São Paulo, que utiliza esta coleção por
indicação de seus professores na disciplina de História
nas séries do Ensino Fundamental II.
Consideramos que os livros didáticos da coleção
História Temática, possibilita aos professores
realizarem um trabalho metodológico baseado nos
eixos
temáticos
propostos
pelos
Parâmetros
Curriculares Nacionais para a Educação, partindo de
uma perspectiva que considera o aluno um sujeito
crítico e participante dos acontecimentos históricos
pelos qual a sociedade tem passado ao longo dos anos.
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JOGOS E BRINQUEDOS
Valdicélia Maria dos Santos

Resumo: A brincadeira trabalha o desenvolvimento
da memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a
criatividade e contribui para o desenvolvimento das
estruturas psicológicas e cognitivas da criança.
Através da brincadeira a criança parte do real para o
imaginário, ao brincar, ela aprende trazendo
situações do cotidiano criando, recriando,
reinventando e transformando a realidade. Rego
(2004), citando Vygotsky revela qual é a importância
do brincar como tema voltado para realidade,
mostrando um caminho para aproxima a criança do
mundo. Brincar, participar de jogos é uma
necessidade da criança, através da brincadeira
acriança vai se tornando um sujeito, com a
brincadeira a criança modifica a realidade dando
outro sentido adquirindo um novo significado.
Brincando a criança aprende a se socializar com
mais facilidade, aprende trabalhar em grupo,
aprende como tomar decisões e reconhecer melhor
o mundo dos adultos. Todas as pessoas que então
em volta dos pequenos devem buscar o bem-estar
deles durante o processo de ensino e aprendizagem.
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Palavras-chave: brincadeira, criança, aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Os brinquedos são introduzidos na vida das
crianças desde o seu nascimento, os adultos sempre
estão as estimulando. “Através dos brinquedos a
criança desenvolve a fala, o pensamento e a
concentração” participando de jogos as crianças
desenvolvem além dos músculos e a coordenação.
Devemos lembrar que a brincadeira faz parte do
processo da formação educativa do ser humano.
Brincar é uma necessidade básica e um direito de
todos. A escola precisa ter espaços lúdicos
estruturados para jogos, brinquedos e brincadeiras.
Parten (apud Papalia 2000) revela que ao
brincar as crianças consegue identificar atividades
lúdicas sociais e não sociais. Na brincadeira se
observa os pilares lúdicos das crianças: a imitação,
o espaço, a fantasia, as regras e os valores. Na
educação infantil trabalhar com brinquedos tem
como objetivo para os educadores, observar e
perceber se as crianças são alertas, curiosas,
críticas e confiante, verificar a capacidade de
imaginar coisas e falar o que realmente pensam, se
elas têm iniciativas próprias, se elaboram ideias, tem
habilidade para formar perguntas e problemas
interessantes. (KOMIL, 1991, p 15).
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Brincadeiras, brinquedos e jogos estão
presentes no dia a dia das crianças, por mais
simples que seja há interação entre as crianças e os
adultos, se percebe que o lúdico em diferentes
situações vividas pelas crianças pode ter várias
percepções, eles são muito importantes para o
desenvolvimento integral da criança tanto nas
funções psicológicas, intelectuais, morais e sociais.
Através do brincar que a criança torna-se
ativa
no
seu
desenvolvimento,
constrói
pensamentos se adaptando ao ambiente, podemos
refletir sobre o brincar, não somente como um
facilitador da aprendizagem, mas um fator
fundamental
e
essencial
para
o
seu
desenvolvimento individual. O educador necessita
ter uma concepção dos jogos como recursos.
O Educador tem um papel fundamental no
ensino-aprendizagem
precisando
ter
muita
percepção para que os alunos desenvolvam
habilidades, buscando sempre se aprofundar no
assunto e de como aliar teoria à prática. Espera-se
que esta pesquisa ajude os educadores trabalhar os
jogos e brinquedos percebendo que somente com
sua mediação os objetivos serão alcançados, além
de propiciar para as crianças um local prazeroso,
onde reine a alegria e espontaneidade, assim as
crianças
irão
vivenciar
suas
experiências
intensamente.
Valdicélia Maria dos Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1149

Segundo Rousseau, (apud Almeida, 1998, p
22). “Em todos os jogos em que estão persuadidas
de que se trata apenas de jogos, as crianças sofrem
sem se queixar, rindo mesmo, o que nunca sofreriam
de outro modo sem derramar torrentes de lágrimas”.
A brincadeira é a melhor forma de
comunicação e da criança se relacionar com outras
pessoas da mesma idade. Ela se enquadra com uma
forma que a criança tem de experimentar o mundo,
além de saciar sua curiosidade e aprendendo a
vencer seus medos, porque a criança materializa o
mundo através do brinquedo. Quando a criança está
jogando ou brincando ela age de uma maneira mais
responsável, demonstrando que será na vida adulta.
Vygotsky, 1984 evidenciava que a riqueza do
brinquedo ocorre devida sua capacidade de instigar
a imaginação infantil.
De acordo com Wajskop, (1995), a
brincadeira é um fato social, um espaço de interação
infantil e de construção, além de ser uma atividade
social, onde a criança consegue criar a realidade
utilizando seus próprios sistemas simbólicos. Sendo
também
uma
atividade
voluntária
com
características imaginativas e de vários significados.
A separação entre brincar e ensinar impede
os professores de explorar as brincadeiras como
recurso indispensável no aprender? Quando
brincam, as crianças desenvolvem sua imaginação,
Valdicélia Maria dos Santos
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procuram compreender as ações humanas nas
quais estão inseridas.
Segundo Maranhão (2004), o brincar, para a
criança, ó muito importante sendo necessário
conhecer as necessidades do desenvolvimento
infantil, a fim de proporcionar oportunidades que elas
necessitam para seu desenvolvimento.
Conforme as crianças crescem, suas
brincadeiras se transformam, ficando mais
socializadas. A criança passa a conviver com tudo
que lhe possibilita um aprendizado, tendo como
exemplo: a maneira que deve lidar com o respeito
mútuo, partilhar brinquedos, dividir tarefas e tudo
aquilo que implica numa vida coletiva. O brincar
possibilita a convivência entre as crianças, fazendo
com que elas troquem diversas experiências.
Elas começam a pensar sobre suas ações
nas brincadeiras, começam a dar opiniões e falar o
que
sentem,
não
querem
somente
ser
compreendida, sua intenção é fazer parle da
brincadeira como uma participante ativa, começam a
se expressar melhor para que a brincadeira possa
continuar.
O questionamento que motivou a escola
desse tema foi: qual a importância dos jogos e os
brinquedos para o desenvolvimento da criança?
Como o professor pode trabalhar jogos e
brinquedos para melhorar o desenvolvimento da
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criança. A pesquisa bibliográfica foi nosso suporte
para a elaboração deste trabalho pesquisado, no
qual foram utilizadas concepções de importantes
autores. A partir da revisão literária, foi possível
perceber que, embora os jogos e brinquedos
apresentem-se como um rico meio para o
desenvolvimento das habilidades da criança, os
professores, geralmente, não têm consciência do
seu valor como suporte no processo de ensinoaprendiz.
A fundamentação teórica foi elaborada com,
ajuda dos autores, Vygotsky (1998), Piaget (1998) e
Oliveira (1997,2000). O artigo busca abordar o
significado e a função do brincar para a criança, qual
o papel do Lúdico na educação infantil e a
brinquedoteca. É possível mediante o brincar, formar
indivíduos com autonomia, motivados para muitos
interesses e capazes de aprender rapidamente. De
acordo com nossas considerações começaremos
com a abordagem do significado e a função do
brincar para a criança.
O significado e a função do brincar para a criança
Os brinquedos e as brincadeiras são fontes de
interação lúdica e afetiva. O aluno para conseguir
uma aprendizagem que supra suas necessidades
precisa assimilar conteúdos dado em sala de aula.
Valdicélia Maria dos Santos
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Para isso temos a brincadeira como um excelente
recurso que ajuda muito o professor, Carvalho
(1992) afirma que:
Desde muito cedo o jogo na vida da
criança
e
de
fundamental
importância, pois quando ela brinca,
explora e manuseia tudo aquilo que
está a sua volta, através de esforços
físicos se mentais e sem se sentir
coagida pelo adulto, começa a ter
sentimentos de Iiberdade, portanto,
real valor e atenção às atividades
vivenciadas naquele instante. (p 14)

Vygotsky (apud Baquero, 1998), a brincadeira
e o jogo são um instrumento muito importante para
o desenvolvimento infantil, por que é quando a
criança constrói a realidade através sistemas
simbólicos. Sendo uma atividade com contexto
cultural e social, a brincadeira torna-se uma
atividade importante, através dele a criança se
desenvolve melhor. Durante a aprendizagem a
criança tem contato com as brincadeiras.
Vygotsky, (1998) afirma "A essência do
brinquedo é a criação de uma nova relação entre o
campo do significado e o campo da percepção
visual, ou seja, entre situações no pensamento e
situações reais". Todas essas relações guiam as
atividades das crianças, sendo um indicador para em
relação aos seus desenvolvimentos.
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De acordo com Vygotsky (1998), ao citar o
brinquedo apresenta o faz de conta como sendo
muito importante, assim como as brincadeiras de
casinha, escolinha, brincadeiras com cabo de
vassoura sendo um cavalo e outras. Através do faz
de conta à criança experimenta todas as tendências
do desenvolvimento como sendo uma ferramenta
muito importante para que isso ocorra. Ao brincar as
crianças dão vida aos objetos de acordo com as
ideias que vão surgindo.
Segundo Craidy & Kaercher (2001) Vygotsky
nos mostra que quando a criança usa as cadeiras
para brincar de trenzinho, mostra sua capacidade de
simbolizar, o significado disso é um grande avanço
no desenvolvimento intelectual da criança. Quando
brincar a criança está trabalhando suas
potencialidades, a satisfação não deixa com
brincadeira e tão grande que mesmo fazendo muito
esforços ela não reclama do cansaço, não ficam
nervosas, porque não existe cobrança por estarem
fazendo certo ou errado.
Sentem-se capazes demonstrando alegria,
portanto se sentindo mais confiante. Oliveira (2000)
afirma:
O brincar, por ser uma atividade livre
que não inibe a fantasia, favorece o
fortalecimento da autonomia da
criança e contribui para a não
formação e até quebra de estruturas
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defensivas. Ao brincar de que é a
mãe da boneca, por exemplo, a
menina não apenas imita e se
identifica com a figura materna, mas
realmente vive intensamente a
situação de poder gerar filhos, e de
ser uma mãe boa, forte e confiável.
(p. 19).

A brincadeira faz com que a criança
demonstra a sua individualidade, mostrando um
comportamento mais maduro.
Luria & Leontiev (1998, p. 125) o brinquedo
“(...) surge a partir de sua necessidade de agir em
relação não apenas ao mundo mais amplo dos
adultos.", ao brincar as crianças trazem para o seu
faz de contas todas as observações feita em relação
ao comportamento das pessoas a maneira como
agem, o modo como falam são alguns exemplos,
conforme vão crescendo as brincadeiras das
crianças passam a retratar tudo aquilo que ficou na
memória dando vida a elas através de jogos e
brincadeiras.
Os processos de desenvolvimento infantil
apontam para a brincadeira como sendo muito
importante para o processo psicológico e grande
fonte de desenvolvimento e aprendizagem para elas.
O acesso gratuito à escola conforme nossa
constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em seu artigo no. 205, diz que: “A Educação é
um direito de todos e dever do Estado [...]”. É
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condição indispensável para a garantia dessa
premissa constitucional e para que se complete na
totalidade do seu sentido, deve estar acompanhada
de procedimentos que assegurem condições para
sua concretização.
O aprendizado acontece de maneira
continuada e progressiva e requer ferramentas que
possibilitem seu desenvolvimento, sabendo-se que a
criança precisa de tempo para brincar.
As aulas muitas vezes, tornam-se meras
repetições de exercícios educativos, ficando a aura
monótona e como consequência vazia, procura-se a
solução com a utilização dos jogos para despertar na
criança o interesse pela descoberta de maneira
prazerosa e com responsabilidade.
Vivemos uma época em que a tecnologia
avança aceleradamente inclusive na educação, mas
as atividades lúdicas não podem ser esquecidas no
cotidiano escolar; porque a alternativa de trabalhar
de maneira lúdica em sala de aula é muito atraente
e educativa.
De acordo com RONCA (1989, p.27).
"O
movimento
lúdico,
simultaneamente, torna-se fonte
prazerosa conhecimento, pois de
nele
a
criança
constrói
classificações, elabora sequências
lógicas, desenvolve o psicomotor e a
afetividade e amplia conceitos das
várias áreas da ciência”.
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Percebemos desse modo que brincando a
criança aprende com muito mais prazer, destacando
que o brinquedo, e o caminho pelo quais as crianças
compreendem o mundo em que vivem e são
chamadas a mudar. É a oportunidade de
desenvolvimento, pois brincando a criança
experimenta, descobre, inventa, exercita, vivendo
assim uma experiência que enriquece sua
sociabilidade e a capacidade de se tornar um ser
humano criativo.
Para VYGOTSKY (1989, p.84)
"As crianças, formam estruturas
mentais pelo uso de instrumentos e
sinais. A brincadeira, a criação de
situações imaginárias surge da
tensão do indivíduo e a sociedade. O
lúdico liberta a criança das amarras
da realidade”.

Verificamos, portanto que as atividades
lúdicas propiciam à criança a possibilidade de
conviver com diferentes sentimentos os quais fazem
parte de seu interior, elas demonstram através das
brincadeiras como vê e constrói o mundo, se
expressa na brincadeira o que tem dificuldade de
expressar com palavras.
E aliar atividades lúdicas ao processo de
ensino e aprendizagem pode ser de grande valia,
para o desenvolvimento do aluno, um exemplo de
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atividade que desperta e muito o interesse do aluno
é o jogo, sobre o qual nos fala Kishimoto:
"O jogo como promotor da
aprendizagem e do desenvolvimento
passa a ser considerado nas práticas
escolares como importante aliado
para o ensino, já que colocar o aluno
diante de situações lúdicas como
jogo pode ser uma boa estratégia
para aproximá-lo dos conteúdos
culturais a serem veiculados na
escola”. (1994, p 13).

Dessa maneira percebemos a necessidade
do professor de pensar nas atividades lúdicas nos
diferentes momentos de seu planejamento.
Lembrando que o jogo e a brincadeira exigem
partilhas, confrontos, negociações e trocas,
promovendo conquistas cognitivas, emocionais e
sociais.
Destacando ainda mais a importância do lúdico,
lembramos as palavras de Ronca:
"O lúdico permite que a criança
explore a relação do corpo com o
espaço, provoca possibilidades de
deslocamento e velocidades, ou cria
condições mentais para sair de
enrascadas, e ela vai então,
assimilando e gastando tanto, que tal
movimento a faz buscar e viver
diferentes atividades fundamentais,
não
só
no
processo
de
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desenvolvimento
de
sua
personalidade e de seu caráter como
também ao longo da construção de
seu organismo cognitivo". (1989, p
27).

A tal ponto isso se faz verdade, que a criança
sente e expressa a curiosidade e importante noção
de que viver é brincar.
E ao brincar, conhece a si própria e aos outros
e realiza a dura tarefa de compreender seus limites
e possibilidades e de inserir-se em seu grupo. Aí
aprende e internaliza normas sociais de
comportamentos e os hábitos fixados pela cultura,
pela ética e pela moral.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional Para Educação lnfantil:
"As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de
construção e aqueles que possuem regras, como os
jogos de sociedade (também chamados de jogos de
tabuleiro) jogos tradicionais, didáticos, corporais,
etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos da
criança por meio da atividade lúdica". (1998, v1
.p.28).
E sobre esse ponto de vista o lúdico se torna
de vital importância para a educação, pois de acordo
com Ronca:
"O lúdico torna-se válido para todas
as séries, porque é comum pensar na
brincadeira, no jogo e na fantasia,
como
atividades
relacionadas
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apenas infância. Na realidade,
embora predominante neste período,
não se restringe somente ao mundo
infantil". (1989, p.99)

E nessa perspectiva o lúdico se torna muito
importante na escola, porque pelo lúdico a criança
faz ciência, pois trabalha com a imaginação e produz
uma forma complexa de compreensão e
reformulação de sua experiência cotidiana. Ao
combinar informações e percepções da realidade
problematizada, tornando-se criadora e construtora
de novos conhecimentos.
Segundo o Referencial Curricular Nacional
Para Educação lnfantil (1998, v1. p.27) "as
atividades lúdicas, através das brincadeiras
favorecem a autoestima das crianças ajudando-as a
superar progressivamente suas aquisições de forma
criativa".
Assim sendo entendemos que o lúdico
contribui para o desenvolvimento da autoestima o
que favorece a autoafirmação e valorização pessoal.
E ainda, as brincadeiras, os jogos, os
brinquedos podem e deve ser objetos de
crescimento, possibilitando à criança a exploração
do mundo, descobrir-se, entender-se e posicionar-se
em relação a si e a sociedade de forma lúdica e
natural exercitando habilidades importantes na
socialização e na conduta psicomotora.
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De acordo com os PCNs de Educação Física
(vol.7. 1997 p.36) "As situações lúdicas competitivas
ou não, são contextos favoráveis de aprendizagem,
pois permitem o exercício de uma ampla gama de
movimentos, que solicitam a atenção do aluno na
tentativa de executá-la de forma satisfatória".
A partir dessas definições constatamos que o
lúdico está relacionado a tudo o que possa nos dar
alegria e prazer, desenvolvendo a criatividade, a
imaginação e a curiosidade, desafiando a criança a
buscar solução para problemas com renovada
motivação.
Ressaltando que segundo NOVAES (1992,
p.28) "O ensino, absorvido de maneira lúdica, passa
adquirir um aspecto significativo e efetivo no curso
de desenvolvimento da inteligência da criança".
Desse modo, brincando a criança vai
construindo e compreendendo o mundo ao seu
redor.
Lembrando que as atividades lúdicas são de
grande valia para o educador que souber se utilizar
apropriadamente dessas atividades, sendo que o
aluno será o maior beneficiado.
O jogo é uma fonte de prazer e descoberta
para a criança, o que poderá contribuir no processo
ensino e aprendizagem; porém tal contribuição no
desenvolvimento das atividades pedagógicas
dependerá da concepção que se tem do jogo.
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Os jogos não são apenas uma forma de
desafogo ou entretenimento para gastar a energia
das crianças, mas meios que enriquecem o
desenvolvimento intelectual e que podem contribuir
significativamente para o processo de ensino e
aprendizagem e no processo de socialização das
crianças.
O jogo normalmente é visto por seu caráter
competitivo, ou seja, uma disputa onde existem
ganhadores e perdedores; esta visão está vinculada
à postura de muitos educadores, para estes o jogo é
um ato diferente do brincar, não podemos considerar
o jogo apenas como uma competição. A atividade
lúdica é o berço obrigatório das atividades sociais e
intelectuais.
Um dos principais objetivos da escola é
proporcionar a socialização, por esse motivo não
devemos isolar as crianças em suas carteiras,
devemos incentivar os trabalhos em grupos, a trocas
de ideias, a cooperação que acontece por ocasião
dos jogos.
Dentro da realidade brasileira qualquer
instituição que tenha como objetivo potencializar
atividades lúdicas ou de aprendizagens terá por si
mesma um grande significado social.
Alertar aos educadores em relação à
repressão corporal existente e à forma mecânica e
descontextualizada como os conteúdos vêm sendo
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passados para as crianças. O que podemos
perceber em algumas escolas, é que existe ainda
uma aprendizagem apoiada em métodos mecânicos
e abstratos, totalmente fora da realidade da criança.
Predominado sempre durante as aulas a
imobilidade, o silencio e a disciplina rígida. O
professor comanda toda a ação do aluno,
preocupando-se excessivamente em colocá-los
enfileirados, imóveis em suas carteiras comandando
os olhares das crianças para que ficassem com os
olhos no quadro - negro.
Nestas escolas, as atividades lúdicas são
descartadas, ou sofrem distorções sobre a sua
função. Os jogos são vistos apenas como disputa,
competições, fruto da imaginação das crianças,
deixando de lado o valor pedagógico, a sua
importância para o desenvolvimento cognitivo.
Porém para FRIEDMANN (1996: 75) "o jogo
não é somente um divertimento ou uma recreação".
Atualmente o jogo não pode ser visto e nem
confundido apenas como competição e nem
considerado apenas imaginação, principalmente por
pessoas que lidam com crianças da educação
infantil. O jogo é uma atividade física ou mental
organizada por um sistema de regras, não é apenas
uma forma de divertimento, mas são meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual, proporcionam a relação entre parceiros e
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grupos. Através da interação a criança terá acesso à
cultura, dos valores e aos conhecimentos criados
pelo homem.
Para que essa visão seja realmente difundida
e aplicada há uma necessidade de reestruturação da
formação e conduta profissional dos professores
para que se aproveite a atividade lúdica como centro
das ideias sobre o processo de socialização.
Além das indagações sobre a conduta
profissional dos professores, pergunta-se ainda se
as escolas estão ou não preparadas para essa
renovação de atitude do quadro docente, se essa
renovação será bem vista e apoiada para que esta
realmente obtenha sucesso.
Quando o professor recorre aos jogos, ele
está criando na sala de aula uma atmosfera de
motivação que permite aos alunos participarem
ativamente do processo ensino aprendizagem,
assimilando
experiências
e
informações,
incorporando atitudes e valores. Para que a
aprendizagem ocorra de forma natural é necessário
respeitar e resgatar o movimento humano,
respeitando
a
bagagem
espontânea
de
conhecimento da criança. Seu mundo cultural,
movimentos, atitudes lúdicas, criaturas e fantasias.
Brincar e jogar são coisas simples na vida das
crianças. Parecem simples, mas depois de observálos, se verifica que a atividade lúdica está no centro
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de muitas ideias sobre o desenvolvimento
psicológico, intelectual, emocional ou social do ser
humano. O jogo, o brincar e o brinquedo
desempenham um papel fundamentalmente na
aprendizagem e no processo de socialização das
crianças.
Consequentemente, entendendo que o
jogo deve fazer parte do processo de ensino esta
monografia pretende mostrar que a educação lúdica
facilita não só o processo de socialização, mas
também no processo de aprendizagem.
O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio
homem, na verdade o jogo faz parte da essência de
ser dos mamíferos.
O ensino utilizando meios lúdicos cria
ambiente gratificante e atraente servindo como
estímulo para o desenvolvimento integral da criança.
É de suma importância que nós, educadores,
saibamos como usar os jogos para ajudar o aluno no
desenvolvimento do raciocínio lógico, pois o lúdico
pode estar presente na aprendizagem e no
desenvolvimento, sem esquecer que a sua principal
importância é conhecer sua aplicação na escola.
Considero que por meio dos jogos lúdicos,
dos brinquedos e das brincadeiras em sala de aula
possamos desenvolver o hábito do pensar nos
educandos sem desviá-los do mundo real e de seu
cotidiano.
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Para uma utilização eficiente e completa de
um jogo educativo é necessário realizar previamente
uma avaliação, analisando tanto aspectos de
qualidade de software, como aspectos pedagógicos
e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo
que se deseja atingir.
Acredito que esse tema tem importância não
só para a prática diária do professor que se configura
como um meio, mas maior conhecimento sobre a
importância da utilização dos jogos lúdicos na
construção e no desenvolvimento do raciocínio
lógico dos alunos.
A História do Brinquedo
A
importância
do
brinquedo
no
desenvolvimento da criança tem sido demonstrada,
na contemporaneidade, pelo crescente número de
pesquisas existentes no campo da educação.
Segundo
abordagens
diversas nas áreas
sociológica, psicológica e pedagógica, estas
pesquisas têm como objeto de estudo, entre outros,
a influência da cultura na constituição dos
brinquedos, a função destes na construção do
psiquismo infantil ou ainda a importância de utilizálos como recurso pedagógico, seja no contexto
familiar ou em instituições coletivas, como creches
ou pré-escolas.
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Não é demais, no entanto, lembrar que esta
preocupação com o brinquedo esteve presente, já na
idade antiga, por exemplo, em Platão e Aristóteles
(século IV a.c.). Segundo Kishimoto (1995), Platão
colocava a importância de a criança aprender
brincando para combater a opressão e a violência,
enquanto Aristóteles enfatizava a necessidade de se
utilizar em jogos "sérios" na educação de crianças
pequenas, como forma de prepará-las para a vida.
Posteriormente, esta mesma preocupação ressurgiu
no século XVIII, associada à redescoberta da
infância e das particularidades infantis e se tornou
valorizada com as concepções de Rousseau sobre
a natureza infantil. Esse filósofo e pedagogo
buscaram mostrar, em seus estudos, que a infância
não devia mais ser compreendida apenas como uma
etapa que precede a idade adulta, mas, sim, como
um período da vida que possui características e
necessidades próprias.
A esse respeito, é interessante considerar os
estudos desenvolvidos por Ariés (1986) em sua obra
"História social da criança e da Família”. Nela o autor
relata a transformação ocorrida no sentimento de
infância
(entendido
como
consciência
da
particularidade infantil) e de família, a partir do
exame de pinturas, antigos diários, testamentos,
túmulos, etc., e conclui que a criança não aparecia
representada na iconografia da época (séc.XVII).
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Pelo fato de haver um alto índice de
mortalidade infantil, que fazia com que
considerassem que não valia a pena conservar a
imagem de um ser fadado a um desaparecimento
tão precoce:
"... vemos uma vizinha, mulher de um
relator, tranquilizar assim uma
mulher inquieta, mãe de cinco
"pestes", e que, acabara de dar à luz.
"Antes que eles te possam causar
muitos problemas, tu terás perdido a
metade, e quem sabe todos”. Perdi
dois ou três filhos pequenos, não sem
tristeza, mas sem desespero", (...)
“pequena não conta”. (...) "não
reconhecer nas crianças nem
movimento na alma, nem forma
reconhecível no corpo (...)”.
..."as
minhas
morrem
todas
pequenas, dizia ainda Montaigne.
Essa
indiferença
era
uma
consequência direta e inevitável da
demografia da época. Persistiu até o
século XIX, no campo, na medida em
que
era
compatível
com
o
cristianismo, que respeitava na
criança batizada a alma imortal”.
(Ariés, 1986: pp.56-7).

Ainda segundo Ariés, é somente a partir do século
XVlll, quando surgem novas descobertas, entre
inúmeras outras no campo da medicina (descoberta
de vacinas, de novos medicamentos, da relação
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higiene/saúde), possibilitada por novas condições de
vida que se estavam colocando ao homem, e
quando a família passa a reorganizar o seu espaço
e a relação entre seus membros que surge o
moderno sentimento de infância. E é esse
sentimento que vai corresponder a duas atitudes
contraditórias em relação à criança: uma a
considera, ingênua, inocente, graciosa e a outra, que
surge concomitantemente à primeira, mas a ela se
contrapõe, toma a criança como um ser incompleto,
imperfeito, que necessita da moralização e da
educação do adulto, É dessa preocupação, antes
não encontrada, de preservar a moralidade da
criança e também de educá-la, que surge a
necessidade de se proibir os jogos entendidos como
"maus" e recomendar-se àqueles então conhecidos
como "bons".
Segundo Wayskop (1995), tanto Rosseau
como Ariés, contribuíram para um novo sentimento
de valorização da infância. Para Rousseau, tal
valorização baseava-se em uma concepção
protetora da criança e aparecia em propostas
voltadas para a educação dos sentidos da criança,
utilizando brinquedos, e direcionadas à recreação.
“...No princípio da vida quando a
memória e a imaginação são ainda
inativas, a criança só presta atenção
àquilo que afeta seus sentidos no
momento, sendo suas sensações o
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primeiro
material
de
seus
conhecimentos oferece-las numa
ordem conveniente e preparar sua
memória a fornecê-las um dia na
mesma ordem de seu entendimento,
mas como era só presta atenção a
suas sensações basta primeiramente
mostrar-lhe, bem distintamente a
ligação destas sensações com os
objetos que a provocam. EIa quer
meter mão em tudo, tudo manejar:
não contrarieis esta inquietação; era
sugere um aprendizado muito
necessário. Assim é que ela aprende
a sentir calor, frio, a dureza, a
moleza, (....)”.(Rousseau, apud Leme
Goulart,1994: p. 14).

Como observa Leme Goulart (1994), para
Rousseau, a educação deve ser ativa, em sua
concepção, pois o que dá o sentido de viver é agir,
utilizar todos os órgãos e não simplesmente respirar:
por isso, é necessário habituar a criança a observar
e seguir o caminho da natureza, de forma gradual e
cuidadosa.
Assim, a partir da influência da postulação de
Rousseau sobre a natureza do conhecimento da
criança, deu-se início à elaboração de métodos
próprios para a educação infantil, e o brinquedo é
introduzido nos currículos das pré-escolas
(Wayskop, 1995). E o que se verifica, por exemplo,
nas propostas de alguns estudiosos e educadores
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do século XVlll em diante (Pestalozzi, Froebel,
Decroly e [Montessori, entre outros) nas quais se
evidencia o interesse dos mesmos pelas crianças
pequenas.
Froebel
(1782-1852),
por
exemplo,
preocupando-se com a educação das crianças em
idade pré-escolar, considerava-as, tal como
Pestalozzi, como plantas humanas que precisavam
ser cuidadas e protegidas.
Nesse sentido, propôs a criação de escolas
destinadas à criança – os “Jardins de infância"
(Kindengarten) -, e de uma educação com atividades
livres e espontâneas, que facilitassem o contato com
a natureza. Assim, Froebel queria um lugar onde as
crianças tivessem livre acesso aos brinquedos e
pudessem manipulá-los à vontade. A necessidade
de uma educação especial para a primeira infância,
como base de qualquer ensinamento, era, portanto,
defendida por ele (Leme Goulart, 1994).
Já segundo Piquemont (1963), para Froebel,
a criança devia estar em contato com a natureza, isto
é, possuir o seu jardinzinho e cultivá-lo, o que
despertaria seu interesse e seu amor pela natureza
e pelos seus bens.
O jardim de infância devia ser para o
educador fonte de observação e conhecimentos e
seu objetivo seria o de promover o desenvolvimento
da criança, sem coagi-la, ou seja, manter a ordem
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ensinar-lhe a disciplina, sempre a respeitando e
proporcionando prazer nas atividades, o que a
prepararia para o futuro.
Ainda segundo Piquemont, Froebel dava
muito valor ao desenvolvimento sensorial da criança
e, em função disso, criou materiais educativos
especiais para os pequeninos, materiais esses que
receberam o nome de “dons”, os quais ainda são
utilizados nos dias de hoje nos jardins de infância e
nas escolas maternais. São eles: modelagem,
picagem, recortes, tecelagem, desenhos e trabalho
com contas e agulhas.
Percebe-se, assim, a importância de Froebel,
pelo fato de ter contribuído muito para a discussão
sobre a educação infantil, na medida em que
valorizava o brinquedo, a atividade lúdica e os
destacava como de extrema validade no processo
de desenvolvimento infantil.
Com o nascimento da Psicologia Infantil, no
despontar do século XX, surgem novas concepções
e pesquisas por parte de pensadores como Piaget,
Bruner e Vygotsky, entre outros, que passam a
discutir e a reafirmar a importância do ato de brincar.
Emerge, assim, a valorização dos brinquedos e
brincadeiras como nova fonte de conhecimento e de
desenvolvimento infantil.
Após estas considerações iniciais, parecenos importante, para o objetivo do presente trabalho,
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apresentar algumas ideias básicas a respeito do que
consiste o brinquedo e o brincar.
O Que é o Brinquedo
Muitos autores usam indistintamente o termo
brinquedo para nomear tanto o jogo quanto à
brincadeira. Daí, muitas vezes, ser impraticável
distinguir estes termos com nitidez.
Em seu livro "Brinquedo e lndústria Cultural",
Salles Oliveira (1986: p.25) aponta quatro
possibilidades para se definir o que é o brinquedo,
tiradas de um dos mais conhecidos dicionários
brasileiros, organizado por Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira (apud Oliveira, 1986: p.25).
1) Objeto que serve para as crianças brincarem;
2) Jogo de crianças, brincadeira;
3) Divertimento, passatempo, brincadeira;
4) Festa, folia, folguedo, brincadeira.
Reforçando também esta ideia de que em
nossa língua os termos jogo e brincadeira são
utilizados de forma similar, Bomtempo (1986)
acrescenta, no entanto, que na maioria das vezes as
pessoas se referem à palavra “Jogo”, quando a
brincadeira envolve regras, e "brinquedo”, quando se
trata de uma atividade não estruturada.
Concordando com as posições de Oliveira e
Bomtempo, Kishimoto (1996) vem confirmar que é
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muito difícil fazer a definição de jogo devido à
variedade de fenômenos considerados como jogo e
acrescenta que essa dificuldade cresce, quando o
mesmo objeto pode ser visto como jogo ou não jogo,
dependendo apenas do significado a ele atribuído
pelas diferentes culturas e pelas regras e objetos
que o caracterizam.
Já ao referir-se ao brinquedo, a autora coloca
que através deste é estabelecida uma relação íntima
com a criança, sem um conjunto de regras para a
sua utilização. Acrescenta que o brinquedo, visto
como objeto é sempre o suporte da brincadeira e que
esta última se constitui na ação que a criança exerce
ao valorizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação
lúdica. Assim,
"... se considerarmos que a criança
pré-escolar aprende de modo
intuitivo
adquire
noções
espontâneas,
em
processos
interativos, envolvendo o ser humano
inteiro
com
suas
cognições,
afetividade, corpo e interações
sociais, o brinquedo desempenha um
papel de grande relevância para
desenvolvê-lo. Ao permitir à ação
intencional
(afetividade),
a
construção
de
representações
mentais (cognição), a manipulação
de objetos e o desempenho de ações
sensório-motoras (físico) e as trocas
nas interações (social), o jogo
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contempla
várias
formas
de
representação da criança ou suas
múltiplas inteligências, contribuindo
para
a
aprendizagem
e
o
desenvolvimento
infantil...".
(Kishimoto, 1996: p.36).

Também ao discutir tipos de brinquedos e
brincadeiras, Kishimoto (1996) comenta algumas
modalidades de brincadeiras presentes na educação
infantil, fazendo uma diferenciação entre elas:
a) O brinquedo/jogo educativo ao assumir, por
exemplo, a função lúdica, propicia diversão, prazer e
até mesmo desprazer quando é escolhido por
vontade própria, enquanto ao assumir a função
educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que
complete o indivíduo em seu saber, seus
conhecimentos e sua apreensão do mundo. Como
ilustração, a autora coloca que a criança ao
manipular
livremente
um
quebra-cabeça,
diferenciando cores, a função educativa e a lúdica
estão presentes. Mas, se a criança preferir apenas
empilhar peças, fazendo de conta que está
construindo um castelo em uma situação imaginária,
a função lúdica está presente. É a intenção da
criança que vale e não exatamente o que o professor
deseja.
b) A brincadeira tradicional infantil, por sua vez, é um
tipo de jogo livre, espontâneo, no qual a criança
brinca pero prazer de fazê-lo.
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c) A brincadeira de faz-de-conta é a que deixa mais
evidente a presença da situação imaginária. No
entanto, é importante ressaltar que o conteúdo do
imaginário provém de experiências anteriores
adquiridas pelas crianças em diferentes contextos,
assunto este ao qual nos reportaremos adiante.
d) os jogos ou brincadeiras de construção são de
grande importância para a experiência sensorial,
estimulando a criatividade e desenvolvendo
habilidades da criança.
No mesmo sentido de Kishimoto, também
Cunha (1998) acredita que o brinquedo estimula a
inteligência, fazendo com que a criança sorte sua
imaginação e desenvolva a criatividade.
Além destes aspectos, a autora enfatiza que
o brinquedo diminui o sentimento de impotência da
criança, pois, ao manipulá-lo, ela cria situações
novas, reconhece outras, compara, experimentam,
desenvolve sua imaginação e habilidades.
Brougére (1995), em seu livro "Brinquedo e
Cultura”, também faz uma diferenciação entre jogo e
brinquedo. Para este autor, o brinquedo é um objeto
que a criança manipula livremente, sem estar
condicionado às regras ou a princípios de utilização
de outra natureza. O brinquedo é um objeto infantil;
o jogo, ao contrário, pode ser destinado tanto à
criança quanto ao adulto, sem restrição de uma faixa
etária, enquanto o brinquedo, para um adulto, tornaValdicélia Maria dos Santos
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se sempre motivo de zombaria, de ligação com a
infância.
Campagne (apud Andrade, 1994) é outro
autor que, preocupado com o papel do brinquedo no
desenvolvimento infantil, nos mostra as diversas
funções deste para as crianças em idade préescolar.
Para este autor, o brinquedo, é o suporte do
jogo, é o objeto que desperta a curiosidade, exercita
a inteligência, permite a invenção e a imaginação e
possibilita que a criança descubra suas próprias
capacidades de apreensão da realidade. Ele
permite, pois, à criança, testar situações da vida real
ao seu nível de compreensão, sem riscos e com
controle próprio.
2.4. A importância do Brincar na Educação
infantil
A criança desde muito cedo se comunica
através de gestos e sons e mais tarde vem
representar determinados papéis nas brincadeiras.
Isso faz com que aumente sua imaginação.
Nas brincadeiras as crianças podem
desenvolver algumas capacidades importantes,
como a atenção, a imitação, a memória. E
amadurecem as capacidades de socialização, por
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meio da interação, utilização e experimentação de
regras e papéis.
A Educação lnfantil é a fase das brincadeiras,
é o momento em que as crianças estão descobrindo
o mundo, criando, experimentando.
O brincar dá prazer e para as crianças isto é
fundamental, pois através da brincadeira ela
aprende. Para profissionais da educação e essencial
que haja uma relação entre os objetivos que
precisam ser alcançados com a forma lúdica de
ensinar.
Em algumas situações é possível perceber
que o educando só consegue entender um conceito,
chegar ao conhecimento, se este for trabalhado
dentro de uma brincadeira. Ao contrário ele não
acompanha e acaba se desinteressando.
O ambiente escolar é um espaço que precisa
ser explorado, é importante que o educador não
utilize somente uma sala para ensinar, a criança
necessita conhecer espaços diferentes, sentir o
gosto dos alimentos, tocar, visualizar. E em uma
brincadeira é possível trabalhar inúmeros conceitos
como as cores, as formas geométricas, dentro/fora,
grande/pequeno, cheio/vazio e outros. A Educação
lnfantil é um processo para uma alfabetização.
Através dos jogos de encaixe, da pintura com o
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pincel, estão sendo trabalhado o movimento para a
escrita.
Por isto a importância da Educação lnfantil,
pois com seus mecanismos, suas ferramentas e
suas estratégias pedagógicas visa à criação de
condições para satisfazer as necessidades básicas
da criança, oferecendo-lhe um clima de bem-estar
físico, afetivo, social e intelectual, mediante a
proposição de atividades lúdicas que levam a
criança a agir com espontaneidade, estimulando
novas descobertas.
A criança, portanto, tende explorar o
mundo que a cerca e tirar dele
informações
que
lhe
são
necessárias. Nesse processo, o
professor - deve agir como
interventor e proporciona-lhe o maior
número possível de atividades,
materiais e oportunidades de
situações
para
que
suas
experiências sejam enriquecedoras,
contribuindo para a construção de
seu conhecimento. Sua interação
com o meio se faz por intermédio de
brincadeiras e jogos, da manipulação
de diferentes materiais, utilizando os
próprios sentidos na descoberta
gradual do mundo. (ARANÃO, 2004,
p.16 apud PASQUALI et al.,2011).

O brincar é a primeira linguagem da criança,
a partir das atividades lúdicas é que ela irá se
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desenvolver
facilitando
seu
processo
de
socialização,
comunicação,
construção
de
pensamentos. No primeiro momento a criança brinca
sozinha, representando vários papéis, dando vida
aos objetos, atribuindo-lhes sensações e emoções.
Aos poucos ela começa a sentir necessidade de
interagir com as outras crianças e a partir disto, a
brincadeira começa a se tornar mais complexa. O
educando começa a ter que respeitar a vontade do
outro. E assim a brincadeira evolui na sua
estruturação, fazendo com que haja uma evolução
mental da criança.
As atividades lúdicas não só dão prazer como
também prepara o sujeito para viver em sociedade,
impulsiona o indivíduo a buscar soluções para
situações de conflitos do dia-dia.
Viver de acordo com sua natureza,
tratada corretamente, e deixada livre,
para que use todo seu poder. [...] A
criança precisa aprender cedo como
encontrar por si mesmo o centro de
todos os seus poderes e membros,
para agarrar e pegar com suas
próprias mãos, andar com seus
próprios pés, encontrar e observar
com seus próprios olhos. (FROEBEL,
1912c, p. 21 apud FRIEDMANN).

A criança ao brincar desenvolve habilidades
físicas, é capaz de respeitar regras, desperta a
vontade de socialização, ajuda no aprendizado e na
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criatividade. A Educação lnfantil e o "berço" das
descobertas, e uma fase em que não podem faltar
estímulos. Sendo assim, o lúdico é a peça essencial
no processo ensino-aprendizagem.
O Papel do Lúdico na Educação lnfantil
Na educação infantil o lúdico se torna uma
importante
ferramenta
de
aprendizagem
experimental, através do brincar a criança
experimenta a aprendizagem Gomo um processo
social. Tendo como proposta promover uma
alfabetização onde irá melhorar o rendimento
escolar, o conhecimento, a oralidade além do
pensamento e sentidos das crianças, o lúdico se
torna uma ferramenta indispensável. Goés, (2008)
retrata que:
A atividade lúdica, o jogo, o
brinquedo, a brincadeira, precisam
ser melhorado, compreendidos e
encontrar maior espaço para ser
entendido como educação. Na
medida em que os professores
compreenderem
toda
sua
capacidade potencial de contribuir no
desenvolvimento infantil, grandes
mudanças
irão
acontecer
na
educação e nos sujeitos que estão
inseridos nesse processo, (p 37).
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Os
professores
quando
conseguem
compreender a importância do brincar de uma forma
apropriada além de ensinar consegue proporcionar
prazer, dando uma grande contribuição para o
desenvolvimento das crianças.
Com a utilização das brincadeiras como
recurso pedagógico contribuirá para diversas
maneiras de aprendizado, utilizando ainda um
recurso para observação do comportamento de cada
criança.
O lúdico deve ser usado como uma estratégia
de ensino aprendizagem, sendo que Oliveira, (1997)
acrescenta:
Aprendizagem é o processo pelo
qual o indivíduo adquire informações,
habilidades, atitudes, valores, etc. a
partir de seu contato com a realidade,
o meio ambiente, as outras pessoas.
É um processo que se diferencia dos
fatores inatos (a capacidade de
digestão, por exemplo, que já nasce
com o 'indivíduo) e dos processos de
maturação
do
organismo,
independentes da informação do
ambiente (a maturação sexual, por
exemplo). Em Vygotsky, justamente
por sua ênfase nos processo sócio
histórico, a ideia de aprendizado
inclui a interdependência dos
indivíduos envolvidos no processo.
(...) o conceito em Vygotsky tem um
Valdicélia Maria dos Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1182

significado mais abrangente, sempre
envolvendo interação social, (p.57).

As crianças quando brincam além de auxiliar
o seus desenvolvimentos de aprendizagem, também
proporcionar diversas situações imaginárias para o
seu desenvolvimento cognitivo, facilitando a
interação com outras pessoas contribuindo para um
significativo aumento no conhecimento da criança.
O Referencial Curricular Nacional da
Educação infantil, Brasil (1998), explica:
Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidado, brincadeiras e
aprendizagem orientadas de forma
integrada e que possam contribuir
para
o
desenvolvimento
das
capacidades infantis de relação
interpessoal de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de
aceitação, respeito e confiança, e o
acesso,
peras
crianças
aos
conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural, (p. 23).

O Profissional de educação infantil e uma
peça fundamental no processo do desenvolvimento
infantil, pois além de educador repassando
informações ou mostrando o caminho precisa
direcionar a criança para que ela tenha consciência
de si mesma, e da sociedade.
Oferecendo diversas ferramentas para que a
criança escolha um melhor caminho, o professor
fazendo seu trabalho com responsabilidade fará com
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que a criança consiga enfrentar as diversidades que
o mundo irá apresentar para elas.
O RCNEI (1998) destaca a importância do
professor:
O professor é mediador entre as
crianças
e
os
objetos
de
conhecimento,
organizando
e
propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os
recursos e capacidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas de
cada
criança
aos
seus
conhecimentos prévios e aos
conteúdos referentes aos diferentes
campos de conhecimento humano.
Na instituição de educação infantil o
professor constitui-se, portanto, no
parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função e propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso,
saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais
variadas, (p.30).

Para muitos educadores a repetição ainda é a
melhor forma de aprendizagem, não procurando se
adequar a evolução que a educação vem sofrendo
durantes os anos, esses professores não tem a
preocupação de trabalhar a criatividade e nem
vontade para tornar as aulas mais alegres e
interessantes.
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O aluno com isso se torna desestimulado
deixando de agregar a afetividade e o carinho que
são de muita importância para a educação.
A estabilidade emocional da criança e de
extrema importância para o seu desenvolvimento, o
afeto pode fazer uma parceria com o brincar no
processo ensino-aprendizagem.
O professor quando consegue se criativo
conciliando metodologia com o brincar percebe um
maior envolvimento do aluno, pois ele aprende
brincando.
Santos (2002) relata a brincadeira como
sendo:
(...) uma necessidade do ser humano
em qualquer idade e não pode ser
vista apenas como diversão. O
desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita
a
aprendizagem,
o
desenvolvimento pessoal, social e
cultural, colabora para uma boa
saúde mental, prepara para um
estado interior fértil, facilita os
processos
de
socialização,
comunicação,
expressão
e
construção de conhecimento, (p 12).

Com o passar dos tempos à brincadeira vem
conquistando espaço na educação infantil, o
brinquedo permite um trabalho pedagógico
possibilitando a produção de conhecimento da
criança, estabelecendo uma relação natural onde à
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criança consegue colocar para fora toda sua
angustias, extravasar suas alegrias e tristezas.
A brincadeira não pode ser considerada pelo
professor apenas como um tipo de recreação, mas
sim como uma atividade que faça parte integrante do
seu plano de aula. De acordo com Vygotsky (1998),
a criança através do brinquedo age numa esfera
cognitiva, pois ela cria em sua imaginação o mundo
de faz de conta.
O trabalho do educador além de incentivar as
crianças, precisa criar um ambiente que propicie que
a criança se sinta motivada em realizar as tarefas,
cada atividade ter um ambiente de acordo com as
atividades, em sala de leitura para aprender as
letras, para aprender os números outro ambiente,
entre outros.
O professor precisa demonstrar que está
disposto a motivar as crianças para que trabalhem
em equipe e consigam resolver todos os problemas,
dando oportunidade para cada um expor seu ponto
de vista.
Oliveira (1997), afirma que:
A implicação dessa concepção de
Vygotsky para o ensino escolar é
imediata.
Se
o
aprendizado
impulsiona o desenvolvimento, então
a escola tem um papel essencial na
construção do ser psicológico adulto
dos indivíduos que vivem em
sociedades escolarizadas. Mas o
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desempenho desse papel só se dará
adequadamente
quando,
conhecendo
o
nível
de
desenvolvimento dos alunos, a
escola dirigir o ensino não para as
etapas de desenvolvimento ainda
não incorporadas pelos alunos,
funcionando realmente como um
motor
de
novas
conquistas
psicológicas. Para a criança que
frequenta a escola, o aprendizado
escolar é elemento central no seu
desenvolvimento. (p.61).

A escola precisa saber o real grau de
desenvolvimento da criança para desenvolver um
trabalho para que todos consigam atingir um grau
satisfatório, alcançando assim os objetivos préestabelecido
pela
escola,
Iogicamente
desenvolvendo um trabalho de acordo com a faixa
etária da criança e ao nível de conhecimento e
habilidade de cada um.
CONCLUSÃO
As brincadeiras devem ser usadas como um
recurso pedagógico, pois irá contribuir para o
desenvolvimento infantil e cultural das crianças.
Brincar deixou de ser somente um momento
onde a criança fica à vontade com os brinquedos
sem ter um objetivo, o professor pode usar esse
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tempo para observar as crianças e depois preparar
atividades onde possa contribuir para o
desenvolvimento delas.
A partir de pesquisa bibliográfica verificamos
que o desenvolvimento das crianças está ligado com
a maneira que ela brinca sozinha ou com outras
crianças, os profissionais de educação devem usar
essa ferramenta para a formação da personalidade,
sendo uma maneira de contribuir para a construção
do conhecimento. Através das brincadeiras os
professores trabalham a interação entre as crianças,
pois elas se relacionam com mais facilidade quando
estão brincando.
A introdução dos jogos e atividades lúdicas na
vida escolar da criança sem sendo visto como
indispensável, pois exercem uma influência muito
significativa entre os alunos, pois ao se envolver nas
atividades torna-se mais fácil o processo de ensino
aprendizagem.
Tendo
uma
participação
ativa
nas
brincadeiras e nos jogos tanto na escola quanto fora
dela à criança desenvolverá capacidades
indispensáveis para sua futura atuação profissional,
pois ao brincar a criança desenvolve a memória,
estimula sua percepção, desenvolvendo ativamente
sua atenção tornando ela mais aguçada.
A linguagem se torna melhor porque quando
um fala uma palavra errado os outros corrigem
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virando uma rotina entre eles, melhorando o
vocabulário, lógico que o professor pode auxiliar
melhor neste aspecto.
Os jogos e os brinquedos estão contribuindo
para o desenvolvimento das estruturas psicológicas
e cognitivas dos alunos.
Sendo uma necessidade na vida do ser
humano independentemente da idade, pois existem
vários tipos de benefícios, deste o um simples
relaxamento do corpo como uma importante
ferramenta para auxiliar na saúde, lógico que para
as crianças os benefícios são maiores.
Os jogos e brinquedos não podem ser visto
apenas como diversão, mas sendo importante para
o desenvolvimento da potencialidade das crianças,
pois o conhecimento e o desenvolvimento se
estabelecem durante toda formação da criança.
Gonzaga (2009) aponta:
(...) a essência do bom professor está
na habilidade de planejar metas para
aprendizagem das crianças, mediar
suas experiências, auxiliar no uso
das diferentes linguagens, realizar
intervenções e mudar a rota quando
necessário.
Talvez,
os
bons
professores sejam os que respeitam
as crianças e por isso levam
qualidade lúdica para a sua prática
pedagógica. (p.39).
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Portanto conclui-se que tantos os jogos como
os brinquedos quando trabalhado corretamente
facilita a aprendizagem e o desenvolvimento das
crianças tanto nos aspectos físico, social, cultural,
afetivo e cognitivo. Enfim, auxilia no crescimento do
indivíduo num todo, sendo assim, a educação infantil
deve considerar os jogos e brinquedos como um
parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no
desenvolvimento e na aprendizagem da criança.
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ESTÉTICA DA ARTE AFRICANA NA ARTE
OCIDENTAL
Wagna Maria Pereira

RESUMO
Para entender a atual participação da educação no gosto da arte
africana, 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
através de uma "arte social" do século XIX, educação do indivíduo
hoje. 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‟. A fim de compreender a
realidade da beleza na Grécia e Roma antigas, a educação de uma
elite no Renascimento, numa educação massiva através 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. O diálogo
conflituoso entre a tradição elitista e o “exótico” forma o pano de
fundo para nossa reflexão nesse modesto trabalho que busca ainda
trazer à tona observações sobre os preconceitos e valores
atualmente em ação na educação e no exercício do gosto.

Palavras-chave: Arte; África; Estética; História;
Educação
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To understand the current participation of education in the taste of African
art, it is prudent to question its history and identify the different conceptual
strata: education for the ideal of antiquity, education of an elite in the
Renaissance, education for all through a century "social art" XIX, education
of the individual today. It is still the conflicting dialogue between art created
on the African continent and appropriated without the slightest respect by
European settlers that generates prejudices, habits and values prevailing in
the education and exercise of the 'beautiful'. In order to understand the
reality of beauty in ancient Greece and Rome, the education of an elite in
the Renaissance, a massive education through nineteenth-century social
art and an art that reverberates for centuries with its ritualistic outpouring of
Europeanized forms before an education of the individual today. The
conflicting dialogue between the elitist and the “exotic” traditions forms the
background for our reflection in this modest work that still seeks to bring to
light observatio ns about the prejudices and values currently at work in
education and the exercise of taste.

Keywords: Art; Africa; Aesthetics; Story; Education

INTRODUÇÃO
A arte africana sempre teve uma história. Mesmo
antes da penetração colonialista escravagista e
imperialista no interior do continente no século XVI e
consequentemente no XIX, artistas e artesãos africanos
já haviam chegado a um acordo acerca do que
conheciam de outras partes do mundo. No decorrer do
século XX, expressão artística que se encontrará na
África não é baseada apenas na arte mais antiga do
continente, nem puramente reproduzida, o que foi criado
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nos centros do mundo da arte moderna, é a mais pura
significação ritualística e estética das atividades
culturais dos povos e grupos sociais que compõem as
multifaces artísticas nas suas mais diversas
manifestações.
A atual distinção entre arte africana antiga e
contemporânea deve-se, em grande parte, à imagem
que se faz, por um lado, de tradições imutáveis e, por
outro lado, a uma obra de arte que alcançou a
modernidade ocidental na África, fruto muitas vezes de
interpretações arraigadas numa perspectiva estética
europeizada. De fato, a arte contemporânea do
continente não coloca tradição e modernidade entre os
dois polos opostos entre si, mas nos propõem uma visão
mais ampla das transformações legadas das invasões
ao continente, bem como as novas formas que foram
impostas por meio de ações – em muitas vezes –
violentas. A arte africana contemporânea refere-se tanto
a tendências mais antigas como locais, ancestralidade,
religiosidade, bem como a regionalizações e hibridismos
culturais, traços da globalização. É, portanto,
independente e evidência o engajamento criativo dos
povos da África com o mundo de hoje. Abrange muitos
gêneros artísticos – escultura, pintura, fotografia,
cinema, colagens, performances corporais e arte
conceitual.
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O presente trabalho tem a modesta intenção de
lançar luzes aos vínculos que a arte africana legou aos
diversos países do mundo que entraram em contato com
seu teor. Muitas manifestações artísticas reconhecidas
e renomadas são percebidas enquanto criações
desvinculadas de seu caráter e matriz formativa.
O processo de colonização que espoliou o
continente africano abriu para o mundo para muito além
da barbárie europeia ávida de lucros e territórios, ele
também mostrou o quanto as instâncias culturais são
ricas e multifacetadas.
Buscamos aqui vincular relações entre alguns
segmentos artísticos e a arte africana, queremos
também ressaltar que o trabalho em si apresenta
algumas limitações quanto as variedades artísticas
africanas, nos valemos em maior quantidade da questão
das máscaras africanas, entretanto arte africana não se
limita apenas às máscaras. A música, a dança, os
tecidos – forma de representação vital –, as
indumentárias e as histórias compõem um gigantesco
universo cultural que pode ser explorado e analisado.
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 enveredem por âmbitos
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de representatividade e resistência. A Lei faz com que
compreendamos que o processo de reconhecimento da
cultura africana vai além das explicações dadas pelo
fatalismo racista de o negro não possuía cultura ou que
houve submissão por parte dos que aqui forma
escravizados.
Os povos africanos criaram objetos de arte,
usando diferentes elementos da natureza. Entre
esculturas de marfim, máscaras esculpidas em madeira
e ornamentos em ouro e bronze. Os temas retratados
nas obras de arte referem-se à vida cotidiana, à religião
e aos aspectos naturais da região povoada. Assim, eles
esculpiram e pintaram mitos, animais da floresta, cenas
de tradições, personagens e cotidianos.
A arte africana é um reflexo fiel das ricas histórias,
mitos, crenças e filosofias dos habitantes deste grande
continente. A riqueza desta arte vem fornecendo
matérias-primas e inspiração para muitos movimentos
artísticos contemporâneos na América e na Europa.
Durante o século XX, artistas contemporâneos
admiraram a importância da abstração e do naturalismo
na arte africana.
Desse modo apresentamos a essa distinta
instituição o resultado de nossa pesquisa, esperamos
que contemple os atributos esperados para o curso de
Graduação em Artes Visuais.
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BREVE PANORAMA DA ARTE AFRICANA NOS
SÉCULOS XIX E XX

Do século XV ao século XIX período de
assentamentos costeiros de postos de comércio, ligados
ao tráfico de escravos, seguido do fim da intensificação
da colonização interna do continente Africano para
encontrar as matérias-primas necessárias à Revolução
Industrial somado ao crescimento da população do
continente europeu, levou à "partilha do bolo continental"
entre as potências ocidentais no Congresso de Berlim
em 1885.
Ao final do século XIX os objetos trazidos pelos
conquistadores têm apenas um interesse científico por
uma vocação enciclopédica e educacional sobre os
impérios coloniais. Eles são encontrados principalmente
em museus e galerias. Então no começo do XX
intelectuais e artistas notam o interesse estético e
artístico desses objetos "exóticos".
Paul Guillaume, colecionador e negociante de
arte, amigo do poeta Apollinaire, abre a primeira galeria
onde apresenta a arte africana que compra aos
administradores coloniais, militares e missionários.
“Em 1917, o escritor Guillaume
Apollinaire publicou “À propos de l‟art
nègre”, na apresentação de um álbum
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com 24 fotografias de esculturas
africanas, editado por Paul Guillaume. No
ano seguinte, o pintor e poeta tcheco
Josef Càpek publicou “Escultura negra”,
que, com outras contribuições pontuais,
compõe o conjunto de textos do período
de “descoberta” da arte da África, de
acordo com a divisão proposta por Jack
Flam e Miriam Deutch na história
documental
que
organizaram
do
„primitivismo‟ no século 20.” (CONDURU,
2015. p, 120)

Enquanto isso, o nascimento do cubismo,
liderado por Picasso e Braque, que são amantes da arte
Africana, torna-se para uma fonte de inspiração artística
para ambos. Na década de 1930, missões científicas
surgem. O de Marcel Griaule, no país Dogon, visa, desta
vez, coletar objetos e informações de "diferentes
culturas " para uma reconstrução etnográfica dessas
sociedades. Entre as duas guerras, colecionar objetos
da arte africana se torna moda. Após a independência,
os comerciantes, inescrupulosos, foram ao local na
África, "para estocar".
“Na década de 30, uma renomada missão
colonial francesa, que atravessou a África
(em seus múltiplos sentidos) de oeste a
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leste, partindo de Dakar e chegando a
Djibuti,
levava
um
grupo
de
pesquisadores de diversas disciplinas. A
missão Dakar-Djibuti foi alvo de intenso
debate e objeto de uma lei votada pela
Assembléia Nacional em 31 de março de
1931.
Seu
objetivo
fundamental,
plenamente cumprido, era “enriquecer as
coleções da nação de objetos exóticos”.
Marcel Griaule (1948), seu idealizador,
havia passado um ano na Etiópia e
considerava o trabalho de campo como
continuação de uma tradição de aventura
e exploração. Para ele, a ausência de
interesses etnológicos na exploração da
terra teria favorecido a incompreensão
mútua entre os povos.” (BARROS, 2004.
p, 22)

Então, na década de 1980, um começo de
legislação surgiu para proteger esses objetos culturais e
tentar limitar seu desaparecimento do continente
africano, por isso que hoje as raridades, as obras de arte
Africana estão na sua maioria em coleções particulares
ou museus.
Como podemos definir uma obra de arte
africana? Como apreendemos um objeto de arte
africana?
Algumas ideias para entender a arte africana são
mais que necessárias, apesar do poder estético que
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pode ser sentido diante de uma máscara africana, o
objeto em si é definido pelo papel ritualístico a ele
atribuído e para o qual foi esculpido. Os objetos da Arte
Africana raramente foram concebidos como objetos
decorativos, mesmo que a vontade de combinar o útil
com o belo seja inegável.
“Assim como o dito ser primitivo estava
preso a uma condição pretérita atemporal,
a arte da África não tinha história,
situando-se em um vácuo temporal –
ausência de história, de funções e
sentidos sociais que, coerentemente,
levaram artistas e escritores a se
concentrar
em
questões
formais,
desconsiderando aspectos simbólicos e
funcionais das obras; apropriações
artísticas e reflexões críticas abstratas e
formalistas que se estenderam a
publicações,
exposições,
usos
domésticos.” (CONDURU, 2015. p, 122)

Eles sempre tiveram um significado espiritual,
social ou político, a fim de preservar o equilíbrio e o bom
funcionamento da sociedade. Estas obras de arte
tradicionais estavam ligadas a práticas específicas e
conhecimentos de extrema variedade, dada a
diversidade de grupos étnicos no vasto continente
africano. Esses objetos tinham múltiplas funções: eram
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usados em ritos de iniciação (transição para a idade
adulta, a transmissão de conhecimento esotérico a um
sujeito em particular ou a um grupo de indivíduos), que
atuavam enquanto elemento de intervenção durante os
serviços (homenagem aos antepassados, garantindo a
fertilidade das mulheres, a fertilidade da terra, etc.), nos
funerais, e tantos outros.
Um objeto "belo" deve acima de tudo ser capaz
de curar e proteger os indivíduos e as comunidades. O
escultor teve que respeitar as formas tradicionais,
respeitar o pedido do patrocinador e o do adivinho. Ele
não assinou suas obras, porque nas sociedades
africanas, o coletivo tem precedência sobre o indivíduo
e o importante é sua capacidade de respeitar a tradição
e sua predisposição para deixar os espíritos guiarem sua
mão.
“Muitas tribos esculpem imagens dos
antepassados, e uma vez estas
concluídas, acreditam que a alma do
morto passa a residir nelas. Outras vezes,
a estatueta passa a ter significado de um
próprio fetiche, que recebe oferendas, é
polvilhado de farinha, ou banhado com o
sangue de um animal propiciatório.”
(RAMOS, 1949, p.193)
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Portanto, o que caracteriza uma obra-prima da
Arte Africana para colecionadores e curadores é como o
objeto que se aprecia pode ser indexado, o quanto é raro
e em bom estado. A raridade aferida ao objeto não é
necessariamente embebida de ser como fora concebida
no momento de sua criação, o que cria um reducionismo
conceitual com relação ao caráter ritualístico, mas a toda
singularidade do objeto com relação aos demais, o que
o torna único, monetizável e empobrecido de significado.
Mas não deveria a definição de Arte Africana
agrupar todos os objetos criados por artistas africanos?
E o que importa não é a transmissão de culturas
pela reprodução de uma arte tradicional que combina os
elementos de uma cultura passada ou ainda está viva?

ARTE EUROPEIA E ARTE AFRICANA NO SÉCULO
XX

Como elencado anteriormente, por volta de 1907,
artistas começaram a colecionar esculturas da África.
Esta atração por objetos africanos não é nova, desde o
século XV, existem contatos entre a Europa e a África e
estes objetos são introduzidos em coleções europeias e
exóticas. Mas esse movimento, que começou em Paris
em 1906, insistiu em esculturas (máscaras e estátuas)
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para inspiração. Essa mania se espalha rapidamente
para a Europa e se internacionaliza por volta de 1920.
No entanto, apesar de séculos de contatos
existentes o conhecimento dos objetos africanos só
aparece no século XX. Portanto, é uma interpretação
desses objetos de acordo com ideologias e percepções
europeias que se desenvolve principalmente a partir do
XVIII para o século XIX. As peças adquiridas pelos
europeus na África passam então por três grandes fases
de apropriação e interpretação: primeiro como
curiosidade (século XV - XVIII), segundo como objetos
etnográficos posteriores (século XIX) e por fim como
obras de arte (do século XX). Mas ao longo dessas três
fases, apenas uma noção essencial é usada para
qualificar esses objetos e as culturas às quais eles
pertencem, o "primitivismo".
“Na Europa do século XIX, na esteira dos
estudos etnológicos, o termo “primitivo”
designava a produção que, de algum
modo,
permanecia
isolada
e/ou
independente da cultura ocidental
dominante, como a arte das crianças e
dos doentes mentais; a arte popular e
folclórica; a arte da pré-história; e também
a arte produzida alhures, como a africana,
a pré-colombiana, a indígena, a dos
habitantes das ilhas do Pacífico, entre
outras. Em suma, considerava-se
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primitiva toda manifestação artística
portadora de valores estranhos ou
diversos dos vigentes nas sociedades
ocidentais economicamente avançadas”
(CAVALCANTE, 2017. p, 4)

O primitivismo é uma tendência artística na arte
moderna nas artes visuais e literatura que começou no
século XIX e continua até o início do século XX.
Expressa uma rejeição dos valores burgueses
representados pela industrialização desenfreada e
devastadora nos níveis social e cultural. Em termos
artísticos, os cânones antigos e oficiais são
questionados, até rejeitados para favorecer uma
expressividade interna sem passar pelo aprendizado
acadêmico. Muitos artistas se voltam para as chamadas
sociedades "primitivas" da África e da Oceania, atraídas
por seus modos de vida, próximas à natureza e por suas
artes. Eles tiram dela concepções formais para
interpretar sua própria sensibilidade. Eles também veem
autenticidade e espontaneidade, dois valores que
parecem ter sido rejeitados pelo modo de vida burguês
materialista, que vem ganhando cada vez mais
importância no século XIX. Os artistas se familiarizam
com as "artes primitivas" nos museus e com os
comerciantes etnográficos.
Em face do público ocidental, os objetos africanos
estão gradualmente se movendo da esfera dos objetos
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etnográficos para o campo dos objetos artísticos, o
primitivismo descreve um fato ocidental e não implica
diálogo direto no Ocidente e os “outros ". No contexto da
arte moderna, refere-se a uma atração por pessoas fora
da cultura ocidental, percebida através da lente
deformadora das concepções "primitivas" ocidentais
geradas no final do século XIX, mas sem nenhum estudo
aprofundado vem sendo feito até então.
O precursor dessa abordagem artística é Paul
Gauguin. Inspirado pelas artes orientais, egípcias,
oceânicas e mesmo bretãs, ele renova as fontes de arte
buscando inspiração e desenvolvendo uma nova
perspectiva sobre objetos não europeus. Ele até mesmo
empurra a abordagem para expatriados nas ilhas do
Pacífico, como o Taiti. Ele está cansado da sociedade e
do estilo artístico de seu tempo.
“O idealismo de Gauguin teve o mérito de
trazer ao ocidente testemunhos de um
mundo que sua civilização lutava para
suplantar. Se Gauguin era um idealista
não era porém, um colecionador de
coisas exóticas. Ele penetrou fundo
naquela realidade e teve a coragem de
enfrentar os colonizadores, mesmo
sabendo que pagaria por isso.”
(BARROS, 2011. p, 42)
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Essas máscaras, todos esses objetos que os
homens executaram em um projeto sagrado e mágico,
para servirem como intermediários entre eles e as forças
de um desconhecido e hostil, que os cercava, tentando
assim superar o medo dando-lhes cor e forma. E então
percebe-se que esse era o próprio significado da
pintura. Não é um processo estético; é uma forma de
magia interposta entre o universo e nós; uma maneira
de tomar o poder, impondo uma forma aos terrores e
aos desejos.
Outros artistas europeus então também
interessados em artes africanas e do mesmo modo em
encontrar inspiração em sua pesquisa estética
encontrarão na Alemanha, França e outros países
europeus essa tendência que é internacional e assume
diferentes formas, dependendo das correntes e artistas
do século XX.
Mas o que os artistas veem nos objetos africanos
é sempre uma busca do "primitivo", a energia essencial
e instintiva da vida, sem se interessar pelas culturas que
estão na origem desses objetos, eles admiram o exótico
contido.
A abordagem das artes africanas no século XX é
essencialmente um processo emocional, porque vem de
uma busca por artistas para se livrar de uma tradição
acadêmica e do gosto da burguesia. Eles são inspirados
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pelas artes africanas baseadas em seus sentimentos
pessoais, o que eles evocam em relação à sua
experiência, individualmente. Por isso, cada artista
observa, inspira e interpreta o que vê em relação ao que
procura em sua arte. Essa influência das artes africanas
sobre os artistas do século XX é, portanto, variável,
incompleta e relaciona-se tanto com a expressão formal
– formas esquemáticas, geométricas e distorcidas da
realidade, quanto à vitalidade supostamente instintiva
dos criadores africanos.
“Quando a obra africana fez a sua
“aparição” no cenário artístico ocidental
nos primeiros anos do século XX,
“descoberta” por artistas como Picasso e
Matisse, vários artistas e movimentos,
como o expressionismo, intuíram o seu
impulso criador, sinalizado por novos
traçados, cores e signos que remetessem
a essa fonte criadora, e pontuaram uma
nova
organização
de
imagem”
(AJZENBERG & MUNANGA, 2009, p.
192).

O objeto africano é um apoio, até mesmo um
pretexto, para transmitir uma mensagem crítica. O
conhecimento profundo dessas artes não é considerado
aqui apenas adorno ou indumentária. No entanto, esses
artistas questionam a questão da identidade em seu
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tempo, incluindo as artes africanas. De fato, como
mencionado acima, as artes africanas passaram por
diferentes status sob o olhar ocidental desde os
primeiros contatos; de curiosidades a troféus coloniais,
depois objetos etnográficos e obras de arte. Nos anos
1910 a 1930, uma mania muito clara para as artes
africanas é sentida, pelas publicações sobre o assunto,
as exposições e a ascensão das coleções públicas e
privadas. Tudo isso ajuda a transmitir uma nova imagem
das artes africanas, como obras de arte.
Apesar deste entusiasmo pelas artes africanas
neste momento, os artistas surrealistas continuam
cautelosos com esta tendência devido à aparente
facilidade com que a cultura convencional europeia
absorveu a África. Eles criticam principalmente a
expansão colonial e a apropriação do "Outro" (territórios,
objetos, cultura). No entanto, eles não escapam dessa
fascinação primitivista em relação aos objetos nãoeuropeus, e africanos em particular. Eles também
coletam objetos e os usam em suas criações,
envolvendo-os em sua interpretação e em seu design
estético.
A MEMÓRIA NEOCOLONIAL E O MERCADO DE
OBRAS DE ARTE
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Desde os anos 1960-1970, o início do período
pós-colonial, os países anteriormente colonizados pelo
Ocidente tendem a se emancipar de sua história colonial
e a reconstruir uma identidade. Este é um período em
que a identidade é confundida com identificação ou
semelhança.
Muitos artistas negros, em seus países de origem
ou na diáspora, estão trabalhando para liderar uma
reflexão artística e teórica sobre o assunto da arte e
memória. Da diáspora, identidades, memória e história
vem sendo trabalhadas em áreas de contato intercultural
ou culturas transnacionais, eles carregam uma
identidade cultural dual, misturando o que eles usam na
arte. O valor dos artistas diaspóricos não é a mera
construção de novas identidades próprias, mas eles
também expõem e desconstroem essas identidades
preexistentes. Esses são os artistas da nova geração
que participam ativamente de tendências multiculturais
e globais. A maioria deles exterioriza visualmente suas
histórias e experiências pessoais para lidar com tópicos
cruciais que podem atingir um público mais amplo. Eles
podem tender para um tipo de cidadão flexível, uma
identidade transnacional e global: A cidadania flexível
nos leva a ver o mundo na rubrica de um projeto de
descolonização que é uma lição vital do póscolonialismo. Se o status dos artistas na diáspora lhes
oferece espaço para reflexão, também pode ser um
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fardo pesado, porque as instituições culturais e o
mercado de arte muitas vezes esperam que eles
apresentem suas origens e autenticidade cultural.
A África é o ponto de origem e reflete na
representação, a história e o lugar do povo preto, nisso
eles tomam uma parte ativa no pensamento, ecoando a
aproximação para Negritude; uma maneira de viver a
história na história: a história de uma comunidade cuja
experiência aparece, em de fato, singular com suas
deportações de populações, suas transferências de
homens de um continente para outro, memórias de
crenças distantes, seus remanescentes de culturas
assassinadas.
A história da escravidão, do tráfico de escravos e
do povo afro-americano está também no centro das
discussões numa reflexão sobre discriminação racial,
desigualdade de gênero, enquanto constantemente a
escava em sua própria história, o sul-americano e o
tráfico de negros africanos. Ao ressuscitar o passado,
reabrem cicatrizes e abala memórias. A escravidão
testemunha a história e identidade afro-americana. É
como se a complexidade da escravidão e seu
posicionamento dentro da modernidade devessem ser
ativamente reprimidos, de modo que seja possível
adquirir uma clara orientação para a tradição e, assim,
para a condição atual dos negros. Os negros não hão de
se esquecer a experiência da escravidão que aparece
Wagna Maria Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1211

como uma aberração na grande narrativa da história
africana, pelo menos para colocá-la de volta ao centro
de seu pensamento e associá-lo a uma ideia mística e
implacavelmente positiva da África.
Através das obras as noções de gênero, história,
memória e cultura estão no centro das questões atuais
e crucial. A história está constantemente se repetindo,
os eventos do passado afetam as novas gerações
sempre em apuros de identidade. Os artistas da
diáspora lutam contra os estereótipos e o esquecimento
expondo suas experiências pessoais, mas também indo
além deles para alcançar um espaço crítico livre de toda
pressão e de uma identidade transnacional. Eles
produzem trabalhos fortes, chocantes ou chocantes
para atingir a consciência do espectador. O que é
fundamental, em que tudo o mais é construído e pode
ser construído: o núcleo duro e irredutível; que dá um
homem, uma cultura, uma civilização por sua própria vez
é seu estilo e sua singularidade irredutível. Uma
identidade não arcaica não devora a si, mas devora o
mundo, isto é, faz com que as mãos de tudo isso possa
melhor reavaliar o passado e, mais ainda, preparar o
futuro. Porque, finalmente, como medir o caminho
percorrido se não soubermos de onde viemos ou para
onde queremos ir, como medir a distância percorrida se
não soubermos essas prerrogativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil está intimamente ligado à África, a
pegada cultural dos africanos é tão dinâmica que gerou
a alegação de que o Brasil 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 tráfico de escravos
transatlântico desenvolvido pelos colonizadores
portugueses a partir do século XVI. O empreendimento
escravista deportou quase 40% do número total de
africanos embarcados para cruzar o Atlântico.
A partir dessa premissa, devemos lançar 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 interpretativos úteis
para o estabelecimento de relações modernas entre o
Brasil e a África. Buscamos aqui a partir desses estudos,
por meio da pesquisa bibliográfica delinear um cenário
onde por meio do estudo da arte africana fazer uma
ligação com as artes consagradas e reconhecidas, bem
como ocorreram as ligações a partir do século XX.
A aquisição de objetos culturais africanos durante
a colonização promoveu o desenvolvimento da pesquisa
científica, tanto etnologicamente quanto em termos de
história da arte. Existe em paralelo uma busca
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promocional por esses objetos, então considerados
como obras de arte. Ambas as abordagens usam o
conceito de "primitivo" para interpretar objetos
observados e apresentados. A análise estética desses
itens é fortemente influenciada por paradigmas e
conceitos 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.
A apreciação e estudo da forma de objetos
culturais africanos é altamente dependente 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 concepção ocidental da criação
artística clássica. As primeiras classificações consistem,
assim, numa ordem de criações de áreas culturais. Ao
entrar em contato com a Europa alimentou o cubismo
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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 aspectos relativos a
preservação da memória, as formas de resistência, ao
combate das interpretações rasas e ao graus de
simbolismo das obras. Acreditamos que pelas limitações
apresentadas esse trabalho pode posteriormente lograr
uma amplitude que abarque alguns outros elementos
fundamentais relativos a arte africana e sua aplicação na
cultura mundial.
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GESTÂO ESCOLAR: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Zilá Denegri

A ESCOLA

As mudanças pelas quais a sociedade tem
passado atualmente em decorrência de aceleradas
informações, os grandes avanços tecnológicos e
tantos outros fatores já mencionados no decorrer deste
estudo, tem repercutido na estrutura da família e
consequentemente da escola. Portanto, faz-se
necessário também voltar nossa atenção para a escola
que, apesar das mudanças, continua exercendo a
função de transmitir conhecimentos científicos.
Entretanto,
a
escola
tem
encontrado
dificuldades em assimilar as mudanças sociais e
familiares e incorporar as novas tarefas que a ela têm
sido delegadas, embora isso não seja um processo
recente. No entanto, a escola precisa ser pensada
como um caminho entre a família e a sociedade, pois
tanto a família quanto a sociedade voltam seus olhares
exigentes sobre ela. A escola é para a sociedade uma
extensão da família, porque é através dela que a
Zilá Denegri

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1220

sociedade consegue influência para desenvolver e
formar cidadãos críticos e conscientes.
De acordo com Peres apud Bencini (2003, p.
38), "mudanças que antes ocorriam em 100 anos
agora acontecem em dez e está muito difícil
acompanhar as novas exigências sociais e culturais",
diz.
Por esse motivo muitos educadores e mesmos
estudiosos se perguntam sobre o papel da escola
atualmente. Aquino (1996) é um destes estudiosos:
O que estaria acontecendo com a educação
brasileira atualmente? Qual o papel da escola para a
sua clientela e seus agentes? Afinal de contas, sua
função primordial seria a de veicular os conteúdos
classicamente preconizados ou tão somente
conformar moralmente os sujeitos a determinadas
regras de condutas? (Aquino, 1996, p.39 apud
ZANDONATO, 2004, p.49).
A escola deixou de ser tradicionalista, onde
cada um tinha seu papel bem estabelecido: gestores
dirigiam e era autoridade máxima dentro da instituição.
Ir para a direção causava extrema apreensão e medo.
Aos professores destinava-se o papel de
transmissores dos conhecimentos acumulados
durante toda história humana. Sobre seu tablado e
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pedestal era autoridade incontestável e absoluta
dentro da sala de aula. Possuíam e mantinham um
“status quo”, e um distanciamento dos alunos. Eram
respeitados pelos mais diversos grupos sociais, e
dentre estes grupos, talvez o mais respeitoso fossem
os pais já que se acreditava estarem “educando” seus
filhos para uma vida melhor e mais confortável. Os
outros funcionários da escola: merendeiras, inspetores
e faxineiras ocupavam um grupo intermediário que
adotavam geralmente uma postura distante, porém
mais próxima dos alunos. Seres passivos e
recebedores
do
conhecimento,
os
alunos,
hierarquicamente ocupavam uma posição de
inferioridade respeitosa. Levantavam-se sempre que
alguém entrava na sala de aula; faziam fila no pátio e
esperavam seus professores. Enfileirados também na
sala de aula, faziam lições que dependiam
principalmente
de
memorização.
Formavam
teoricamente, grupos homogêneos e os “diferentes”
eram excluídos da escola.
Entretanto,
várias
mudanças
políticas,
econômicas, sociais e culturais ocorreram ao longo do
século XX e transformaram todo o cenário escolar.
Segundo Abreu (2010):
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importante pontuar que foi a partir do
século XX, que o ato de educar foi
transferido por planejadores e políticos,
da família para a Escola e hoje este
processo tem se tornado cada vez mais
natural. No entanto, o que observamos é
que o processo não tornou a escola
melhor, nem a educação dos alunos
porque foi encarado como uma
transferência de educação, e não um ato
onde
educar
fosse
visto
como
responsabilidade de ambos: tanto da
família como da escola (ABREU, 2010,
p.4).

Atualmente a educação fundamental é um
direito de todos. Existe maior acessibilidade e a gestão
das escolas públicas tornou-se democrática,
permitindo a participação de toda comunidade local e
escolar nas tomadas de decisões, porém, muitos nem
sabem desses direitos, não se importam ou são
ocupados demais para participarem.
É importante que a escola faça um trabalho de
orientação aos familiares de toda comunidade,
permitindo uma maior participação de todos, o que
torna o gestor o maior responsável por influenciar toda
comunidade escolar no sentido de orientação.
Diante da nova situação, a organização escolar
precisou ser transformada e seus atores deveriam
rever seus papeis dentro da escola. Porém, as
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transformações até hoje não aconteceram de fato.
Algumas acomodações e ajustes foram feitas, mas não
efetivamente transformaram o cenário escolar. Seus
atores, entre o passado e o presente, ficaram perdidos
em seus papéis, sem vislumbrarem perspectivas a
curto e médio prazo. Assim muitos profissionais
desestimulam-se, adoecem e até abandonam o
magistério. Áquila (2009) lembra que “a sociedade
atual se configura por incertezas medos, conflitos,
confusão de valores, falta de ética e limite entre o que
é certo ou errado, o que nos torna vulneráveis,
inseguros, desconfiados e injustos”. (ÁQUILA et al,
2009, p.1705).
Complementando a ideia de Abreu acima
descrita, Aquino (1996 a/b) defende que a escola não
está preparada para trabalhar com os sujeitos (alunos)
que recebem. Aponta assim que a escola passa a
receber sujeitos não homogêneos, provindos de
diferentes classes sociais, com diferentes histórias de
vida e com uma “bagagem” que, muitas vezes é
negada pela escola (Aquino 1996 a/b apud
ZANDONATO, 2004, p.33).
Áquila (2009) afirma que atualmente os jovens
vivenciam uma cultura tecnológica com mudanças
rápidas através de muitas informações que influenciam
família e escola. Entretanto, Zandonato (2004, p.47)
nos lembra de que “[...] não é raro nos depararmos com
Zilá Denegri

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1224

professores saudosos do tempo em que se tinha
respeito na escola e em que os alunos eram educados,
pois a família era severa, rigorosa na educação”. Eis o
atual dilema da educação, o convívio harmonioso entre
o passado e o presente. Assim, o desafio para os
gestores: observar, refletir e operacionalizar a
organização escolar e as relações interpessoais
estabelecidas dentro do âmbito escolar, tornando-o um
ambiente favorável à aprendizagem. Apesar de ter
uma dinâmica própria, a escola não é uma ilha.
Está contida numa sociedade cada vez mais
complexa, onde tudo é muito instantâneo e superficial.
Onde as relações são momentâneas e em grande
parte volúveis.
A escola é uma instituição onde relações sociais
estão presentes a todo o momento. Assim, segundo
Zandonato (2004, p.45) “como todos somos sujeitos
institucionalizados, é compreensível e inegável a
importância de estudarmos [...] a instituição e sua ação
na vida de seus atores”.
Assim as relações podem ser positivas ou
negativas dependendo da cultura escolar, do
comprometimento dos agentes envolvidos no
processo, na ênfase dada à cooperação, clareza de
objetivos,
consenso,
dificuldades
físicas,
administrativas e humanas, dentre inúmeros outros
Zilá Denegri

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1225

aspectos e variáveis já que “[...] a escola é uma
organização dotada de uma cultura e valores
específicos”. (ÁQUILA et al, 2009, p.1705). Instituições
de Ensino: instituições empenhadas em disseminar o
conhecimento, por exemplo, as escolas e as
universidades. Tal qual a família, trata-se de uma
instituição social que passamos grande parte da vida.
É por meio da educação que os povos transmitem às
gerações mais jovens sua herança cultural, seus
conhecimentos, seu modo de vida e suas regras e
valores.
Ao passar por ela, os indivíduos adquirem as
informações e condições necessárias para uma vida
ativa (inclusive econômica) em sociedade e são
preparados para conviver com os outros de acordo
com as normas dos grupos sociais a que pertencem.
A escola tem como suas atribuições
desenvolver atividades que ensinem e aprimorem o
respeito e a diferença entre todas as pessoas. É neste
contexto que se destaca a gestão democrática,
princípio constitucional que traduz a participação ativa
e cidadã da comunidade escolar e local, a gestão da
escola implica em tomadas de decisões que não
podem ser individuais, a democracia deve ser o
princípio norteador da prática pedagógica, onde
respeita os direitos individuais e coletivos de todos.
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Portanto se a escola busca desenvolver valores
democráticos como respeito, justiça, liberdade e a
solidariedade, deve democratizar os métodos e os
processos educacionais, propiciando diálogos,
vivências, essas atitudes respeitam as condições de
cada um, proporciona o êxito no processo ensino
aprendizagem.
A escola é um dos lugares, dentro da sociedade,
que possui maior influência sobre as crianças; por isso
é importante pontuar que todo cidadão tem direito à
educação, o que é contemplado e garantido pela LDB.
Art. 5º – O acesso ao Ensino
Fundamental é direito público
subjetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos,
associação
comunitária,
organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente
constituída, e, ainda, o Ministério
Público, acionar o Poder Público
para exigi-lo (Brasil, 1996, s.p.).

A escola enfrenta desafios diários provenientes
da tentativa de estabilizar uma relação escola – família.
É comum encontrar nas escolas pais que acreditam
fielmente no fato de os professores terem de educar e
ensinar; acumular funções não é tarefa do professor,
no entanto o que mais faz é conciliar as tarefas por falta
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de uma parceria de responsabilidade entre pais e
escola.
Dificuldades como essa são empecilhos que
atrapalham o andamento do processo ensinoaprendizagem. Para Malavazi, cada instituição deve
assumir o seu papel: “algumas atribuições são
específicas da família, que tem o direito de reivindicálas para si, enquanto outras cabem à escola, que, pela
sua natureza, poderá ocupar-se melhor delas” (2000,
p.258).
De acordo com essa ideia, percebe-se que há
momentos em que a escola se sente vulnerável ao
contexto social, tamanha a problemática dentro da
família; sendo assim, essa influência conflituosa
gerada pela falta de colaboração na educação da
criança causa prejuízos no seu desenvolvimento
escolar.
É de suma importância estreitar e diminuir ao
máximo à distância família-escola, pois ambas têm a
criança como foco a ser trabalhado; porém é notório
que muitas vezes a família apresenta profundo
desinteresse em cumprir suas ações educativas.
Dessa maneira, Tedesco(2002) afirma que há um
vazio no que se refere ao apoio na escola, causando
erosão nessa relação.
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Essa erosão do apoio familiar não se expressa
só na falta de tempo para ajudar as crianças nos
trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória
escolar. Num sentido mais geral e mais profundo,
produziu-se uma nova dissolução entre família, pela
qual as crianças chegam à escola com um núcleo
básico de desenvolvimento da personalidade
caracterizado seja pela debilidade dos quadros de
referência, seja por quadros de referência que diferem
dos que a escola supõe e para os quais se preparou
(Tedesco, 2002, p.36).
Gestão democrática e participativa na escola
A implantação de um projeto de gestão
democrática implica na ruptura com modelos
tradicionais de gerenciamento e impõe mudanças no
âmbito das escolas e dos sistemas de ensino.
A proposta de uma política democrática na
educação é uma luta antiga que os educadores travam
contra os modelos autoritários de gestão. Entre as
décadas de 1960 à 1980 o tema da participação e da
democratização da gestão escolar, tomou boa parte
das discussões e dos debates pedagógicos, tanto no
setor público quanto no setor privado. Segundo Vianna
(1986) nessa época, “experiências isoladas de gestão
colegiada de escolas sempre existiram, mas não
tiveram um impacto maior sobre os sistemas de
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ensino”. Ainda na década de 1980, o tema relacionado
a democratização da gestão foi muito debatido na luta
pela constituinte de 1988, data da promulgação da
Constituição Brasileira que consagrou o princípio da
“gestão democrática do ensino público”.
Na década de 1990, a gestão da escola e em
especial o trabalho do gestor escolar também passou
a ser objeto de debate entre os diferentes setores
sociais. Os debates, embora não afinados a mesma
perspectiva teórica e política, convergem, contudo, na
importância atribuída à gestão da escola como
instrumento para a promoção da qualidade na
educação. As várias reformas educacionais
implementadas desde a década de 1990, em vários
países, pretenderam “modernizar” os sistemas
educativos. O discurso da modernização das escolas
não colocava em questão apenas sua eficácia;
questionava de fato, os princípios e finalidades da
educação, em especial o seu caráter público e
democrático.
Segundo GADOTTI (2001) de nada adiantaria
uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que
concede autonomia pedagógica, administrativa e
financeira às escolas, se o gestor, professores, alunos,
e demais atores do processo desconhecem o
significado político da autonomia. Para este autor, o
exercício desta autonomia não é dádiva, mas sim uma
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construção contínua, individual e coletiva. Nesta
perspectiva, efetivar uma gestão democrática implica
na participação de todos os seguimentos da
comunidade escolar levando à construção de espaços
dinâmicos, marcados pela diversidade e pelos distintos
modos de compreender a escola.
Diante do exposto, é preciso que a escola
repense urgentemente o seu papel em busca de formar
cidadãos críticos, participativos e atuantes, orgulhosos
de seu saber, capazes de solidarizar com o mundo
exterior e serem capazes de enfrentar o mundo do
trabalho como realização profissional através de
atitudes de humanização e respeito ao próximo.
Pensando em um modelo de escola
democrática, gestores e docentes devem proporcionar
um espaço de interação de saberes e delegação de
poder em prol da aprendizagem significativa do aluno.
Pensar o trabalho coletivamente significa
construir mediações capazes de garantir que os
obstáculos não se constituam em imobilismo, que as
diferenças não sejam impeditivas da ação educativa
coerente, responsável e transformadora. Esse
contexto relacional implica em buscar o objetivo
comum que é o desenvolvimento integral do aluno e do
sucesso da escola através da implantação de um
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Projeto Político Pedagógico que traduza os interesses
e anseios coletivos.
É com este olhar que procuramos compreender
a ação pedagógica do gestor escolar, através do
reconhecimento que a educação é essencialmente um
ato de conhecimento e conscientização, mas que por
si só, não leva uma sociedade a se libertar dos
mecanismos opressores que norteiam a sociedade em
gestação. Para tanto, é necessário que o gestor
assuma uma postura de compromisso aderindo o
desafio da diversidade a serviço da comunidade.
Assim,
o
estudo
proposto
possibilita
compreender as ações e os desafios na busca da
gestão democrática na escola pública, principalmente
no contexto em que vivemos, onde a escola acaba se
distanciando do sentido real da democracia. De acordo
com Paro (2006,p.25),
“Não pode haver democracia
plena sem pessoas
democráticas para exercê- las”.

Nesse contexto, o trabalho aqui apresentado,
configura-se na premissa de que existem grandes
desafios em busca de uma gestão democrática.
Porém, esses desafios são lançados para os
profissionais da educação com o intuito de renovarem
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suas práticas educativas. A proposta de uma
renovação é complexa, primeiro porque perpassa
todos os aspectos da prática pedagógica; segundo,
porque exige abertura dos envolvidos no processo com
vontade política de mudar; e terceiro, porque os meios
para concretizar as aspirações devem estar em
consonância com o contexto histórico.
Mesmo com tantos desafios devemos nos
respaldar no pressuposto de que toda e qualquer
mudança, requer uma compreensão crítica e
reflexiva, principalmente nas discussões e debates
pedagógicos que norteiam a democratização da
gestão escolar.
A gestão democrática é entendida como a
participação efetiva dos vários segmentos da
comunidade escolar, pais, professores, estudantes e
funcionários na organização, na construção e na
avaliação dos projetos pedagógicos, na administração
dos recursos da escola, enfim, nos processos
decisórios da escola. Portanto, tendo mostrado as
semelhanças e diferenças da organização do trabalho
pedagógico em relação a outras instituições sociais,
enfocamos os mecanismos pelos quais se pode
construir e consolidar um projeto de gestão
democrática na escola.
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Nesse sentido, está posto no Plano Nacional de
Educação que “a gestão deve estar inserida no
processo de relação da instituição educacional com a
sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes
a utilização de mecanismos de construção e de
conquista da qualidade social na educação”.
A democratização da gestão é defendida
enquanto possibilidade de melhoria na qualidade
pedagógica do processo educacional das escolas, na
construção de um currículo pautado na realidade local,
na maior integração entre os agentes envolvidos na
escola
–
diretor,
professores,
estudantes,
coordenadores,
técnico-administrativos,
vigias,
auxiliares de serviços – no apoio efetivo da
comunidade às escolas, como participante ativa e
sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho
escolar.
A gestão democrática implica um processo de
participação coletiva. Sua efetivação na escola
pressupõe
instâncias
colegiadas de
caráter
deliberativo, bem como a implementação do processo
de escolha de dirigentes escolares, além da
participação de todos os segmentos da comunidade
escolar na construção do Projeto Político-pedagógico
e na definição da aplicação dos recursos recebidos
pela escola. Nesse sentido, para a efetivação da
gestão democrática na escola, devem ser observados
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os seguintes pontos básicos: os mecanismos de
participação da comunidade escolar e a garantia de
financiamento das escolas pelo poder público.
Para que haja a participação efetiva dos
membros da comunidade escolar, é necessário que o
gestor, em parceria com o conselho escolar, crie um
ambiente propício que estimule trabalhos conjuntos,
que considere igualmente todos os setores,
coordenando os esforços de funcionários professores,
pessoal técnico-pedagógico, alunos e pais envolvidos
no processo educacional.
A educação, tal como a saúde, o trabalho, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados, é um direito social assegurado a todos
os brasileiros pela Constituição Federal (CF),
promulgada em 1988 (Art. 6º). O direito à educação se
viabiliza através da escola. Embora existam
manifestações e práticas educativas das mais diversas
no seio da sociedade, no mundo inteiro esta é a
instituição responsável pela transmissão do
conhecimento e do saber sistematizado.
“A educação será tão mais plena
quanto mais esteja sendo um ato
de conhecimento, um ato político,
um compromisso ético e uma
experiência estética”. (Paulo
Freire)
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A preocupação nacional com a democratização
da gestão escolar e a participação coletiva na
construção de uma escola moderna estão presente no
Brasil desde a década de 30, haja vista que o
Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932
enfatizava autonomia administrativa da escola em
seus aspectos técnicos, administrativos e econômicos.
Ao discutir autonomia escolar, Santos Filho (1998)
relaciona aos movimentos estudantis do final da
década de 60 o fortalecimento de ações contundentes
em prol da democratização da administração
educacional em todo o mundo ocidental. É necessário
pensar a gestão de forma diferente e buscar modificar
as práticas comumente utilizadas, visando a melhoria
da qualidade da Educação.
Dentre os principais mecanismos, o Projeto
Político Pedagógico é imprescindível para a
elaboração de uma proposta pautada nos trâmites
democráticos. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, artigos 13 e 14, a elaboração da proposta
pedagógica deve contar com a participação dos
profissionais da educação:
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
é - participar da elaboração da proposta
pedagógica do estabelecimento de
ensino;
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II - elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino;
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV - estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor
rendimento;
V - ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados
ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
VI - colaborar com as atividades de
articulação da escola com as famílias e
a comunidade.
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão
as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I - participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II - participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes. (Brasil, 1996)
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Com tais dispositivos, a lei dá um realce ao
papel da escola e dos educadores na construção de
projetos educacionais articulados com as políticas
nacionais, as diretrizes dos Estados e municípios e
capazes, ao mesmo tempo, de levar em consideração
a realidade específica de cada instituição de ensino.
Dessa maneira, o projeto pedagógico
construído com autonomia deve permitir aos
professores, alunos, coordenadores e diretores
estabelecerem uma comunicação dialógica, para
propiciar a criação de estruturas metodológicas mais
flexíveis para reinventar sempre que for preciso, sendo
a educação, portanto, uma prática social e histórica e,
por isso, traduz concepções e projetos de sociedade.
A luta por uma escola cada vez mais
democrática, com a participação de toda a comunidade
escolar é o compromisso que deve ser assumido por
todos os profissionais da educação, uma vez que a
gestão é um dos componentes essenciais para o
desenvolvimento integral de uma instituição.
Libâneo (2001) destaca a aproximação entre a
organização empresarial da organização escolar,
atentando para a compreensão e desempenho da
gestão escolar, abordando três concepções de
organização do trabalho na escola, a concepção
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técnico-científica, a qual se baseia na hierarquia de
cargos e funções; a auto gestionária que fundamentase na organização coletiva e na ausência da direção
centralizada e a democrático-participativa, ideia a qual
nos fundamentamos por considerar que a gestão
deverá basear-se:
Na relação orgânica entre direção e a
participação do pessoal da escola. (...) defende uma
forma coletiva de gestão em que as decisões são
tomadas coletivamente e discutidas publicamente.
Entretanto, uma vez tomadas as decisões
coletivamente advogam que cada membro da equipe
assuma a sua parte no trabalho, admitindo-se a
coordenação
e
avaliação
sistemática
da
operacionalização das decisões tomadas dentro de
uma tal diferenciação de funções e saberes.
(LIBÂNEO, 2001, p.78)
Desta forma, a Gestão Democrática no espaço
escolar deve ser vista como um enfoque de atuação
que objetiva promover a organização, a mobilização e
a articulação de todas as condições materiais e
humanas necessárias para garantir o avanço dos
processos socioeducacionais dos estabelecimentos de
ensino, orientadas para a promoção efetiva da
aprendizagem pelos alunos, de modo a torná-los
capazes de enfrentar adequadamente os desafios da
sociedade globalizada e da economia centrada no
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conhecimento, assim como fazer a participação efetiva
de todos os segmentos da comunidade escolar como
forma de democratizar o ensino.
Diante disso é preciso que a escola repense
urgentemente o seu papel em busca de formar
cidadãos críticos, atuantes dentro e fora do espaço
escolar fazendo-se necessário a participação plena de
todos os gestores para que a educação ocorra de fato.
Sendo assim, gestores e docentes devem
propiciar um espaço de troca de saberes em prol da
aprendizagem significativa do educando, visando o
seu desenvolvimento integral e sucesso da escola
através da implantação de um Projeto Político
Pedagógico que traduza os interesses e anseios
coletivos.
Diante de tantos desafios, nós educadores
temos que estar atentos a tudo que circunda o universo
escolar. A gestão democrática, entretanto, nos auxilia
e muito no cotidiano escolar, pois com a participação
efetiva de toda a comunidade, a educação se torna
algo mais amplo, pois não se restringe somente à
facilitação no processo de aprendizagem, mas sim
visando promover mudanças significativas na
sociedade em que vive.
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Enfim, para que a gestão democrática ocorra de
fato, faz-se necessário a participação efetiva e ativa de
toda a comunidade escolar sempre que for necessária
a tomada de decisões e partilha de poder, favorecendo
processos de organização e gestão baseados em uma
dinâmica que favoreça os processos coletivos e
participativos de decisão e resolução de problemas.
Nesse sentido a participação é fator fundamental a ser
implementado pelos diferentes atores que constroem o
cotidiano escolar.

Autonomia na escola

A autonomia deverá ser um processo que
procura democratizar a prática pedagógica, permitindo
a participação de toda comunidade escolar;
participação
essa
nos
âmbitos
pedagógico,
administrativo e financeiro, de caráter consultivo,
deliberativo e normativo. Essa prática que, ao
dinamizar os diversos segmentos que compõem a
comunidade escolar, num projeto totalizador e
solidário, possa contribuir com o seu papel de força
auxiliar na transformação histórica da escola e da
sociedade. A trajetória da autonomia escolar enquanto
construção teórica e prática de uma determinada ótica
prevalecente nas últimas décadas no Brasil, a possível
relação entre o conceito e a prática de autonomia,
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como possibilidade de propiciar uma prática
pedagógica que enseja a construção de um espaço
democrático para uma maior intervenção das camadas
populares; estas que usufruem os serviços da escola
pública, estatal e gratuita.
A autonomia escolar entrou em pauta de
discussão e ganhou espaço nos documentos oficiais
do governo brasileiro em meados da década de 80,
cujo processo de “democratização” torna-se presente
nas instâncias política e civil. Presencia-se, então, a
consolidação, na história da política brasileira, de
conceitos
como
democracia
participativa
e
representativa, e a possibilidade de a sociedade civil
participar da elaboração e implementação de políticas
públicas.
De fato, a questão da autonomia escolar já vem
sendo discutida desde as décadas de 70 e 80, quando,
por ocasião, os profissionais de educação
manifestavam.
Os debates e os estudos sobre autonomia,
nesse período, eram sustentados em pesquisas
realizadas no próprio Brasil e em outros países que já
tinham fortalecido e ampliados o espaço de iniciativa
autônomo da escola. Somente nofinaldadécadade80
einíciodade90équeestesestudos
passaram
a
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consubstanciar-se em proposta central nas políticas
educacionais em diferentes Estados.
A partir disso, houve uma série de reformas
educacionais em alguns estados e municípios, cujo
objetivo era transferir algumas responsabilidades, que
estavam nos setores centrais e intermediários da
educação, para a escola.
Em verdade, essas responsabilidades deveriam
sinalizar uma “autonomia defendida por vários setores
da comunidade educacional, a defesa de maior
participação e controle social na gestão da educação”
(PERONI, 2003, p. 103.). Mas, a dubiedade do
conceito autonomia nos documentos oficiais levou a
entender que a autonomia administrativa fosse apenas
a desconcentração de obrigações, e não a
descentralização de poder da mesma forma,
concernente a parte financeira, compreendia-se,
dentro da ótica neoliberal, autonomia como
privatização.
Nos anos 70, as políticas educacionais, voltadas
para a descentralização, foram fadadas ao fracasso
por não terem, também, colocado a escola como
núcleo importante de decisão e de atuação. Apenas
nas décadas de 80 e 90 é que a autonomia escolar fez
parte de algumas e poucas iniciativas de
municipalização de ensino, predominando, em quase
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todas essas iniciativas, o projeto neoliberal de
autonomia. Logo, alguns instrumentos de organização
foram criados para impulsionar a participação da
comunidade escolar, como: colegiados ou conselhos
deliberativos, normativos e consultivos, com
representação de todas as categorias existentes na
escola – diretor, professores, funcionários técnicopedagógicos, pais, alunos –; e a eleição direta para
diretor(a). Passa-se a transferir recursos para as
instituições escolares para a sua manutenção e
reformas.
Com essa concepção predominante de
autonomia escolar, a saber, a lógica gerencia lista do
neoliberalismo, a política de descentralização
continuou muito restrita, pois a estrutura do sistema de
ensino se manteve inalterada em sua essência e
demasiadamente centralizada, ou seja, permaneceu a
homogeneização de regras e de normas para todas as
escolas e os recursos mantiveram-se escassos.
Falar da participação dos sujeitos na gestão da
escola pública implica em dizer quais os determinantes
que condicionam a sua concretização. De acordo com
Paro, os determinantes internos à unidade escolar são:
materiais,
institucionais
e
político-sociais
(PARO,2000).
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A relação democrática e a participação dos
sujeitos na gestão escolar não acontecem como
decorrência direta de uma boa condição de trabalho,
igualmente, a péssima condição material pode
colaborar para o não surgimento dessa participação,
para um bom desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem.
A autonomia da escola não é a autonomia dos
professores, ou a autonomia dos pais, ou a autonomia
dos gestores. A autonomia, neste caso, é o resultado
do equilíbrio de forças, numa determinada escola,
entre diferentes detentores de influência (externa ou
interna), dos quais se destacam: o governo os seus
representantes, os professores, os alunos, os pais e
outros membros da sociedade local (BARROSO, 1996,
p.186).
Ao orientar suas práticas para o fortalecimento
de sua própria autonomia, a escola pode construir o
seu conceito de qualidade de ensino e adequar melhor
a sua função às necessidades da comunidade. Nesse
sentido, organizando o seu trabalho pedagógico, a
escola avança para outro nível de autonomia, mais
solidário e com mais diálogo, que pode levar os
segmentos a se envolver no processo de forma mais
efetiva, pelas ações desenvolvidas no cotidiano
escolar. Aí temos de fato, uma autonomia gerada pelas
práticas da própria escola.
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A autonomia se constitui como poder
reconhecido à escola para tomada de decisões
conforme seu projeto pedagógico e em função das
competências e dos meios que lhe estão consignados.
Traduz-se,
assim,
numa
transferência
de
competências, onde os membros da Associação de
Apoio à escola compartilham junto ao gestor, as
responsabilidades e decisões da escola.
Percebe-se, que apesar das dificuldades, a
participação dos pais acontece gradativamente, à
medida que a escola promove momentos e diversifica
estratégias para que os pais vivenciem a vida escolar
de seus filhos.
A autonomia que as escolas têm de promover
as boas práticas de gestão e oportunizar a participação
de todos os envolvidos no processo educacional.
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ACESSIBILIDADE WEB
Luiz Cesar Limonge

A expressão acessibilidade Web refere-se à
prática inclusiva de fazer websites que possam ser
utilizados por todas as pessoas que possuam
algum tipo de deficiência ou não. Quando
os sites são concebidos tendo esta visão inclusiva,
todos os usuários podem ter igual acesso à
informação e funcionalidade.
Para se dar um exemplo, quando um site é
desenvolvido acrescentando a descrição textual
alternativa equivalente ao conteúdo das imagens e
com links nomeados de forma significativa, esta
ação ajudará aos usuários cegos ou com
deficiência visual a obterem auxílio com o uso
de softwares Leitores
de
Textos e/ou
com
hardware específico para transformação do texto
em Braille.
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Tecnologias assistivas para navegar na internet
Os indivíduos que possuem algum tipo de
deficiência podem fazer uso de tecnologias de
assistência como as descritas a seguir para
permitir a navegação na web e o acesso a
conteúdos:
•

•

Software leitor de tela, que pode ler o conteúdo
textual usando um sintetizador de voz e
selecionando os elementos exibidos no
monitor, utilizado por usuários cegos ou com
visão prejudicada.
Terminais Braille, consistindo de um display
em Braille, que transforma os caracteres de
texto para caracteres em Braille, geralmente
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por meio da mobilização de pinos através de
orifícios em uma superfície plana.
Software de Ampliação de tela, que amplia o
que é exibida no monitor do computador,
tornando-a mais fácil de ler para usuários com
a visão prejudicada.
Software de reconhecimento de fala que aceita
comandos de voz no computador ou ditados na
forma gramatical de texto - útil para aqueles
que têm dificuldade para usar um mouse ou
teclado.
Teclado com superposições, o que pode tornar
mais fácil e precisa a digitação para aqueles
que têm dificuldades motoras.

A inclusão no AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem)
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Acessibilidade na ead

Para ser acessível a todos os usuários da Internet,
os cursos EAD deverão ser construídos de acordo
com os padrões da Web definidos pelo W3C (Word
Wide Web Consortium) e pela iniciativa de WAI
(Web Accessibility Initiative). São objetivos destes
padrões, para permitir acesso a todos:
• Tornar páginas acessíveis ao maior número de
usuários e universalizar o conteúdo independente
do
navegador
utilizado
pelo
internauta;
•
Permitir a inclusão digital para pessoas
portadoras
de
necessidades
especiais;
•
Beneficiar pessoas idosas, usuários de
tecnologia assistiva, de acesso móvel e outros
dispositivos de acesso à Internet (PDA, Celular,
TV);
• Facilitar pessoas sem deficiência, em situações
e características diversas, como por exemplo:
Acesso à internet com conexão lenta, equipamento
sem áudio, impressora monocromática e ambiente
com
luminosidade
precária.
A seguir apresentamos uma lista com possíveis
ações a serem realizadas durante o processo de
design didático, com a finalidade de se alcançar os
objetivos acima expostos.
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Deficiência Visual
Cegueira
• As imagens devem possuir texto alternativo (É
muito comum as pessoas cegas utilizarem a tecla
"tab" para navegar somente em links ao invés de
ler todas as palavras que estão na página. Assim
elas têm uma rápida noção do conteúdo da
página ou podem acessar o link desejado mais
rapidamente);
• Evitar imagens complexas. Exemplo: gráficos;
• Estabelecer uma sequência lógica para
navegação pelos formulários;
• Formatar os documentos seguindo os padrões
web para facilitar a interpretação por leitores de
tela.
Baixa visão
• Produzir um layout consistente, para as fontes
não perderem conteúdo quando forem ampliadas;
• Implementar páginas e imagens com
contraste;
• Evitar o uso de imagens para representar
texto;
• Em páginas com grandes quantidades de
conteúdos, disponibilizar tamanhos de fontes
flexíveis, que podem ser aumentadas ou
reduzidas facilmente (Ajustes nos browsers).
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Deficiência auditiva
• Utilização de linguagem simples e clara;
• Disponibilização de legenda.
Deficiência física
• Preparar atividades que contem com tempo de
utilização ilimitado;
• Formulários que possam ser navegados com a
tecla "tab" em uma sequência lógica.
Deficiência mental
• Alternativas para permitir o recebimento das
informações, como texto alternativo que pode ser
convertido em áudio e imagens suplementares;
• Elementos visuais ou de áudio que possam ser
facilmente desligados (Vídeos).
• Clareza e consistência na organização das
páginas;
• Em páginas com grandes quantidades de
conteúdos, disponibilizar tamanhos de fontes
flexíveis, que podem ser aumentadas ou
reduzidas facilmente (Ajustes nos browsers).
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A EAD, em parceria com a acessibilidade digital, é
capaz de criar novos caminhos para os cidadãos,
com ou sem deficiência, alcançarem uma
educação mais igualitária. Os ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA’s) podem propiciar esse
espaço onde os indivíduos portadores de
deficiência consigam sair de sua habitual exclusão
para
estabelecer
parcerias
visando
a
aprendizagem. O modelo de aula proporcionado
pelos AVA’s difere do convencional, adotando
formas inovadoras de relacionamento e interação,
ajudando os alunos a construir de forma
colaborativa o conhecimento.

Referências
http://www.acessibilidadelegal.com/ Acesso em 12
jul 2015.
Acessibilidade e inclusão na educação a
distância. Disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=jG5Q_wCQ_B8. Acesso em 12 jul
2015.
Acessibilidade WEB: Custo ou Benefício.
Disponível em https://www.youtube.com/watch
?v=hFI4CuxQjSA. Acesso em 12 jul 2015.
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Acessibilidade digital não é tão fácil quanto
parece. Disponível em http://www.asasead.net
/asasEAD/?p=348. Acesso em 12 jul 2015.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Renan Santos Ferreira

História da modalidade (EAD):
No mundo:
A Educação a distância não surgiu nos últimos
anos como intuitivamente algumas pessoas pensam,
podemos utilizar a bíblia que cita as epistolas de São
Paulo enviadas as comunidades asiáticas como
forma de ensinar praticas cristãs em ambientes
desfavoráveis, estima-se o evento ocorreu em
meados do século I. Essa observação indica que o
assunto está longe de ser algo novo, porém, o efetivo
início formal da Educação a distância acontece a
partir do século XVIII e alguns acontecimentos são
relevantes para entendimento da evolução da
modalidade até o formato que conhecemos, conforme
exemplos (VASCONCELOS, 2010; GOLVEA &
OLIVEIRA, 2006):
•

1728 – Gazeta de Boston anuncia curso com
material incluso e tutorial por correspondência;

•

1829 – Inauguração na Suécia do Instituto
Liber Hernondes, onde mais de 150 mil
realizaram cursos na modalidade a distância;

•

1840 – Inaugurada no Reino Unido a primeira
escola por correspondência na Europa;

•

1947 – Na Faculdade de letras e Ciências
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Humanas de Paris inicia-se a transmissão de
aulas por meio da Radio Sorbonne;
•

1956 – Inicia-se a transmissão em Chicaco –
EUA a TV College, com programas educativos
cuja influência nota-se rapidamente em outras
Universidades do País.

A década de 1960 é um período de avanço em
diversos aspectos e refletem diretamente na
Educação a Distância, principalmente com a
integração dos meios de comunicação audiovisuais.
Essa expansão atinge crescimento exponencial
principalmente a partir de 1990 com as chegadas dos
computadores e internet que possibilitam uma maior
interação entre profissionais responsáveis pelo
aprendizado e o aluno que se torna cada vez mais
autônomo e participante do processo.

Evolução das ferramentas da Educação a Distância.
Fonte Timetoast
Renan Santos Ferreira
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No Brasil:
Acredita-se que as primeiras experiências no
Brasil com Educação a Distância ficaram sem
registros, pois as primeiras informações são do
século XX. Destes marcantes eventos, alguns são
destacados (MAIA & MATTAR, 2007; MARCONCIN,
2010; SANTOS, 2010):
•

1904 – Anúncio de Curso de Datilografia por
correspondência encontrado no Jornal Brasil;

•

1923 – Criação da Radio Sociedade do Rio de
Janeiro que ofertava cursos de Português,
Francês, Telefonia entre outros. Tendo neste
evento o início a Educação a Distância com
utilização do Rádio;

•

1939 – Instituto Monitor sediado em São Paulo,
sendo o primeiro Instituto Brasileiro a oferecer
sistematicamente cursos profissionalizantes;

•

1941 – Surgimento do Instituto Universal
Brasileiro responsável pelo atendimento de
milhares de alunos;

•

1979 – Universidade de Brasília percussora
em utilizar a Educação a Distância em cursos
superiores no Brasil;

•

1992 – Criação da Universidade aberta de
Brasília;

•

1996 – É criada a Secretaria de Educação a
Distância (SEED) pelo Ministério da Educação
Renan Santos Ferreira
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e neste mesmo ano a EAD é oficializada
através da Lei nº 9394;
•

2005 – Com parcerias entre MEC, Estados e
Municípios é criada a Universidade Aberta do
Brasil;

Instituto monitor – Fundado em 1939 - Fonte Timetoast

A Educação a distância com a Internet.
Com o avanço nos últimos anos das
tecnologias de informação e principalmente com a
chegada e expansão da internet a modalidade de
Educação a Distância alcançou um novo patamar,
pois é cada vez mais crescente a oferta de cursos e
conquistas de espaços dentro da educação. A
modalidade transpõem obstáculos e amplia a
democratização da educação, principalmente por ser
utilizada para atender simultaneamente pessoas que
não possuem condições de frequentar fisicamente
locais onde são apresentados ensinamentos ou não
podem estudar em horários pré-estabelecidos, mas a
educação a distância é mais do que um plano
emergencial para um determinado público, em seu
novo momento deixou de ser um plano “B” como
Renan Santos Ferreira
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opção para pessoas que não podem frequentar um
curso presencial, a educação a distância galgou
maior visibilidade e quebrou paradigmas, obtendo
avanços e vitórias, como por exemplo, a equivalência
da validade de diplomas ofertados na EAD e no
presencial, e convencimento de pessoas ligadas com
a educação convencional (presencial) e estudantes,
através da demonstração de seriedade e qualidade,
principalmente para pessoas que entendiam que a
modalidade era algo para quem quisesse facilitação
na obtenção de um diploma de Ensino Superior.
Felizmente é cada vem mais perceptível que autores
conceituados discorrem sobre a pesquisa e as
possibilidades que a EAD oferece e ainda pode
oferecer.
A modalidade de educação a distância obtém
grandes possibilidades de melhorias com inserção
das tecnologias de Informação e Comunicação,
porém somente as ferramentas técnicas não resultam
em processo de aprendizado de maneira automática,
se faz necessários a utilização de processos
pedagógicos e entendimento do perfil dos atores
presentes, requerendo uma reconcepção do papel
das instituições, professores e estudantes. Lucena
(1998) indica que a interação entre pares permeada
pela linguagem (humana e da máquina) potencializa
o desempenho intelectual porque força os indivíduos
a construir um novo conhecimento a partir do seu
nível de competência que está sendo desenvolvido
dentro e sob a influência de um determinado contexto.
O professor da educação a distância neste
processo é transformado de uma entidade individual
Renan Santos Ferreira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1263

para uma entidade coletiva, não acontece mais a
centralização em uma única pessoa, como é comum
encontramos na educação presencial. Na educação a
distância, diversos educadores em funções diferentes
são responsáveis em conjunto pelas diversas etapas
de levar o aprendizado até o aluno, essa equipe
composta por professores conteudistas, tutores e
técnicos devem preparar o curso voltado para um
novo aluno, que deve estar preparado para cooperar,
interagir a aprender de forma autônoma, sendo
sujeito de sua própria aprendizagem.
Entendendo a Educação a distância como
modalidade propicia para o aluno exercer essa
possibilidade de ser sujeito de sua própria
aprendizagem, o ambiente ofertado deve ser
configurado para desenvolver a colaboração entre os
participantes do AVA (ambientes virtuais de
Aprendizagem) e auxiliando o aluno a desenvolver
habilidades de estudos individuais de forma
autônoma.
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Aprendizado autônomo. – Fonte - Elaborado pelo autor.

Para ocasionar esse aprendizado autônomo, o
responsável pela mediação do AVA deve renunciar
ao posto que a própria função de professor oferece,
de controle sobre os alunos e detentor do
conhecimento, neste formato dinâmico, ele deve
atuar como mediador, responsável por indicar o
caminho do aprendizado ao aluno. Como afirma Haidt
(1994):
Quando o professor concebe o
aluno como um ser ativo, que
formula
ideias,
desenvolve
conceitos e resolve problemas de
vida pratica através de sua
atividade mental,
construindo
assim, seu próprio conhecimento,
sua relação pedagógica muda.
Não é uma relação unilateral, onde
um
professor
transmite
verbalmente conteúdos já prontos
a um aluno passivo que o
memorize.

Essa atuação dos mediadores pedagógicos na
Educação a Distância em posse de ferramentas de
tecnológicas que disponíveis, possibilitam a
aprendizagem social, que indica que a essência de
uma educação eficaz é a experiência de
aprendizagem em grupo que caracteriza a ação
comunicativa, que somente com as ferramentas
tecnologias não acontecem, é necessário aproveitar
o potencial destes espaços e promover ações
Renan Santos Ferreira
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pedagógicas de interação para a promoção do
aprendizado. O profissional responsável por essa
mediação é o Tutor que por vezes tem sido tratado de
forma indiscriminada, por interpretação com base na
terminologia e não na atuação deste, a palavra Tutor
originário do Latim tutoris, significa aquele que
ampara, defende, socorre, dirige ou tutela alguém,
contudo com base nos estudos sobre o papel deste
profissional na EAD, demonstra que efetivamente o
Tutor é um profissional de educação, um educador.

Aprendizagem centrada no
colaborativo. – Fonte Blog Infonaei.

aluno

em

ambiente

Tutor a distância.
Conforme própria indicação no referencial de
Qualidade para Educação a Distância superior,
Renan Santos Ferreira
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elaborado pelo Ministério da Educação, o corpo de
tutores de uma instituição desempenha papel de
fundamental importância, pois participa efetivamente
da pratica pedagógica, auxiliando os alunos nesta
mediação junto aos estudantes geograficamente
distantes. O referencial ainda destaca suas principais
atribuições, como: Esclarecimento de dúvidas nos
fóruns de discussão e responsabilidade de promover
espaços de construção coletiva de conhecimento e
frequentemente participar de processos avaliativos de
ensino-aprendizagem, junto aos outros responsáveis
pelo processo em um todo. Todavia, quando
pensamos no novo modelo da educação a distância,
não podemos imaginar o Tutor como sujeito
consolidado somente com competências em uma
única área, dentre os diversos papeis e funções
exigidas de um Tutor, para a construção de um
profissional de qualidade são exigidos conhecimentos
de diversas áreas.
De acordo com Silva (2001), o Tutor precisa
lidar ao mesmo tempo com a gestão do conhecimento
de sua turma, acompanhar e participar proativamente
das discussões com sua coordenação, manusear
com desenvoltura o Ambiente Virtual da instituição,
gerenciar possíveis conflitos explícitos e implícitos no
calor das discussões e no desenrolar do trabalho e
estimular a colaboração, a interatividade, o clima
cordial e estimulante. Nesta abordagem de Silva,
percebemos a complexidade e importância do Tutor
se preparar com diversas competências e virtudes
para auxiliar o aluno. Masseto (2000) utiliza a
metáfora da ponte rolante, onde o Tutor se coloca
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como um facilitador, incentivador ou motivador da
aprendizagem, se colocando com uma ponte entre o
aluno e sua aprendizagem, mas não uma ponte
estática, e sim uma ponte rolante, que participa
ativamente dessa trajetória do aluno. Essa indicação
da ponte rolante também nos atenta para a percepção
da individualidade do aluno, onde abordagens
diferentes em momentos parecidos são necessárias
nas relações interpessoais de uma sala virtual. Outra
menção que a ponte móvel nos remete é a
importância do trabalho do tutor em continuidade,
extensão do trabalho realizado pelo Professor
Cursista, o Tutor deve também ser uma ponte entre o
conteúdo didático fornecido, o autor e os dissentes.
Conhecimentos desejáveis:
De forma macro, identificamos algumas
competências necessárias para a consolidação de
um bom Tutor, que tem como principal objetivo
auxiliar o aprendizado autônomo por parte dos
alunos. A formação pedagógica necessária em
qualquer ator presente em ambientes educacionais,
não deixaria de estar presente na formação do Tutor,
porém especificamente para essa atuação entendese que conhecimentos técnicos, gerenciais e sociais
também são imprescindíveis para um bom tutor.
Técnicos.
Os cursos de educação a Distância acontecem
quase na totalidade em ambientes Virtuais onde a
internet é recurso presente, possibilitando inclusive
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interações de forma síncrona. Estes avanços das
tecnologias mostram a importância do Tutor em
conhecer o ambiente que está inserido, e para que ela
consiga extrair da ferramenta tudo aquilo que ela
oferece, além disso, para que a Tutoria aconteça com
fluidez, o Tutor deve estar a vontade, atuando com
naturalidade, aptidão e agilidade correspondendo ao
perfil dos cursos de Educação a Distância que são
alicerçados na comunicação e dinamismo das
discussões. O Tutor qualificado deve ser adepto a
utilização de recursos tecnológicos, como e-mails,
recursos da rede, sites de buscas e pesquisas e estar
amparado com recursos tecnológicos de qualidade,
como uma boa maquina, internet de qualidade e plugins de áudio e vídeo. Com isso não se espera
encontrar em todos os tutores especialistas na área
de Tecnologia de Informação e na computação, mas
requer do profissional atuante em ambientes de
Educação a Distância com utilização de ferramentas
tecnológicas, conhecimentos necessários para os
recursos não atrapalharem o desenvolvimento do
curso e que ao invés disso, auxilie o Tutor, que pode
auxiliar o aluno também neste quesito, antevendo
possíveis dificuldades por partes dos aprendizes,
direcionando-os para recursos ainda não utilizados. A
instituição para auxiliar o Tutor, deve facilitar o acesso
a esses recursos, oferecendo um suporte técnico de
orientação para que inclusive aqueles menos
proficientes com as tecnologias sejam capazes de
assimilarem esses recursos. Além dessa atuação
pratica com a tecnologia é importante para o
aprendizado em processo que informações
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tecnológicas sejam disponibilizadas para o Tutor no
sentido de facilitar o acompanhamento, como por
exemplo visualizações individuais de participações
dos alunos dos fóruns e visualização de último
acesso, com a intenção de oferecer condições para o
Tutor conhecer os seus alunos e respeitarem a
individualidade. Conforme Palloff, Pratt (2012), usar a
tecnologia para aprender exige mais do que conhecer
u software ou do que se sentir a vontade com o
hardware utilizado.
Gerenciais.
Quando o assunto é Educação a Distância,
constantemente é abordado alguns comportamentos
necessários para que o aluno tenha sucesso na
adaptação e no desenrolar em curso ofertado sem
obrigatoriedade de cumprimento de horário e
presença física, ou seja, através da experiência é
sugerido aos alunos em contato inicial com a
modalidade algumas técnicas de adaptação, como
por exemplo: organizar um tempo para estudo,
manter uma rotina, destinar um lugar apropriado para
estudo e conhecer integralmente o AVA (ambiente
Virtual de Aprendizagem) . Percebemos que de modo
orientador, se espera que o aluno tenha algumas
condutas que facilitem a conquista da autonomia e
principalmente disciplina e comprometimento com
aquilo que está sendo ofertada, a possibilidade de
apreender algo. Neste mesmo caminho percebemos
que o aluno tem uma exigência gerencial e com
certeza o responsável pela administração do
ambiente virtual também precisa adquirir algumas
virtudes para que a gestão do curso a distância
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aconteça de forma satisfatória. O Tutor deve ser
organizado, pois é o responsável pelo desenrolar do
curso, ele que cadencia o ritmo das atividades, prazos
e etapas de acordo com os objetivos traçados. A
Educação a distância como visto utiliza a
comunicação e o aprendizado colaborativo e a
competência gerencia do tutor é importante para
ocasionar esse ambiente agregador, é o Tutor que
dita os prazos, inicia uma discussão, esclarece
regras, toma decisões em caráter de flexibilizar
prazos para reorganização dos trabalhos, faz
intervenções em discussões e resolve problemas
pontuais. Além desta atuação gerencial na plataforma
de ensino, o Tutor precisa gerenciar as obrigações
burocráticas
como
avaliação
dos
alunos,
disponibilizar recursos dentro de prazos específicos
para possibilitar o cumprimento do aluno para
execução de tarefas, faz devolutivas aos alunos em
resposta as suas participações, seja ela em fórum, ou
atividade avaliativa e também precisa ter
comportamento critico com a intenção de melhorar a
sua condição de trabalho e o ambiente propiciado ao
aluno, comunicando as instâncias competentes para
a resolução problemas técnicos, acadêmicos ou
administrativos e sempre que observado, sugerir
melhorias para o processo.
Aplicando essas
competências gerenciais na Tutoria, se espera deste
profissional a capacidade de gerenciar o seu tempo,
a boa comunicação, a atitude pró ativa em guiar seu
público alvo, coordenando as atividades e os
procedimentos relativos a um curso online.
Pedagógicos e Sociais.
Renan Santos Ferreira
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Na Educação a Educação a Distância um dos
grandes desafios do Tutor é oferecer um ambiente
favorável para o dialogo a comunicação, o
aprendizado de forma colaborativa. Para que isso
aconteça é imprescindível que o Tutor respeite a
individualidade e facilite as relações interpessoais.
Nestes ambientes virtuais é comum que pessoas com
experiências distintas, culturas diferentes e a própria
característica
pessoal
resulte
em
grupos
heterogênicos, e a atuação do Tutor é imprescindível
para acolhimento dos alunos, incentivando a
participação, utilizando técnicas que valorizem essa
participação, mediando conflitos e promovendo essa
colaboração entre os alunos. Palloff (2002) observa
que o elemento Humano sempre surge quando seres
humanos interagem, mesmo quando interagem
eletronicamente. Ao atuar juntos, dividimos um pouco
da nossa vida, contando experiências, emoções e
pontos de vista, é esse é um esforço de todos para
consolidar um grupo coeso com conexão. E isso é
essencial para que o grupo online desenvolva uma
atitude de confiança, fundamental para a qualidade
da aprendizagem em salas virtuais.
O Tutor precisa adquirir conhecimento em
diversas áreas para se tornar um profissional
preparado para as demandas da Educação a
Distância, porém, o profissional envolvido com
educação e responsável por auxiliar o aluno a
conquistar o aprendizado não consegue desvencilhar
de sua formação pedagógica, presente e sempre
importante no processo de ensino aprendizagem. É
importante também que o Tutor tenha conhecimento
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sobre o conteúdo e possa através de indicações de
aprofundamento
de
estudos,
sugestões
bibliográficas, devolutivas conclusivas sobre dúvidas
sobre o tema e procedimentos das atividades,
conduzir o grupo a construções coletivas, além de
trabalhar com transparência, levando respostas
claras e abdicando da condição de proprietário do
saber, nesta atuação de Tutor mediador, a indicação
e provocação ao desafio de ir atrás, é importantíssima
para que ao aluno adquira sua aprendizagem
autônoma, ao invés de se satisfazer com respostas
prontas.
Virtudes que auxiliam o aprendizado.
Muito comum o remanejamento de professores
do ensino presencial para os ambientes virtuais na
função de Tutor, nestes casos o profissional
geralmente são especialistas daquele conteúdo a ser
lecionado, todavia, é importante que esse profissional
saiba que a educação a distância requer um preparo
diferente com virtudes em outras áreas e se desloque
do centro do processo para a figura de mediação e
interlocutor do ensino aprendizagem. Para todos os
tutores independente da experiência é importante que
sejam críticos e que se auto avaliem, e vejam se estão
cumprindo todas as suas obrigações de bom Tutor,
como por exemplo, dedicando-se para obtenção de
técnicas de escritas que possibilitem a comunicação
entre os envolvidos. Outras competências agregam a
qualidade do tutor, quando ele consegue assimilar
competências e aplica-las no AVA, destacamos a
condição de deixar o aluno a vontade, incentivar o
debate, considerar todas as opiniões, propiciar a
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interatividade, administrar problemas pessoais e
emocionais, estimular o aprendizado em grupo, se
tornar o ideal a ser seguido, incentivar a colaboração
e despertar a autonomia entre outras competências.
Dado a complexibilidade da formação deste
profissional é importante que o desenvolvimento seja
continuado e habilidades que as vezes são
adquiridas de forma natural na sociedade, podem
ser aceleradas pelo profissional alocado na Tutoria,
em destaque abordamos 4 principais qualidades que
Aretio (2003) aponta como necessárias para uma
boa Tutoria: Cordialidade, aceitação, honradez e
empatia.
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A EVOLUÇÃO DA DANÇA COMO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
Silvia Amancio de Oliveira

Muitas mudanças ocorreram no ensino ao longo dos
anos, e uma valorização aos aspectos motores tornou-se
cada vez mais presente, contribuindo para a efetivação da
educação artística no Brasil. Nesse contexto, a dança se
apresenta como uma importante ferramenta para o
educador, uma vez que propicia ao aluno tanto benefícios
fisiológicos quanto psicológicos, bem como serve de
instrumento para a comunicação, expressão, lazer e
cultura (PCN, 1997, p.25). Porém,
Antes de ser utilizada para expressar a
corporeidade de nossos alunos, a dança
existia para expressar a corporeidade dos
homens deste mundo, e hoje, graça à
evolução que sofreu ao longo dos tempos,
podemos usufruir de seus movimentos, de
sua magia, de sua expressão e de sua
plasticidade
para
aprimorarmos
os
movimentos, a magia, a expressão e a
plasticidade de nossos alunos (Verderi,
2009).
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Segundo o dicionário Michaelis, a dança
corresponde à “Arte e/ou [à] técnica de dançar, conforme
determinadas modalidades ou padrões culturais
específicos”. Esse padrão cultural pode ser observado
desde o período paleolítico em que a dança era registrada
pelo homem primitivo por meio das pinturas rupestres.
A partir da análise desses registros, é possível
perceber que como todas as artes, a dança é fruto da
necessidade de expressão do homem, estando ligada ao
que há de mais básico na natureza humana: “[...], a
dança, provavelmente veio da necessidade de aplacar os
deuses ou de exprimir a alegria por algo bem concedido
pelo destino” (Faro, 2004).
O homem iniciou a arte da dança como forma de
expressão e a praticava em diferentes ocasiões: dançava
em homenagem à natureza, como agradecimento pela
sobrevivência, na época da colheita e da caça, nos
casamentos e nas guerras. Portanto, a dança era tida
como forma de instinto sobre tudo aquilo que tinha
significado (Verderi, 2009).
Podemos dizer que a dança é a arte mais
antiga que o homem experimentou e a
primeira arte a vivenciar com o nascimento.
E como tal o homem e a dança evoluíram
juntos nos movimentos, nas emoções, nas
formas de expressão e na arte de
transformar os seres desde mundo
(Verderi, 2009).
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Ao longo da história, podemos perceber que a dança
sempre esteve presente em diferentes períodos e foi
ganhando diferentes abordagens de acordo com o
contexto histórico ao qual estava inserida. Ao avaliarmos
os registros bíblicos, por exemplo, é possível identificar a
presença da dança em diferentes passagens da
Antiguidade:
A Bíblia faz referência a várias danças
sagradas ou profanas, como o rei Davi (2
Samuel 6:14) e profetas de Baal (I Reis
18:26). No Egito existiam danças fúnebres,
danças das colheitas e as danças de culto
(em adoração a Osíris, por exemplo)
(Significados, [s.d.]).

Um pouco mais adiante, já na Idade Média, a
dança, como todos os outros movimentos artísticos,
sofreu um retrocesso. Por ser considerada uma arte
profana, o cristianismo tentou combater a dança como
ritual de idolatria, permitindo somente as danças
realizadas nas procissões. Diante da censura presente no
período, a prática da dança só voltou a recuperar a sua
importância na Idade Moderna, através do movimento
Renascentista (Dia [...], [s.d.]).
Com o desenvolvimento da civilização, o rito
separou-se da arte e, a partir daí, a dança ressurge como
uma linguagem artística apreciada pela nobreza,
passando de atividade lúdica como forma de divertimento,
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para uma forma mais disciplinada e mecânica, adquirindo
um aspecto de caráter social como conhecemos hoje (Dia
[...], [s.d.]).
Seguindo esse preceito, com o passar dos anos, a
dança começou a ser associada também ao universo
pedagógico, pois além de uma forma de diversão e
espetáculo é, de acordo com Ferrari (2003), uma forma
de “educação".
A contribuição da dança na Educação Infantil
Sabe-se que não faz tanto tempo que a educação
é sinônimo de instrução escolar, e esta, começava
somente aos seis anos de idade, ou ainda mais tarde,
prolongando-se até o término da idade escolar. Isso
porque, os primeiros anos de vida não eram considerados
importantes, uma vez que se acreditava que as crianças
não tinham nenhuma condição de aprender, e se
porventura assim ocorresse, fatalmente esqueceriam o
que conseguiram aprender (Silveira; Levandoski;
Cardoso, 2008).
No entanto, com o passar dos anos, foi
demonstrado que a criança tem uma capacidade ilimitada
em aprender, apontando para a importância da educação
durante os primeiros anos do estágio do desenvolvimento
cognitivo (Piaget, 1994). Isso porque a criança é um ser
em constante mobilidade e se utiliza disto para buscar
conhecimento de si e de tudo o que está a sua volta. Esta
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é uma das formas de construção do pensamento que se
expressa por meio da linguagem. Mas o conhecimento de
mundo para a criança é um processo longo que se inicia
no contato com a mãe, por meio do choro quando tem
fome, frio etc., e se estende ao longo da vida em situações
comunicativas presentes nas relações interpessoais.
As crianças se movimentam desde que
nascem, adquirindo cada vez maior
controle sobre seu próprio corpo e se
apropriando
cada
vez
mais
das
possibilidades de interação com o mundo.
[...] Ao movimenta-se as crianças
expressam sentimentos, emoções e
pensamentos, ampliando as possibilidades
do uso significativo de gestos e posturas
corporais. O movimento humano, portanto,
é mais do que simples deslocamento do
corpo no espaço: constitui-se uma
linguagem que permite as crianças agirem
sobre o meio físico e atuarem sobre o
ambiente humano mobilizando as pessoas
por meio de seu teor expressivo
(Referencial Curricular para a Educação
Infantil p.15, 1998).

Segundo Gallahue (2005), a criança na fase da
primeira infância encontra-se na fase motora
fundamental, sendo esta a fase mais importante do
desenvolvimento motor. Esta fase se inicia desde o
primeiro ano de vida da criança e se estende
aproximadamente até os seis anos de idade e é
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determinante ao desenvolvimento futuro, principalmente
pelo fato de ser nessa fase que os movimentos são
aprendidos isoladamente e, à medida que a criança vai os
dominando, poderão ser trabalhados de forma combinada
para formar as competências motoras especializadas.
Paralelamente, Wallon (1975) cita a fase entre três
e seis anos, denominada de segunda infância, como
sendo um período de grandes transformações, onde
ocorre a construção de si como um ser diferente de outros
seres; um processo de discriminação eu-outro. A criança
dessa idade necessita ao mesmo tempo se opor ao outro,
expulsando-o de si; seduzir e imitar, para assimilá-lo e
reelaborar sua personalidade única e total. Nesse
processo, a consciência corporal e a vivência de
movimentos são fatores que permearão o conhecimento
de si, não só quando criança, mas ao longo da vida.
Wallon (1975) explica que as ações cotidianas de andar,
correr, saltar, são atividades dinâmicas ligadas à
necessidade de experimentar o corpo para o domínio dos
movimentos e para a construção da autonomia. Para ele,
as ações corporais são molas propulsoras de
reconhecimento do mundo e de aprendizagem da criança.
Ainda, de acordo com Papalia e Olds (2000) as
habilidades motoras e intelectuais das crianças nessa
faixa etária florescem e suas personalidades tornam-se
mais complexas. À medida que os músculos passam a ter
um controle mais consciente, as crianças passam a
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atender mais às suas necessidades pessoais, ganhando,
assim, maior senso de competência e independência, ao
mesmo tempo em que é um período de integração
progressiva no plano social.
Desse modo, a educação infantil é, então, um
período propício para a descoberta de si, do outro e do
mundo, desempenhando um papel fundamental para o
desenvolvimento da criança de forma integral.
Pensando nesta proposta, a dança na escola vem
se colocar em pauta como mais uma ferramenta a
disposição do educador como prática pedagógica, voltada
para o desenvolvimento global da criança e do
adolescente, visando não só diminuir as tensões
provocadas pelos esforços intelectuais excessivos, mas
também favorecer todo tipo de aprendizado que eles
necessitam (Bauer, 2014; Scarpato, 2001).
De acordo com S. Pereira (2001):
[...] a dança é um conteúdo fundamental a
ser trabalhado na escola: com ela pode-se
levar os alunos a conhecerem a si próprios
e/com os outros; a explorarem o mundo da
emoção e da imaginação; a criarem; a
explorarem novos sentidos, movimentos
livres [...]. Verifica-se assim, as infinitas
possibilidades de trabalho do/ para o aluno
com sua corporeidade por meio dessa
atividade.
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O trabalho com a dança permite que o aluno crie
uma consciência corporal e, com ela, passe a questionar
e a compreender o que se passa consigo e à sua volta,
tornando-o mais expressivo e espontâneo. Ainda, na
medida em que sua criatividade é favorecida, o seu
processo de aprendizagem é igualmente estimulado,
principalmente quando integrado com outras disciplinas
(Scarpato, 2001).
É dessa ótica que Godoy (2007) defende a
importância da dança ser vista na escola com espírito de
investigação, levando a criança a compreender sua
capacidade de movimento e:
[...] entender melhor como seu corpo
funciona,
para
que
possa
usá-lo
expressivamente
com
inteligência,
autonomia,
responsabilidade
e
sensibilidade. Essa linguagem é uma forma
de integração e expressão individual e
coletiva, em que o aluno exercita a atenção,
a percepção, a colaboração e a
solidariedade. Como atividade lúdica
permite a experimentação e criação no
exercício da espontaneidade.

Além disso, Lima (2011) afirma que, por meio da
dança, o aluno é capaz de se questionar “[qual] o contexto
social de uma sociedade, como vivem, quais sentimentos
estão presentes naqueles movimentos daquele estilo de
dança? Quais os princípios que estão por trás daquela
Silvia Amancio de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1288

dança?”. Tal afirmativa nos leva a defender o papel da
dança como prática pedagógica dentro das escolas, uma
vez que ela é capaz de propiciar um contato estreito com
a cultura local, além de aproximar o aluno a diferentes
realidades, tornando-o um cidadão crítico, participativo e
responsável.
Ainda, vale ressaltar que, assim como as outras
artes, a dança também possui conteúdos teórico-práticos
a ser desenvolvidos na sala de aula. Logo:
A escolha do conteúdo deve ser
apropriada ao contexto sociocultural em
que os alunos estão inseridos, devemos
escolher conteúdos motivadores e ao
mesmo tempo questionadores da realidade
social em que se vivem experiências
corporais de todos os alunos, sejam elas
quais forem devem ser explorados e
utilizados para a construção desse
conhecimento.
Portanto,
devemos
incentivar os movimentos dentro da escola,
e uma dessas possibilidades é a dança,
onde criamos, entendemos e nos
relacionamos com o outro e com o mundo
(Lima, 2011).

E, ainda que, a dança seja uma prática de domínio
público, devemos refletir:
[...] sobre a função e o papel da
dança na escola formal, sabendo que este
não é – e talvez não deva ser – o único
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lugar para se aprender dança com
qualidade,
profundidade
[...]
e
responsabilidade. No entanto, a escola é
hoje, sem dúvida, um lugar privilegiado
para que isto aconteça e, enquanto ela
existir, a dança não poderá continuar mais
sendo sinônimo de ‘festinhas de fim-deano’. (Lima, 2011, p.17)

Contudo a dança em si, para essa faixa etária, não
deve priorizar uma técnica padronizada em específico,
bem como sua execução correta e/ou perfeita, mas sim,
deve ser inserida como parte de um processo de busca
de movimentos livres e espontâneos (Silveira;
Levandoski; Cardoso, 2008). Nesse contexto, os
educadores são vistos como mediadores do
conhecimento, cabendo a eles apenas a função de
orientar e visualizar as diversas possibilidades de
movimentação que vão surgindo a partir dos seus alunos:
Trata-se aqui de uma verdadeira
reviravolta pedagógica: o professor não
mais dá ordens a seus alunos para obter
sequências que lhe são impostas do
exterior, mas torna-se guia que os orienta
para uma descoberta pessoal de suas
faculdades (Berge, 1988).

Ao afastar o aluno da condição de meros
receptáculos de informação, esse modelo pedagógico
contribui para
o desenvolvimento do
ensino
personalizado, uma vez que os professores adquirem a
Silvia Amancio de Oliveira
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consciência individual do que precisa ser trabalhado com
cada um dos seus alunos. Isso não quer dizer que não
exista um trabalho de base que favoreça o melhor
desenvolvimento rítmico, de conhecimento corporal e das
possibilidades de movimento que cada parte corpo pode
executar.
Segundo Bregolato (2007), “com liberdade de
expressão, cada aluno é motivado a buscar dentro de si
próprio a fonte inspiradora de sua movimentação. Com
isso há a liberação de espírito – sentimentos e
pensamentos – no movimento dançado”.
Recentes pesquisas mostram a importância da
dança, com ênfase na sua prática na escola. Marques
(2003, p. 21) pondera que, embora não se aceite mais o
preconceito em relação ao contato com o corpo e com
arte, as gerações que não tiveram dança na escola muitas
vezes não conseguem entender seu significado e sentido
em contexto educacional. Considerando a dança como
fundamental à educação, Marques (2003) informa que a
linguagem da dança é uma área privilegiada para que
possamos trabalhar, discutir e problematizar a pluralidade
cultural em nossa sociedade. Contudo, não basta
simplesmente inserir o movimento desde a infância, é
necessário que a prática pedagógica impulsione o
desenvolvimento da criança de maneira adequada.
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A INFLUÊNCIA AFRICANA NA FORMAÇÃO
CULTURAL E SOCIAL BRASILIERA

Gislene Nunes Da Silva

RESUMO

Abordar a respeito da “A influência africana na
formação cultural e social brasileira” que é o foco
deste artigo, vem a ser de suma importância, pois,
graças aos negros vindos para o Brasil, hoje o país
possui uma das mais variadas e ricas culturas.
Contudo, salienta-se que os negros provindos da
África vieram, não por condições que lhes fossem
favoráveis, mas pelo pior motivo humano,
escravidão, mão de obra gratuita. Contudo, ressaltase que mesmo em circunstâncias adversas, esse
valioso povo conseguiu estabelecer seus costumes e
hábitos, os quais ocorreram em decorrência da
miscigenação entre si, e do intercâmbio com os
indígenas e os portugueses. As trocas culturais foram
intensas, pois acabaram por criar e recriar novas
tendências culturais que influenciaram, na: música,
culinária, linguística, entre outros áreas do saber
humano. Assim elenca-se que os africanos tiveram
grande parcela na construção de uma identidade
cultural a afro-brasileira, a qual vem a ser umas das
fortes e sólidas bases da atual sociedade brasileira.
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ABSTRACT

Addressing the “African influence in Brazilian cultural
and social formation” which is the focus of this article,
is of paramount importance, because, thanks to the
blacks coming to Brazil, today the country has one of
the most varied and rich cultures . However, it should
be noted that blacks from Africa came, not for
conditions that were favorable to them, but for the
worst human reason, slavery, free labor. However, it
is noteworthy that even in adverse circumstances,
these valuable people managed to establish their
customs and habits, which occurred as a result of
miscegenation among themselves, and of the
exchange with the indigenous and the Portuguese.
Cultural exchanges were intense, as they ended up
creating and recreating new cultural trends that
influenced: music, cuisine, linguistics, among other
areas of human knowledge. Thus it is listed that
Africans had a large share in the construction of an
Afro-Brazilian cultural identity, which turns out to be
one of the strong and solid foundations of the current
Brazilian society.
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INTRODUÇÃO

No decorrer da formação cultural do Brasil,
ocorreram várias influências de diversos povos que
vieram por várias razões, contudo existe um povo
que, possivelmente tenha realizado a maior e
valorosa contribuição para a construção social e
cultural brasileira, são os africanos.
Infelizmente esse povo provindo de seu país de
origem, a África, não vieram por motivos que lhes
proporcionassem melhores condições de vida, ou seja,
por motivos e vontade própria. Foram trazidos de forma
desumana e contrária a qualquer vontade e desejo,
escravos, ou seja, vieram para serem mãos de obra
gratuita a fim de trabalharem, a princípio nos campos de
engenho,

recebendo

uma

péssima

moradia

e
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alimentação, além de serem castigados e subjugados
como seres humanos.
Contudo, os negros que vieram de vários
lugares da África, no decorrer dessa infeliz e triste parte
da nossa história, acabaram por misturarem-se entre si
e com os demais habitantes locais, surgindo assim
novos hábitos e costumes, recriando ou criando uma
cultura

própria

a

afro-brasileira,

que

pode

ser

considerada a mais diversificada e rica em relação aos
demais países colonizados pelos portugueses.

A

contribuição

africana

na

sociedade

brasileira não se restringe apenas as questões
relacionadas a mão de obra, mas na construção da
cultura social do Brasil. Essa construção se evidencia
em diversas áreas, tais como: música, arte, culinária,
dança, vestimentas, entre outras.
Ainda hoje, é marcante e perceptível a
riqueza cultural provinda dos negros escravos, por
meio de todas as produções culturais construídas
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devido a miscigenação ocorrida ao longo dos anos e
que persiste até os dias atuais.
Assim, discorrer a respeito dessa vasta
riqueza cultural e como foi elaborada se torna de
suma importância para melhor compreensão e
entendimento a respeito de nossa formação como
pessoas e cidadãos conscientes de nossas origens
sociais e culturais.
Por

outro

lado,

se

faz

necessário

o

conhecimento para que se possa ter o entendimento
a respeito dessas diferentes matrizes culturais
africanas existentes em nossa sociedade e cultura,
possibilitando, assim, compreender a importância
histórica, e atual, dos povos africanos em nossa
formação como nação, povo, cidadão e ser humano.

DESENVOLVIMENTO
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O Brasil, é marcado e conhecido no mundo
pelas suas riquezas naturais e humanas, mas existe
uma a qual muitos povos a reverenciam, é a riqueza
em sua diversidade cultural. Essa rica diversidade
cultural se deve ao fato da miscigenação de povos
oriundos da própria terra, os indígenas, e os vindos
de vários lugares do mundo, tais como: árabes,
japoneses,

holandeses,

ingleses,

espanhóis,

italianos, entre outros.
Essa miscigenação ocorreu em decorrência
de diversos fatores, sendo eles por melhores
oportunidades de vida, por razões de guerras, ou pelo
mais sórdido dos motivos, a escravidão, que é o caso
dos povos africanos, que foram trazidos para o Brasil
com o intuito de servirem de mão de obra escrava e
gratuita, sendo-lhes ofertados como recompensa
abrigo e comida, contudo lhes era retirado o direito de
serem seres humanos.
Nesse

ponto,

destaca-se

que

na

área

econômica os escravos, trazidos para o Brasil colonial,
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tiveram grande importância para os senhores de
engenho, pois eram “as mãos e os pés dos senhores de
engenho porque sem eles no Brasil não é possível fazer,
conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho
corrente” (ANTONIL, 1982, p.89 apud Ferreira, 2009
p.1). Entretanto, os escravos contribuíram de outra
forma efetiva, além da economia, pois mesmo sendo
reprimidos, souberam manter seus ritos e costumes
culturais, bem como a recriar e criar uma nova cultura a
partir da mistura com outros povos como portugueses e
indígenas, por exemplo.

Os escravos que vieram para o Brasil foram
trazidos de várias regiões da África, sendo divididos
em dois grandes grupos, como aponta Lessi (2010):
O maior número desses escravos pertencia a
grupos do tronco linguístico banto da África
Centro-Ocidental, que inclui as regiões do
Congo, Angola e Moçambique;
Outros eram os yorubanos ou “sudaneses” (oesteafricanos), que se destacam como um dos
Gislene Nunes Da Silva
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grupos mais importantes. Dentre esses negros
estavam os Iorubás ou Nagôs e os Jejes (que
inclui as etnias de Fon; Ashanti; Ewé; Fanti), os
Mina e os Malês (que são povos do oeste
africano muçulmano, na maior parte falantes da
língua haúça), entre os quais também os
Mandingas, Fulas, Tapas, Bornu e Gurunsi.
Atualmente esses países são Togo, Gana,
Nigéria, Costa do Marfim e Benim, onde está a
“costa dos escravos”. (LESSI, 2010 p.1)

No Brasil estes grupos: bantos e sudaneses
misturaram-se

resultando

em

cruzamentos

biológicos, culturais e religiosos. Nessa nuance,
recorre-se a Paiva (2001) que em seus inscritos
esclarece que:
Misturavam-se informações, assim
como etnias, tradições e práticas
culturais. Novas cores eram
forjadas pela sociedade colonial e
por ela apropriadas para designar
grupos diferentes de pessoas, para
indicar
hierarquização
das
Gislene Nunes Da Silva
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relações sociais, para impor a
diferença dentro de um mundo
cada vez mais mestiço. Da cor da
pele à dos panos que a escondia
ou a valorizava até a pluralidade
multicor das ruas coloniais, reflexo
de
conhecimentos migrantes,
aplicados à matéria vegetal,
mineral, animal e cultural. (Paiva,
2001 p. 36)

Percebe-se

que

a

mistura

dos

povos

africanos possibilitou a construir a identidade da
cultura afro-brasileira, foi por meio dos seus arrojos
passaram a “inventar códigos de comportamentos e
de recriarem práticas de sociabilidade e culturais”
(Paiva 2001, p.23). Sendo, esta longa intersecção
resultou na nessa cultura tão particular e subjetiva do
Brasil, pois mesmo em outros lugares do mundo ou
regiões africanas, no qual Portugal colonizou, teve
uma miscigenação tão forte que veio a criar a rica e
admirada cultura afro-brasileira.
De acordo com Paiva (2001, p.27), pode-se
caracterizar este cruzamento cultural como resultante
Gislene Nunes Da Silva
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universos

geograficamente afastados, em hibridismos e em
impermeabilidades,

em

(re)

apropriações,

em

adaptações e em sobreposição de representações e
de práticas culturais
Nessa nuance, Ferreira (2009) aponta que:
(...) não houve uma homogeneidade
cultural praticada pelos negros africanos,
visto
que
imperava
uma
heterogeneidade
favorecida
pelas
origens distintas dos africanos, que
apesar de oriundos do continente
africano, geralmente os escravos
apresentava uma prática cultural
diferenciada em alguns aspectos devido
à região que pertencia, pois a África
caracteriza-se em um continente dividido
em países com línguas e culturas
diversas. (FERREIRA, 2009 p.1)

Como pode ser abordado, no decorrer desse
trágico e triste período da nossa história, o da
escravidão, muitos povos africanos de diferentes etnias,
tradições, costumes e idiomas foram trazidos e
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acabaram por se misturar criando e recriando novas
culturas, as quais passaram a construir e a fazer parte
da cultura brasileira.

Segundo Dubiela (2016):

Os africanos, ao serem trazidos
para o Brasil de forma forçada,
trouxeram consigo seus costumes
e sua cultura. Patrimônio este,
formado por objetos, hábitos,
textos orais e escritos, rituais, jogos
e muitas histórias, lembranças e
saberes que dizem respeito à
religião, à tecnologia e ao trabalho.
(DUBIELA, 2016 p. 8)

De acordo com o Portal da Cultura AfroBrasileira (2016)

Os africanos trazidos ao Brasil
incluíram bantos, nagôs e jejes,
cujas crenças religiosas deram
origem às religiões afro-brasileiras,
e os hauçás e malês, de religião
islâmica e alfabetizados em árabe.
Assim como a indígena, a cultura
Gislene Nunes Da Silva
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africana foi geralmente suprimida
pelos colonizadores. Na colônia, os
escravos aprendiam o português,
eram batizados com nomes
portugueses e obrigados a se
converter ao catolicismo. (PORTAL
DA
CULTURA
AFROBRASILEIRA, 2016 p.1)

A cultura africana é notável em diversos
estados brasileiros, tais como: “Bahia, Maranhão,
Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Rio Grande do Sul a cultura afrobrasileira é particularmente destacada em virtude da
migração dos escravos”. (Idem, 2016 p.1). Esse fator
da migração escrava que ocorreu durante o período
colonial, possibilitou a criar novos hábitos e costumes,
os quais foram sendo associados e misturados aos
existentes no local, vindo assim a fazer parte da
sociedade, dentre desses ricos valores culturais que
foram incorporados, até os dias de hoje, destacam-se:
religião, culinária, danças, músicas entre outros.
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Nesse sentido se faz necessário discorrer a
respeito desses valores culturais, para melhor
entendimento sobre a sua importância na construção
social e cultural brasileira, assim:

É

Culinária: Os africanos escravizados tiveram

que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. Em
lugar do inhame, usaram a mandioca; e para substituir o
sorgo, utilizaram o milho. Para compensar a falta de
pimentas específicas, recorreram aos condimentos locais
e, mais tarde, ao azeite de dendê. Os negros escravizados
também observaram os pratos preparados pelos indígenas
como o pirão, a moqueca e o bobó. Todos eles foram
enriquecidos com produtos africanos como o leite de coco.
Também entraram em contato com os animais criados
pelos portugueses como as galinhas. Assim, surgiram
receitas como o vatapá, o sarapatel nordestino e o xinxim.
A partir do momento que o tráfico negreiro crescia,
sementes e mudas de plantas africanas foram trazidas
pelo português como o coco, o dendezeiro, o inhame e etc.
e assim, os negros puderam introduzi-los aos quitutes
Gislene Nunes Da Silva
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locais. Além dos elencados, ainda encontramos Acarajé,
Vatapá, Feijoada e Angu. (BEZERRA, 2020 p.1 e 2)

É Música e Instrumentos: A música criada
pelos afro-brasileiros é uma mistura da música
portuguesa, indígena e africana, produzindo
uma grande variedade de estilos. Entre os
estilos influenciados, temos: Samba, Maracatu,
Ijexá, Maxixe, Lambada, Carimbó, entre outros.
A

música

afro-brasileira

era

altamente

descriminada, sendo vista como "Música para
marginais" até o século XX, onde só então
começou a ser melhor aceita pela população.
Dois

instrumentos

clássicos

usados

nas

músicas afro-brasileiras, são os tambores e o
Berimbau. (PORTAL DA CULTURA AFROBRASILEIRA, 2016 p.3);

É Religião: As religiões Afro-brasileiras surgiram
após a junção da cultura de diversos povos
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africanos trazidos entre os séculos XVI e XIX.
Elas possuem influências de religiões vindas
da

Europa,

Kardecismo.

como
Além

o

Catolicismo

disso,

elas

e

o

possuem

características especificas de cada região do
país. As que mais se destacaram na época,
assim como nos dias de hoje, são o
Candomblé e a Umbanda. Além dessas, outras
religiões também possuem características
africanas, tais como: Babaçuê (PA), Batuque
(RS), Candomblé jeje (BA), Candomblé ketu
(BA, RJ, SP), Tambor-de-mina (MA, PA),
Xangô (PE), Cabula (ES), Candomblé bantu ou
angola (BA, RJ, SP), Candomblé de caboclo
(BA), Catimbó (PB, PE), Macumba (RJ, SP),
Pajelança (AM, PA, MA), Toré (SE), Xambá
(AL, PB, PE), Culto aos egunguns (BA),
Encantaria,

Jurema

de

terreiro,

Jurema

sagrada, Quimbanda, Quiumbanda, Omolokô
e Terecô. (EDUCA + BRASIL, 2020 p.1 e 2);
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É Danças: As danças africanas tradicionais são
realizadas

em

ocasiões

importantes.

Destacam-se as cerimônias em rituais de
passagem, nascimento, casamento, morte,
colheita, guerra, alegria, tristeza, doenças e
agradecimentos. A partir do estilo de dança
africano

evoluíram

ritmos

hoje

bastante

conhecidos pelo brasileiro, como a capoeira e
o próprio samba. Além deles, foram criados
diversos estilos de dança no país com grande
influência africana. Alguns deles são: Capoeira
- mistura música, dança, luta e jogo; Congada
- que possui caráter religioso; Jongo-ritmo que
teve bastante influência na criação do samba;
Maracatu: muito presente na região nordeste
do Brasil; Samba de roda: surgida na Bahia, no
século XVII, hoje é integra o Patrimônio
Imaterial da Humanidade. (AIDAR, 2020 p. 2)

é Arte: Nascida a partir de profundas raízes
africanas, a arte afro-brasileira trilhou um longo
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percurso durante séculos, conquistando visível
autonomia e criatividade própria. Percorreu
uma trajetória de trocas, sobretudo com os
europeus, em meio a um mundo escravocrata
e católico que lhe acarretou perdas e ganhos,
continuidade
realimentada

e

mudança.

pelas

levas

Essa
sucessivas

arte,
de

escravos que lhe inspira uma visão de mundo
herdada da África, estava, porém, sujeita
simultaneamente à dinâmica proveniente da
evolução da sociedade brasileira. A função
primordial da arte africana, também chamada
de arte negra, foi a de produzir valores
emocionais para as comunidades às quais
pertenceu e que possuíam um saber cultural já
estabelecido. Acompanhava, assim, a vida
cotidiana da comunidade, participando dos
rituais da vida doméstica desde o nascimento,
dos ritos de

passagem, passando pela

fatalidade da morte e continuando ainda na
perene ligação com a ancestralidade. Essa arte
não tinha o compromisso de ser retrato da
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realidade e se apresentou sem simetria e
proporção. Na figura humana, por exemplo,
quase sempre a cabeça é demasiado grande,
pois representa a personalidade, o saber,
sobretudo quando é a de alguém mais velho; a
língua, por vezes, ultrapassa a cavidade da
boca, já que expressa a fala, que é a chave da
tradição oral; a barriga e os seios femininos
representam, em conjunto, a fertilidade; os pés,
normalmente grandes, estão sempre bem
fixados na terra. (CUNHA, 2016 p.1)

é Contribuições linguísticas: Dos vários dialetos
existentes pela África, os que tiveram maior
impacto no Brasil foram o quimbundo, o quicongo
e o umbundo. Hoje, podemos observar no
dicionário brasileiro uma variedade de termos
que usamos em nosso dia a dia, sem termos a
noção

de

sua

origem

africana,

mais

especificamente do grupo bantu. Entre os
exemplos

encontramos:

abadá,

caçamba,

cachaça, cachimbo, caçula, candango, canga,
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cochilar,
macaco,

macumba, marimbondo, miçanga, moleque,
quitanda, quitute, tanga, xingar, banguela,
babaca, cafofo, cafundó, cambada, muquirana,
muvuca.
É importante termos a consciência de que a
África é uma das responsáveis pelo português
que temos hoje no Brasil. Um idioma rico e
variado, originado de vários povos e que
conquistou sua identidade única por conta da
forte miscigenação linguística. (QUÊNIA, s/d
p.2.)

c) Riquezas humanas: Mulheres e homens negros
contribuíram para a construção do Brasil. São
guerreiros, profissionais liberais, artistas, atletas
e ativistas políticos que fizeram a diferença no
país. Entre os mais famosos estão: Aqualtune
(princesa e comandante militar, teve três filhos::
Gislene Nunes Da Silva
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Ganga Zumba e Gana, líderes no Quilombo dos
Palmares; e Sabina, a mãe de Zumbi); Zumbi dos
Palmares (líder do Quilombo dos Palmares);
Dandara (esposa de Zumbi dos Palmares);
Antônio Francisco

de Lisboa (Aleijadinho);

Tereza de Benguela (Rainha do quilombo
Quariterê); Valentim da Fonseca e Silva (Mestre
Valentim); Padre José Mauricio (músico e
compositor); Maria Firmina do Reis (escritora e
professora); Luís Gama (Escritor e ativista
político); André Rebouças (engenheiro e ativista
político); Machado de Assis (escritor, jornalista e
poeta).; Estêvão Silva (desenhista, pintor e
professor); José do Patrocínio (farmacêutico e
ativista político; Francisco José do Nascimento
(marinheiro e ativista político); João da Cruz e
Souza

(poeta

(presidente

da

e

escritor);

república);

Nilo

Peçanha

Escolástica

da

Conceição de Nazaré (Mãe Menininha do
Gantois – Iyálorixá); Alfredo da Rocha Vianna
Filho

(Pixinguinha

–

músico,

compositor,

arranjador e flautista); Antonieta de Barros
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(professora, jornalista e deputada); Laudelina de
Campos Melo (empregada doméstica e ativista
política); Carolina Maria de Jesus (Carolina de
Jesus, apesar de ter frequentado a escola por
apenas dois anos, escreveu o livro “Quarto de
Despejo”. A publicação torna-se um sucesso
imediato e é traduzida para 29 idiomas.
Seguiriam a continuação, onde ela descreve o
lugar da mulher negra dentro da sociedade
brasileira, e “Provérbios”. Sua biografia seria
publicada postumamente, em 1986, como “Diário
de Bitita”); Abdias do Nascimento (intelectual,
ator e político); Adhemar Ferreira da Silva (atleta
olímpico); Sebastião Bernardes de Souza Prata
(Grande Otelo - primeiro ator negro brasileiro de

projeção nacional e internacional); Ruth de
Souza (atriz); Edson Arantes do Nascimento
(jogador de futebol – conhecido como Pelé o
rei do futebol); Daiane dos Santos (atleta
olímpico) Agnaldo Timóteo (cantor e político)
Vanessa da Mata (cantora); Marielle Franco
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(socióloga, ativista e vereadora). (BEZERRA,
2019 p.1 - 4)

As contribuições africanas na construção da
cultura brasileira são imensas, pois apesar de muitos
os julgarem povos sem cultura, de certa forma
selvagens, souberam provar e comprovar a todos que
são verdadeiros mestres em construir e reconstruir
costumes e hábitos sociais, a verdadeira cultura de
um povo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a elaboração deste artigo foi possível
elencar as várias contribuições do povo africano na
construção da cultura brasileira, afro-brasileira, nos
mais variados sentidos sociais; ou seja, os africanos
desde a sua, triste e lamentável trajetória da África
para o Brasil, chegaram e souberam mesclar os seus
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amplos conhecimentos culturais com os demais
habitantes que aqui povoavam.
Abordou-se também, a respeito da influência
na formação dos vastos valores culturais que foram
criados e recriados pelos africanos, tais como:
música, culinária, dança, religião, entre outros. Bem
como apontou-se verdadeiros guerreiros e mestres
em diversas áreas de atuação: social, cultural e
esportiva brasileira, entre outras, os quais foram e são
verdadeiros representantes do povo brasileiro.
O povo africano que veio para o Brasil, teve e,
tem uma importante contribuição devido a sua
participação no decorrer do processo de formação da
cultura brasileira, pois por intermédio da inclusão de
suas práticas, hábitos e costumes, auxiliaram e
contribuíram de forma veemente na construção da
identidade da cultura afro-brasileira.
As contribuições dos povos africanos trazidos
para o Brasil, durante o período colonial, não se
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restringiu apenas em mão de obra escrava, graças a sua
resistência e sapiência, o país hoje possui uma ampla
riqueza cultural e social, a qual se deve ao fato do negro
nesses

longos

anos

terem

sido

persistentes

e

resilientes.

Por tanto, o exemplo de resistência, algo tão
atuante em nossas vidas, são frutos de um povo
guerreiro que mesmo sendo subjugados, não
desistiram de uma das maiores dádivas humanas a
liberdade.
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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA ESCOLAR

Gilmara de Miranda Francisco Pereira

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo analisar o
fenômeno da intolerância religiosa dentro das
escolas. Ele apresentará também análises de como
essa

intolerância

ocorre

e

se

perpetua,

particularmente em relação às religiões de matrizes
africanas. Em foco, dificultando a convivência entre
os seus adeptos, especificamente os de religiões
pentecostais, nesses ambientes.
Trata-se de um trabalho de suma importância,
pois apontará, através de pesquisas ocorridas nos
ambientes escolares, realizadas por outros autores, o
sofrimento de alunos, professores e familiares.
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Pessoas que sofreram agressões físicas e
verbais por serem adeptos da religião de matriz
africana.
Tentar entender os porquês de essa agressão
ocorrer, quais consequências podem acarretar aos
jovens

alunos,

pais,

professores

e

todos

os

envolvidos neste processo.
Por ser um tema importante, foi pesquisado
algumas vezes sob vários olhares: do ponto de vista
étnico, escolar, religioso.
Étnico, pois traz consigo um legado, desde os
tempos da escravidão, época em que os negros
tinham sua religião, mas precisaram utilizar-se de
subterfúgios, para poderem adorar seus deuses,
através do sincretismo religioso.
Escolar,

porque

apesar

da

contribuição

histórica e cultural, os alunos desconhecem os
conteúdos relacionados à questão étnico-racial, o que
dificulta o entendimento sobre algumas questões,
acentuando o pré-conceito e a intolerância.
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Religioso, porque a laicidade não é respeitada.
As pessoas, adeptas do candomblé, estão sofrendo
com a intolerância, chegando a ficarem “escondidas”,
de suas próprias verdades, acreditando ser o melhor
para a religião e para si mesmo.
Este trabalho baseia-se em pesquisa descritiva
e qualitativa através de análises documentais,
entrevistas realizadas por pesquisadores e pesquisas
bibliográficas.
No caso de pesquisas de campo conto com a
observação em duas escolas da rede estadual de São
Paulo, na qual leciono e posso narrar fatos
relacionados à intolerância, desconhecimento e
descontentamento dos professores nesta questão.
Nas questões de análises documentais,
apontamento de estatísticas sobre a quantidade de
adeptos do candomblé que sofreram agressões
físicas e verbais.
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Também sobre a situação dos professores,
adeptos ou não do candomblé, seus pensamentos
com relação a essa questão.
Apontarei também trechos de documentos,
como os da Lei de Diretrizes e Bases dos Parâmetros
Nacionais da Educação, falando sobre a necessidade
de implementar o ensino religioso nas escolas, bem
como várias constituições que mostrarão as fases
pela qual passou a inserção do ensino religioso nas
escolas.
Este trabalho contará também, com entrevistas
realizadas por teóricos, e jornalistas que, ao
vivenciarem

as

experiências

nos

terreiros

de

candomblé, observando todos os ritos e, costumes,
puderam traçar a história desses adeptos, para tentar
entender como esses adeptos vivem dentro de seu
“mundo religioso”.
Em suas pesquisas, mostram também como
vivem as crianças dentro dos terreiros, por quais ritos
elas passam quando se iniciam, como devem se
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comportar dentro no ambiente e o que pensam ou
sentem quando estão neste ambiente.
Meu trabalho também terá um embasamento
de ordem pessoal, no qual contarei algumas de
minhas

experiências

particulares

enquanto

professora e gestora na qual constato algumas ações:
Como professora, abordar os conflitos que
observei no que diz respeito ao que o professor pensa
dessa religião, que não é a sua, e como ele não
consegue lidar com essa diferença, sem pensar seu
universo particular.
O educador experimenta um conflito de ideias
e, acaba deixando de exercer sua profissão, se
esquecendo dos princípios básicos que a regem:
formar, orientar e mediar.
Como gestora, pude observar a angústia dos
alunos que sofrem calados e solitários à intolerância,
o descaso ou inexperiência dos professores em saber
qual atitude tomar e a falta de formação, que deveria
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perceberem

a

necessidade de se mediar esses conflitos.
As considerações finais apontarão para os
resultados do trabalho e a esperança de que futuras
providências, contra essa situação, sejam tomadas.

Debates e discussões devem ser elaborados,
incentivados, mediados pela equipe escolar afim de
que ao menos amenizem a intolerância.

Nossos alunos precisam ser levados a
refletirem sobre o que é mais importante dentro da
religião e quais prioridades devem seguir. Cultuar os
verdadeiros deuses e demônios, ou fazer o bem,
pensar no bem, ajudar ao próximo.

Precisam também aprender a respeitar as
diferenças, indiferente de credo, raça, ou classe
social.
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Esse, também é o papel da escola, formar
cidadãos críticos e detentores do sabe.

1 - Intolerância Religiosa Escolar

A intolerância religiosa escolar é um problema
grave e, aparentemente, invisível aos olhos do poder
público. Causa verdadeiro

desconforto perante

alunos, professores e profissionais da educação.
Também está relacionada com desigualdade nas
classes sociais, em especial aos menos favorecidos.
Nas classes sociais, porque uma boa parte dos
adeptos da religião reside na periferia e, talvez por
falta de informações ou conhecimentos em seus
direitos, sofrem por serem candomblecistas.
Deixam de frequentar o ambiente escolar por
essa questão e acabam relegados ao mínimo de
cultura e os saberes acadêmicos e epistemológicos.
A intolerância religiosa escolar também está
relacionada com a influência dos adeptos das
Gilmara de Miranda Francisco Pereira
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religiões neopentecostais, que em sua maioria,
deturpam , denigrem e confundem o conceito da
religião de matriz africana, causando verdadeiros
transtornos e constrangimento, esquecendo-se da
liberdade de expressão contidas nas leis.
Documentos legais como a Constituição
Federal do Brasil, o Pacto Internacional dos Direitos
Civis, Lei de Diretrizes e Bases dos Parâmetros
Curriculares Nacionais advogam que os princípios de
igualdade e laicidade devam ser respeitados.
Todavia, o descaso e o desrespeito a essas
premissas, tornam inviável o convívio entre os
candomblecistas e as pessoas de outras religiões.
Essa situação causa verdadeiro desconforto,
retardando assim os avanços pela qual nosso país
precisa passar.
Antes de iniciarmos no estudo sobre, a
intolerância religiosa escolar devemos analisar alguns
conceitos e contextos associado a esse problema tão
polêmico e ainda pouco observado no que diz
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respeito à ação da mídia televisiva, que ajudaria de
forma relevante, na divulgação do problema e quiçá
da solução de alguns deles.

1-1 O conceito de intolerância religiosa:
Desrespeitar a religião do próximo é um ato
de intolerância bem como ironizar ou ridicularizar a
importância da sua cultura religiosa e seus objetos de
devoção. O oposto da intolerância religiosa é
respeitar

as

diferenças

de

credos

e

suas

características.
Segundo Silva, a intolerância religiosa é:
“Uma expressão que descreve
atitudes fundadas nos preconceitos
caracterizadas pela falta de respeito
às diferenças de credos religiosos
praticados por terceiros, podendo
resultar em atos de discriminações
violentas
específicos,

dirigidas
ou

a
em

indivíduos
atos

de

perseguição religiosa, cujo alvo é a
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perseguição

religiosa vem nas últimas décadas,
configurando-se
batalha

espiritual,

em

verdadeira

ameaçando

os

padrões uma sociedade alicerçada na
ética, na liberdade, democracia e
cultura da paz.” (SILVA: 2009 p.128b.).

Mas existem muitas formas de conceber a
teoria da intolerância religiosa. Outros teóricos
também apresentam definições do ponto de vista
conceitual. Em dicionários e até o mesmo nós
podemos traçar um conceito daquilo que pensamos
ser intolerância religiosa. Está claro que sob o âmbito
conceitual, muito se pode dizer sobre a intolerância
religiosa.
O conceito de intolerância religiosa também
apresenta conceitos jurídicos, aplicados em um
amplo conjunto de documentos.
Em linhas gerais, esses documentos advogam
sobre a legitimação das leis, que regem os direitos de
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liberdade de pensamento, no que diz respeito a
escolha da religião:

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e
Políticos,

firmado

em

19/12/1996,

pelo

então

Presidente da República Fernando Collor de Mello,
veda, em seu artigo 2º, primeiro parágrafo, a
discriminação por motivo de religião. Mais adiante, no
art. 18, preceitua:
"ARTIGO 18
1. Toda pessoa terá direito a liberdade de
pensamento, de consciência e de religião.
Esse direito implicará a liberdade de ter ou
adotar uma religião ou uma crença de sua
escolha e a liberdade de professar sua
religião

ou

coletivamente,

crença,
tanto

individual
pública

ou
como

privadamente, por meio do culto, da
celebração de ritos, de práticas e do
ensino.
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2. Ninguém poderá ser submetido a
medidas coercitivas que possam restringir
sua liberdade de ter ou de adotar uma
religião ou crença de sua escolha.
3. A liberdade de manifestar a própria
religião ou crença estará sujeita apenas a
limitações previstas em lei e que se façam
necessárias para proteger a segurança, a
ordem, a saúde ou a moral pública ou os
direitos e as liberdades das demais
pessoas.
4. Os Estados Partes do presente pacto
comprometem-se a respeitar a liberdade
dos países e, quando for o caso, dos
tutores legais de assegurar a educação
religiosa e moral dos filhos que esteja de
acordo com suas próprias convicções."
[O artigo 5º da Constituição Federal diz que,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, tornando inviolável a liberdade de
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consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício de cultos religiosos...].
Na prática, essa máxima não se concretiza,
uma vez que indivíduos de religiões, em especial
agentes evangélicos, provocam verdadeiras guerras,
através de agressões físicas e verbais contra
candomblecistas, ignorando toda e qualquer lei
existente no país.
Quando pensamos o fenômeno intolerância
religiosa, devemos refletir que essa é uma questão
extensiva ao ambiente escolar. Isso faz com que
devamos

observar

alguns

aspectos

históricos,

culturais, e estruturais que sofreram mudanças ao
longo dos tempos.
O Brasil é um país cujo conflito religioso se dá
onde religião e escola estão irmanadas enquanto
fenômeno, ou seja, a intolerância ocorre dentro da
escola por ser um espaço onde se dividem pessoas
de várias identidades.
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Cada uma delas com pensamentos, classes
sociais diferentes e, principalmente, religião diferente.
Isso faz com que os atritos surjam e os conflitos
existam.
Apresentaremos, então, um breve histórico do
ensino religioso nas escolas, fator relevante e
necessário, ocorrido ao longo dos tempos, e que teve
muitas justificativas, dentre elas, necessidade de se
respeitar as diferenças:

2 - O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS: BREVE
HISTÓRICO

“O Ensino Religioso é pensado
como sendo uma disciplina curricular
obrigatória das escolas públicas de
ensino

fundamental,

vedadas

quaisquer formas de proselitismo”.
Lei de Diretrizes e Bases- LDB 9.475
de 22 de julho de 1997.
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Antes e chegar à conclusão da lei supracitada,
o ensino religioso passou por várias fases. Desde a
colonização até os dias atuais.
Mudanças ocorridas em função dos períodos
pelo qual o Brasil passou, favorecendo, a cada
mudança, um determinado público. No período
colonial brasileiro, a educação religiosa estava sob
responsabilidade da igreja. Os colonizadores nessa
época queriam impor suas ideias, associando as
pessoas aos valores sociais que acreditavam serem
bons para a sociedade.
Segundo Maria Luiza Ribeiro (1998), tudo
passa pela questão do ensino religioso como forma
de evangelização para os escravos; ou seja, o papel
do ensino religioso era catequizar, uma vez que esse
era o acordo entre o papa e a coroa portuguesa.
Não era interessante entrar em conflito com a
igreja,

que

era

consequentemente

a

detentora

do

comandava

e

poder,

e,

impunha,
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livremente, sua doutrina sobre todos os que
pensavam de forma diferente.
O ensino, então, passa por um projeto amplo e
unitário que visava apenas dominar os negros e os
índios para que se tornassem pertencentes à fé cristã.
A religião passa a ser um dos
principais aparelhos ideológicos do
Estado,

concorrendo

para

o

fortalecimento da dependência ao
poder político por parte da Igreja.
Dessa forma, a instituição eclesial é o
principal

sustentáculo

do

poder

estabelecido, e o que se faz na Escola
é o Ensino da Religião Católica
Apostólica
Curriculares

Romana.
Nacionais

(Parâmetros
do

Ensino

religioso- PCN: ER, 2004:13).

No período republicano, o ensino religioso não
sofre mudanças, pois a religião católica era a oficial e,
como já eram detentores de um vasto patrimônio
econômico e cultural, não havia conflitos de ideias.
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O interesse em evangelizar, impondo sua
doutrina aos índios, negros e subalternos persistia.
O ensino religioso, nesta época, só poderia ou
deveria ser ministrado em escolas de cunho religioso
e não mais nas escolas públicas. Eis o princípio de
laicidade no Estado, em relação à educação
começando a ser expresso.
Com o texto da Constituição declarando que o
ensino seria laico, em função da dissolução entre
estado e igreja, acontece uma grande discussão em
torno do assunto, diante da possibilidade de se excluir
o ensino religioso no texto da Constituição de 1891,
para que a laicidade fosse ratificada:

“Todos os indivíduos e confissões
religiosas podem exercer pública e
livremente o seu culto... Parágrafo 6º Será leigo o Ensino Ministrado nos
Estabelecimentos públicos. Nenhum
culto ou Igreja gozará de subvenção
oficial nem terá relações de
dependência ou aliança com o
Governo...”.
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CONSTITUIÇÃO

DO

BRASIL

REPÚBLICA: 1891 Art.72 Parágrafo 3º

2.1 - O Ensino religioso nas Leis do Brasil

Ao

analisar

os

vários

documentos

da

constituição brasileira, pude observar as muitas
mudanças ocorridas ao longo do processo, para a
construção do ensino religioso:
A constituição do Imperador, em 1824 diz que
a religião católica permaneceria como religião do
império, com a condição de que outros cultos
religiosos fossem em casa e ou particulares.
Já na constituição de 1891, todos os
indivíduos

poderiam

professar

suas

diferentes

religiões, cultuá-las em público, desvinculando-se,
inclusive, de dependências ou alianças com o
governo.
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Com os avanços históricos e a percepção de
que havia a necessidade de ministrar o ensino
religioso, a constituição de 1934, o coloca como
facultativo, no que diz respeito à frequência escolar,
com manifestações expressas dos pais e dos alunos,
no sentido de acenarem para terem ou não essas
aulas.
A partir daí, o ensino religioso veio sofrendo
mudanças,
facultamento

mas
da

trazia

em

disciplina

sua
e

essência

modificando

o
as

colocações dos horários e aos níveis de ensino.
A meu ver, esse facultamento, foi um divisor de
águas nas questões culturais, étnico-raciais e,
principalmente religiosa, ignoradas nas unidades
escolares.
Ignoradas porque, para a escola, a questão de
se ensinar a religião, torna-se muito complicada, uma
vez que as diferenças existem, as ideias, já préconcebidas, pelos professores e alunos, dificultam a
aplicação dessa disciplina.
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Tal fato faz com que a escola, por comodismo
ou “alívio”, se isente de uma responsabilidade, que
também é dela, principalmente na formação dos
princípios de laicidade, igualdade e, acima de tudo,
amor ao próximo.

3 - Currículo Escolar: Ensinar para quê?

Segundo dados estatísticos, os negros formam
a metade da população brasileira (IBGE 2010).
Participaram efetivamente na construção da riqueza
deste país e continuam contribuindo para sua
geração. No entanto, não os encontramos em
representatividade, nos mais variados segmentos da
sociedade brasileira.

Na escola, nada diferente, encontramos um
currículo

totalmente

voltado

para

a

visão

eurocêntrica, desvinculado da realidade dos afrobrasileiros.
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O euro centrismo é um dos
grandes obstáculos que devem ser
superados para que seja assegurado
o acesso e a permanência dos
diversos

grupos

étnico-raciais

no

sistema escolar brasileiro, que é uma
reivindicação política e educacional
dos grupos sociais marginalizados.
Para tanto, é necessário a “[...] criação
de

um

contexto

favorável

aos

marginalizados e oprimidos, para a
recuperação da sua história, da sua
voz, e para a abertura das discussões
acadêmicas para todos” (BONNICI,
2000: pág. 10).

Vivemos em uma sociedade multicultural,
onde convivem inúmeras etnias e já não é

mais

aceito que só os conhecimentos proporcionados pela
visão de mundo eurocêntrica, branca, católica e
masculina estejam representados na maneira como
montamos os currículos escolares.
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O grande problema nas questões educacionais
está no fato de os professores acreditarem que a
cultura, a forma de conhecimento, comportamentos e
aparências sob o ponto de vista da civilização
europeia, é o mais correto para se trabalhar nas
escolas.
Essa visão acarreta nas dificuldades em se
combater problemas de ordem racista contra os
negros e índios, em especial.
Penso que essa concepção, de práticas de
ensino europeias, deve ser contestada como sugere
o escritor palestino Edward Said:
“... o principal componente na
cultura europeia é precisamente o que
torna essa cultura hegemônica tanto
na Europa quanto fora dela: a ideia da
identidade

europeia

como

sendo

superior em comparação com todos os
povos e culturas não europeus” (SAID,
1990: pág. 19).
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No capítulo abaixo, discutiremos a questão
sobre a necessidade em se trabalhar um currículo,
cuja visão não precisa ser africanista, ou seja, não há
necessidade de se transformar o “eurocentrismo” em
“africanicentrismo”. O que se faz necessário é
trabalhar

questões pertinentes

à

cultura

afro-

brasileira cujas origens, a sua história, a sua cultura e
os seus interesses sejam levados em consideração,
ao lado das outras visões de mundo:

3.1- O Negro no Currículo

O que se pretende relatar aqui é a necessidade
de se compreender, a razão pela qual deve se
trabalhar as questões étnico- raciais na escola. Esse
silêncio, o despreparo para trabalhar e, acima de
tudo, a falta de vontade em abordar tais questões
impede a construção de uma escola multirracial onde
a cultura e tradições de um povo, que ajudou e ajuda
a compor nossa história, fica relegada apenas aos
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livros e a não construção de novos paradigmas
educacionais.
O não aprofundamento imediato da história do
negro e da sua cultura, fez com que muitas crianças,
por

não

se

identificarem

com

os

conteúdos

apresentados, mostrassem baixo rendimento escolar
e, em alguns casos, evadiam-se, deixando de finalizar
o ano letivo escolar.

O Currículo não contemplava um ensino voltado
para os afro-brasileiros, pois não trazia consigo,
referencial de identidade. As questões religiosas
ficavam mais distantes ainda, dando vasão à
intolerância religiosa, deixando o aluno afro-brasileiro
com sua autoestima não estruturada de forma
positiva.

Essa falha nos mecanismos de educação faz
com que o aluno negro, que tem em suas raízes
históricas o universo das matrizes africanas, fique à
margem da educação.
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Em seu livro sobre a “A magia dos Invencíveis”,
Lígia Costa Leite, comenta sobre a situação dessas
crianças, em sua maioria oriundas de camadas
populares e negras.
Aborda

principalmente,

a

realidade

do

currículo escolar, que não contempla a realidade
deste

país

miscigenado,

a

qual

precisa

ser

modificada:
Anos após anos, lá estão elas,
retidas, principalmente nas séries
iniciais de ensino, desafiando as
teorias

de

educação.

São

persistentes, teimosas, “invencíveis”.
Leite 1991, p.23

Trataremos

nos

capítulos

abaixo,

sobre

questões de intolerância religiosa nas escolas, o
despreparo dos responsáveis pela educação e a
situação das crianças que sofrem essa violência:
4 – UNIVERSO ESCOLAR EM QUESTÃO
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religiosa,

apresentada pelo Disque 100 (Disque Direitos
Humanos), atingiram no ano passado seu maior
número desde 2011, quando o serviço passou a
receber esse tipo de denúncia.
Foram 252 casos reportados em 2015 ao
serviço da Secretaria de Direitos Humanos do
governo federal. Houve um aumento de 69% em
relação a 2014, quando foram registradas 149
denúncias.
O Disque 100 passou a receber denúncias sobre
casos de intolerância religiosa em 2011. Foram então
15 queixas. Em 2012 o número subiu para 109, e em
2013 foram 231.
Veja no quadro abaixo, as estatísticas de
denúncia sobre intolerância religiosa por estado.
Denúncias por Estado:
SP: 37
RJ: 36
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MG: 29
BA: 23
RS: 12
PE e PR: 10
PB: sete
DF, ES e GO: seis.
CE e PI: quatro
AM, MS, PA e SC: três.
AL: 2
AC, MA, MT, RN, SE: um.
AP, RO, RR, TO: zero.
NA (denúncias que não tiveram o Estado
especificado): 43.

Felipe Amorim Do UOL, em Brasília.
21/01/201617h07 > Atualizada 21/01/2016
18h03

Apesar das denúncias estarem crescendo
gradativamente, os registros não são suficientes para
dar mais visibilidade a resolução dos problemas da
intolerância. A mídia televisiva poderia atuar mais
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nesses casos, o que ajudaria muito na divulgação e
resolução dos problemas.
Dentre

os

problemas

encontrados,

estão

profissionais despreparados para lidar com diferentes
religiões, ofensas e isolamento de crianças e
professores.
E,

em

se

tratando

de

profissionais

despreparados para lidar com essas diferenças,
temos um currículo escolar, que também não
contempla as reais necessidades de se trabalhar
conteúdos voltados para dos afro-brasileiros, pessoas
que naturalmente carregam consigo a herança das
matrizes africanas.
De acordo com a pesquisadora Denise Carreira,
mestre em educação pela Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo e relatora nacional pelo
Direito à Educação, o preconceito religioso está
presente no cotidiano escolar.

Gilmara de Miranda Francisco Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

Segundo

Carrera:

“Quando

1354

crianças,

professores e funcionários do ambiente escolar se
apresentam como candomblecistas sofrem ofensas,
são isoladas por colegas e professores e chegam até
a serem transferidos”.
“Existem ocorrências de violência
física (socos e até apedrejamento)
contra

estudantes;

afastamento

de

demissão

ou

profissionais

de

educação adeptos de religiões de
matriz africana ou que abordaram
conteúdos dessas religiões em classe;
proibição de uso de livros e do ensino
da capoeira em espaço escolar;
desigualdade

no

acesso

a

dependências escolares por parte de
lideranças religiosas; por omissão
diante da discriminação ou abuso de
atribuições por parte de professores e
diretores etc”,
Heliana Frazão
Especial para UOL Educação Em
Salvador 10/09/201007h00

Gilmara de Miranda Francisco Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1355

A pesquisadora revela ainda ter percebido certo
“despreparo” de professores para abordar e resolver
questões de intolerância religiosa.·.

Para tanto, foi crida a lei nº 10639/2003, que
torna obrigatório o ensino da História da África e
Cultura

Afro-brasileira

nos

estabelecimentos

escolares do país e prescreve que, as religiões afrobrasileiras, sejam abordadas em sala de aula, como
parte de um conjunto de práticas e valores de origem
africana importante para o desenvolvimento da
população negra no Brasil.

Porém a lei não é cumprida porque os
educadores se deparam com grandes dificuldades
em como lidar com as questões de religiões, por
exemplo, já que há um conceito pré-estabelecido, de
que essa religião trata de demonização, coisas do
demônio, ou qualquer outra coisa que deturpa a ideia
de cultura, legado e raiz.
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Diante dessa situação, temos nos dias atuais,
um tempo onde as pessoas já deveriam ter entendido
que

as

diferenças

existem

que

devem

ser

respeitadas.

Veremos
depoimentos

a

seguir,

apontando

algumas
para

um

histórias

e

problema,

aparentemente longe de ser resolvido:
4.1 MIMHA ESCOLA – MEU UNIVERSO

O que pretendo retratar aqui foram fatos reais,
ocorridos em minha presença. Sabe-se que tais fatos,
ocorrem com grande frequência, em vários ambientes
escolares.

O que nos faz refletir , quando haverá a
mudança, se não houver um novo olhar para a cultura
e raízes de um povo, que colaborou grandemente
para a formação deste país.
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Em situações de convívio, como professora da
Escola Estadual Jorge Luís Borges, no ano de 2010,
quando era coordenadora pedagógica, presenciei
alguns desses casos de intolerância religiosa escolar
e, principalmente a inércia e incompetência aparente
de meus superiores e colegas de profissão, em
tomarem atitudes pertinentes e de responsabilidade
da escola como espaço de formação do indivíduo e
respeito à liberdade religiosa.

Um deles foi o caso de minha aluna *Luana,
que, ao aparecer na escola vestida de branco e com
turbantes por ter sido **feita no santo, e dever
apresentar-se por um tempo com as vestimentas
necessárias à sua doutrina, fora hostilizada por
alguns alunos da classe, sendo chamada de
“macumbeira” e outras palavras odiosas e que a
feriram muito.

Luana recorreu à diretora da escola, para que
providências fossem tomadas. Perdida em como agir,
a diretora tirou-a da sala, colocou-a em um lugar
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isolado da escola, pedindo que desse um tempo aos
insultos e em seguida voltasse para sala.

Outro caso na escola Mariuma Buazar Mauad
em 2015 foi com o aluno Rafael*, que precisou
ausentar-se das aulas para cumprir as obrigações do
ritual Candomblecista e, quando retornou, o professor
de Educação física, evangélico pentecostal, não
queria ministrar os trabalhos de compensação de
ausências, alegando que o aluno teria se ausentado
pra fazer as macumbas dele.
Abri um pequeno debate com o colega,
protestando que o aluno teria os mesmos direitos que
outros, adventistas de sétimo dia, por exemplo, que,
por terem que guardar as sextas-feiras, também
necessitavam dessa compensação.

Não obtendo resultados com o professor,
recorri à coordenadora pedagógica que, mesmo não
tendo certeza se existiam leis para as questões da
religião afro-brasileira, usou do bom senso e solicitou
ao professor que aplicasse os trabalhos.
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Senti-me extremamente incomodada, no caso
da escola A, onde a Diretora sequer levou o caso ao
grupo, pois deveríamos discutir a questão e, sendo
necessária, uma intervenção com os alunos, fosse
através projetos ou de debates.

Já na escola B, espantei-me com a atitude
tomada pela coordenadora, que usou de bom senso,
mas não buscou os princípios jurídicos e nem levou
ao conhecimento do grupo, onde provavelmente
havia outros colegas absortos, leigos e discriminando
Rafael, deixando-o sem nota.

_________________
*Luana e Rafael – nomes fictícios, utilizados para
respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente.
**Feita no santo – nome popular dado para quem adere
à religião através dos rituais específicos.
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Á partir dessa situação passei a observar as
posturas

dos

alunos

candomblecistas,

dos

professores e principalmente dos alunos que não
eram adeptos da religião e constatar algumas
realidades e atitudes:

Percebi que alunos, da cultura afro-brasileira,
não mais se apresentam como tal. Não assumem sua
religião, por sentirem-se sós, e por não observarem,
na escola, nada que os motive a isso, colocando se,
portanto, à margem de seus direitos a liberdade de
expressão e religião.

Com relação aos professores, percebo que,
como não sabem, não querem saber e tentam se
afastar desse tema, por medo ou por qualquer outro
motivo, fecham-se em seu mundo, na comodidade de
acreditar na concepção de que aula, é conteúdo
determinado nos livros e não também à partir de
surgimento de problemas no quotidiano escolar .
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Os alunos não candomblecistas, por não
saberem nada do contexto histórico das religiões
africanas,

por

especificamente

serem
as

de

religiões

pentecostais,

diferentes,
ou

por

simplesmente não quererem aprender, ganham
espaço dentro das escolas, no que diz respeito à
cultura de sua religião, acreditando estarem certos de
que estão corretos e no caminho do bem.

Pode-se perceber a ação de algumas pessoas
no combate à intolerância sobre quaisquer que sejam
as situações.
São

depoimentos

de

psicólogos,

pesquisadores jornalistas, que tentam mostrar os
motivos pelo qual existe a intolerância, como ela se
manifesta dentro das escolas, como as crianças
candomblecistas se sentem e sugestões para que
essa situação deixe de existir:
Em um recorte sobre a entrevista do psicólogo
Rafael Oliveira Soares (UFBA), pesquisador das
populações afro-brasileiras a revista “Adital”, pode-se
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destacar, da longa entrevista, duas questões que vão
de encontro ao que ocorre dentro das escolas:
Na opinião do autor, a intolerância religiosa é o
desrespeito à liberdade de expressão, proibições de
uso de vestimentas rituais em público, agressões
físicas a pessoas e a monumentos religiosos, além do
uso indevido de símbolos de outra religião com o fim
de desmerecer, condenar ou mesmo demonizar a
mesma.
Ainda

sobre

a

falta

de

informação

e

preconceito entre a população, ao ser questionado se
a questão era ideológica, o autor afirma que há pouca
formação e não produção de informação.
Que, no plano educacional, tanto informalpopular como no âmbito formal-escolar, existe uma
grande lacuna. Há problemas ideológicos, sim, mas
de caráter de representação a fé de cada, deixadas à
mercê da maioria ideológica que se impõe à minoria.
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Afirma ainda que, a intervenção do Estado no
plano educacional é fundamental, focando-se nos
ditames da Constituição e garantindo o pleno
exercício e visibilidade das minorias numéricas.
Infelizmente, a Constituição não foi respeitada nos
Estados do Rio de Janeiro e Bahia, que adotaram o
ensino confessional nas escolas.
Constata-se essa afirmação nos depoimentos
dos professores e alunos descritos abaixo. Uns
colocando-se como integrantes da religião, outros
como intransigentes e agressores da doutrina:

5 – A VIDA COMO ELA É:

As questões de intolerância religiosa escolar,
que vai de um aluno mal informado, a um professor e
diretor que ignora o problema passam por todos os
envolvidos, que de alguma forma, assumem suas
escolhas e sofrem por elas.
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Todos sofrem com aquilo que não podem lidar,
principalmente por estarem em minoria e sentirem-se
solitários, no caso dos condomblecistas.
Percebem-se manifestações desrespeitosas e
explícitas, quando se atira pedras em alunos que,
trajados com suas vestimentas típicas da religião do
candomblé, não podem circular livremente nas ruas,
ou se impede a entrada de alunos em suas unidades
escolares por estarem portando suas guias, utensílios
que compõem a vestimenta afro-brasileira.
Mas

existe

também

o

sentimento

de

impotência, de professores, que não sabem qual
atitude tomarem, e pais de alunos candomblecistas,
que sofrem com a humilhação e sofrimento de seus
filhos.
Nos

parágrafos

abaixo,

observam-se

depoimentos que ratificam essa afirmação:
Jandira Santana Mawusi, estudante do curso
de pedagogia na Uneb (Universidade Estadual da

Gilmara de Miranda Francisco Pereira

1365

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

Bahia), e coordenadora de um curso pré-vestibular
em uma escola municipal no bairro do Engenho Velho
da Federação, em Salvador, conhece esse tipo de
discriminação por experiência própria. “Desde que
falei que sou de candomblé, os meus colegas de sala
de aula mudaram comigo. Tenho dificuldade para me
integrar aos grupos de estudo, e eles me olham como
se fosse uma pessoa diferente, capaz de lhes fazer
algum mal”, afirma.
Segundo

ela,

na

escola

onde

leciona,

diariamente, o diretor convida a todos para rezar o
“Pai Nosso” antes das aulas. “Certo dia, ele me
convidou a me juntar aos demais na oração. Então,
perguntei se eu também poderia rezar para xangô.
Ele respondeu que não porque não daria tempo”,
conta.
Jandira diz que a mãe de duas crianças que
estudaram

nessa

mesma

escola

recorreu

ao

Ministério Público porque suas filhas foram apontadas
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como “possuídas” por um professor, por serem de
candomblé.
Não raro, diz ela, pessoas iniciadas temem
revelar suas crenças. “Há pouco tempo, fazendo uma
pesquisa no bairro, perguntei a uma senhora, dona de
um terreiro, qual era a sua religião. Fiquei um tempo
sem resposta. Indaguei a razão do seu silêncio e ela
me disse que se devia à intolerância predominante.”
or Heliana Frazão
Especial para UOL Educação
Em Salvador
10/09/201007h00

Já o caso de Kailane Campos, agredida com
uma pedrada, por evangélicos, quando estava saindo
do seu culto religioso e por estar vestida de branco,
mostra a intolerância exagerada por evangélicos
pentecostais e a inércia da polícia, em solucionar o
caso.
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“Eu não entendo por que está acontecendo isso tudo. Ficam
me explicando o tempo inteiro...”, diz Kailane Campos.
O sentimento de inconformismo da menina,
que aparentemente não é criada através de conceitos
pré-concebidos, uma vez que sua mãe é evangélica
e sua avó é mãe de santo, mostra que o indivíduo,
que tiver em sua formação, sua laicidade respeitada
é um indivíduo que vive melhor, afinal saberá
respeitar os direitos do próximo.
Carina Bacelar e Danielle Villela,
O Estado de S. Paulo.
16 Junho 2015 | 09h15

O mesmo aconteceu com o aluno de 12 anos
no Rio de Janeiro, da Escola Municipal Francisco
Campos, no Grajaú que, ao assumir sua religião,
precisava utilizar branco e guias.
Quando ele chegou à porta da escola para
estudar, foi barrado pela diretora, sem nenhum motivo
aparente.
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“Se eu fosse muçulmano ou qualquer outra coisa
eu deveria ser respeitado, isso é discriminação”.
A fala do garoto, definido pela mãe como muito
determinado e certo de suas convicções, traduzem um
sentimento de tristeza, por não ser respeitado em seus
direitos e, em contra partida, a ideia de que não se deve
desistir de seus ideais.
No caso das mães dessas crianças, percebe-se
um grande sofrimento, em verem os filhos sofrendo
humilhações,

sem

poderem

tomar

grandes

providências.
“Se o meu filho estivesse com drogas, se tivesse
arma tenho certeza que eles iam tampar os olhos”. Disse
Rita, a mãe do aluno impedido de estudar.
“Pra quem é mãe, é muito difícil ver um filho
sofrendo esse preconceito”.

Carolina
Mazzi
Do UOL, no Rio de Janeiro.

03/09/20140 6h00
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O Cenário sobre a intolerância religiosa que se
apresenta, ao longo dos tempos, é esse, que se
anula, silencia, faz sofrer, constrange, enfim, leva as
pessoas envolvidas nesse conflito, a levarem uma
vida de insatisfações e infelicidades.
Há que se buscar soluções para mediar esses
conflitos. E uma delas, e talvez a principal, esteja à
educação.
Lugar de ensinar, aprender e aprender a
ensinar.

Onde

conhecimento

a
de

escola

deve

mundo,

valorizar

seu

conhecimento

epistemológico e tornar-se um espaço de mediação.
6 – EDUCAÇÃO É A SOLUÇÃO?

A escola precisa entender sua função social na
vida dos alunos e da sociedade. Precisa também
trabalhar a formação dos professores, no sentido de
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lidar

com

as

questões
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religiosas,

principalmente as religiões de matrizes africanas.
E antes de qualquer coisa, é preciso que esses
professores aceitem essa máxima, de que as
diferenças existem, e que precisam ser trabalhada e
que ele saiba que é um formador de opiniões, fator
positivo na educação.
Negação, aceitação, indiferença, evidência,
ocultação, dissimulação. Lidar ou não com essa
presença pode fazer a diferença entre a intolerância
e a condescendência, o preconceito e o equilíbrio.
Espera-se muito do professor e mais ainda do
professor de ensino religioso “que seja uma pessoa
disponível ao diálogo e que seja capaz de articulá-lo.
Que seja o interlocutor entre escola e comunidade”
(Almeida, 2006, p. 30).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Cavalcanti

disserta

com

uma

1371

questão

problemática sobre a mudança de postura dos
professores... Portanto, a mudança de paradigma que
se pretende na disciplina Ensino Religioso tem muito
a ver com a formação e a prática do professor e da
professora dessa disciplina. E, sob esse aspecto, é
possível questionar até que ponto alguns professores
e professoras de Ensino Religioso estão dispostos, à
maneira fenomenológica, de pôr entre “parênteses”
as suas verdades, certezas e seguranças religiosas
em

respeito

a

uma

escola

pública

laica

e

culturalmente marcada pela diversidade religiosa.
(Cavalcanti, 2011, p. 176)
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Imagens

Kailane Campos é apedrejada, após sair do culto
religioso.
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Após o ocorrido, participa de manifestação pela
internet.

Aluno é proibido de entrar com as guias na escola.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
INCLUSÃO SOCIAL

Nara Pereira Honorato

RESUMO

A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser
humano, ela desperta anseios e emoções de acordo com a
aptidão de percepção que o ser humano possui para assimilar
a mesma, traz algumas sugestões de atividades e analisa o
papel da música no ensino regular. Destacando também a
inteligência musical, como uma das múltiplas inteligências e à
capacidade que a música tem de entusiasmar o homem
fisicamente e mentalmente, podendo colaborar para a
consonância pessoal, facilitando a integração e a inclusão
social.

Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1377

São várias dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, onde
predominam diferentes culturas, vulnerabilidade social,
violência escolar e a inclusão das crianças que necessitam de
aulas estratégicas para serem alcançadas.
A finalidade deste estudo é demonstrar que a música não é
somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico
instrumento facilitador do processo de aprendizagem que pode
dinamizar as instituições de ensino, pois ela desperta o
indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo
a mente e o corpo, facilitando a aprendizagem e o
desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal deste
estudo.
Palavras chaves: Inclusão, Musicalidade, Social, Educação.

INTRODUÇÃO

Iremos abordar que o papel da música na educação, não é
apenas no foco da experiência lúdica, mas é um
direcionamento de ressaltar as potencialidades afetivas para se
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tornar um grande instrumento facilitador do processo de
aprendizagem.

Escutar-se muito falar do quanto à música pode contribuir com
a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/
linguístico, psicomotor e sócio-afetivo da criança, pois, já que
estão todos correlacionados; áreas indissociáveis formam um
único ser providas de necessidades, seja social, seja afetiva.
Vigotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos aspectos
intelectuais dos afetivos é um dos defeitos da psicologia
tradicional. Diz que o pensamento tem sua origem na
motivação”.

É interessante destacar que o ensino de música tornou-se
obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei 11.769
de 2008. Pela importância que a música tem para o
desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998 já trazem
objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho. Todavia,
não há um documento de âmbito nacional que contemple o
trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
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Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 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, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996).

ETAPAS DE EVOLUÇÃO NA MÚSICA
Bréscia (2003, p. 41): “A investigação científica dos aspectos
e processos psicológicos ligados à música é tão antiga quanto
às origens da psicologia como ciência”. Dessa forma percebese que, a música não pode ser tratada apenas como elemento
recreativo, há muito que se explorar de suas propriedades.
Ela, bem como as outras modalidades artísticas, reflete a
cultura de um povo, em um determinado momento histórico.
Por isso, seu ensino deve ser contextualizado para fazer
sentido, trazendo à tona os costumes, os valores e as
concepções da época em que foi produzida. Existem muitas
teorias sobre a origem e a presença da música na cultura
humana. A linguagem musical tem sido interpretada,
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entendida e definida de várias maneiras, em cada época e
cultura, em sintonia com o modo de pensar, com os valores e
as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Weigel (1988, p. 10), apresenta que a formação da música se
dá, basicamente por: • Sons – são as vibrações audíveis e
regulares de corpos elásticos, que se repetem com a mesma
velocidade, como as do pêndulo do relógio. As vibrações
irregulares são denominadas ruído;
• Ritmo – é o efeito que se origina da duração de diferentes
sons, longos ou curtos;
• Melodia – é a sucessão rítmica e bem ordenada dos sons, e
• Harmonia – é a combinação simultânea, melódica e
harmoniosa dos sons.
Segundo Lima (2001, p.27), consciente da importância da ação
que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o
adulto passa a atender os processos da criança com um
significado que só pode ser construído tendo como referencial
a criança no período de formação em que ela está e não no
adulto feito que será. (LIMA, 2001, p. 27).
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A música contribui para o enriquecimento cognitivo da
criança, Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que faz
sentido aprender brincando e ensinar com o lúdico,
aproximando o conhecimento à realidade da criança, tornando
sua aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA,
2006, p.11).
Além de transmitir herança cultural, a música, também é
criativa e auto expressiva, permitindo a expressão de
pensamentos e sentimentos, sejam os quais forem. Beineke
apud Chiarelli (2010) afirma que:
“o professor deve procurar conhecer todos os tipos de músicas
envolvidas no meio social dos alunos, bem como as
representações utilizadas por eles, observando os objetivos da
educação para a compreensão da cultura musical e buscando
encontrar a idéia-chave que sirva para que os alunos
estabeleçam correspondência com outros conhecimentos e
com sua própria vida”. Beineke (2001).
Gainza (1988), ainda procurou afirmar em seus estudos, que
desenvolver atividades musicais na escola pode ter objetivos
preventivos nos aspectos: ·.
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Físico – ao oferecer atividades capazes de promover o alívio
de tensões devidas à instabilidade emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de expressão, comunicação
e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que possam contribuir para
estimular e desenvolver o sentido da ordem, harmonia,
organização e compreensão.
É interessante ressaltar também, pensando em educação
inclusiva no âmbito social que: Garantiu-se, a partir da
Constituição Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades
especiais, o direito à educação e o direito de ser recebida nas
escolas regulares junto com os demais alunos. O que levou a
sociedade brasileira, a assumir compromissos, que legitimasse
estes direitos em legislações apropriadas, como a Resolução nº
2 CEB/CNE de 2001, que estabelece a Educação Especial na
Educação Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).
No Parâmetro Curricular Nacional – PCN – (Brasil 1998, 80),
é destacado que: “Aprender a sentir, expressar e pensar a
realidade sonora ao redor do ser humano, que constantemente
se modifica nessa rede em que se encontra, auxilia o jovem e
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o adulto em fase de escolarização básica a desenvolver
capacidades, habilidades e competências em música.” Dessa
forma, pode-se perceber que a música e suas propriedades, são
mais do que elementos recreativos e meros estimulantes, mas
sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta auxiliadora
na construção de identidade, socialização e autorealização.

ALFABETIZAÇÃO E MUSICALIDADE EM APOIO

A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e
cognitivos, assim como a promoção de interação e
comunicação social,

conferem

caráter significativo

à

linguagem musical. É uma das formas importantes de
expressão humana, o que por si só justifica sua presença no
contexto da educação, de um modo geral, e na educação
infantil, particularmente (RCNEI, 1998, p.44).
A música é, cada vez mais, considerada uma ferramenta de
ação pedagogia e, usada para alfabetizar, resgatar a cultura e
ajudar na construção do conhecimento de crianças
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Nos estudos apresentados por Katsch e Merle-Fishman apud
Bréscia (2003, p.60), é destacado que “a música pode melhorar
o desempenho e a concentração, além de ter um impacto
positivo na aprendizagem de matemática, leitura e outras
habilidades linguísticas nas crianças”.
Segundo Oliveira (1995) “a promoção de atividades que
favorecem o envolvimento da criança em brincadeiras,
principalmente a criação de situações imaginárias, tem nítida
função pedagógica.” Conforme Brasil (1998, p. 22, 2 v):
Assim, é importante desenvolver atividades musicais que
visem não à formação de músicos, mas sim, por meio de
experiências, vivências e compreensão da linguagem do corpo
musical, a abertura de canais sensoriais, a facilitação da
expressão de emoções e a ampliação da cultura de um modo
amplo e geral, contribuindo para a formação integral do ser.
Ao entrar na escola, os pequenos já trazem consigo ideias,
emoções, vivências. O trabalho com música aproxima o
conhecimento formal do mundo lúdico no qual se expressa.
Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que faz sentido
aprender brincando e ensinar com o lúdico, aproximando o
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sua

aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA, 2006,
p.11).
A música, além de contribuir para deixar o ambiente escolar
mais alegre, pode ser utilizada desde para criar uma atmosfera
mais receptiva na chegada dos alunos, a um momento mais
relaxante direcionando a um efeito calmante, após atividades
que exigiram mais agitação e movimentos.
Barreto (2000, p.45), apresenta que: “Ligar a música e o
movimento, utilizando a dança ou a expressão corporal, pode
contribuir para que algumas crianças, em situação difícil na
escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade
psicomotora, instabilidade psicomotora, etc.). Por isso é tão
importante à escola se tornar um ambiente alegre, favorável ao
desenvolvimento”.
Também, apresenta sua função na redução de tensão em
momentos de avaliação e pode, e deve ser usada como um
recurso no aprendizado de diversas disciplinas, principalmente
na alfabetização – o momento de interagir lúdico abstrato
concreto.
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Segundo Lima (2001), “o espaço é muito importante para a
criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela
realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos
espaços disponíveis e/ ou acessíveis a ela”. Sendo assim,
professor pode contribuir para o aprendizado da vivência e do
trabalho em grupo conforme ele:
Acerca dos

conteúdos

de música, encontramos

nos

“Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil”
(1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno: a
exploração de materiais e a escuta de obras musicais,
favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima
da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio;
a vivência da organização dos sons e dos silêncios em
linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com obras
diversas; a reflexão sobre a música como produto cultural do
ser humano, importante forma de conhecer e representar o
mundo (CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Quando se trata do processo de escolarização, o educando
precisa ter respeitada a sua condição de criança. O aspecto
lúdico deve permear todas as atividades, inclusive as rítmicas.
Cantar fazendo gesto, bater palmas, dançar, são importantes,
Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1387

pois permitem desenvolver o senso rítmico e a coordenação
motora. A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz
música, pois assim se relaciona com o mundo e se descobre a
cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transformase em sons”, num permanente exercício: receptiva e curiosa, a
criança pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”,
inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com
prazer a música de todos os povos (BRITO, 2003, p.35).

O ATO DE CONHECER MUSICALIDADE

A música é uma linguagem universal, tendo participado na
história da humanidade desde as primeiras civilizações.
Conforme dados antropológicos, as primeiras músicas seriam
usadas em rituais, como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade. Com o desenvolvimento
das sociedades, a música também passou a ser utilizada em
louvor a líderes, como a executada nas procissões reais do
antigo Egito e na Suméria (BRÉSCIA, p. 31, 2003).
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Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A música e o som,
enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo
no homem; impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”.

Segundo Bréscia (2003), na Grécia Clássica o ensino da
música era obrigatório, e há indícios de que já havia orquestras
naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego da
Antigüidade, ensinava como determinados acordes musicais e
certas melodias criavam reações definidas no organismo
humano. “Pitágoras demonstrou que a seqüência correta de
sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar
padrões de comportamento e acelerar o processo de cura”
(BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música como “combinação
harmoniosa e expressiva de sons e como a arte de se exprimir
por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época,
a civilização etc”.

De acordo com Weigel (1988, p. 10) a música é composta
basicamente por:
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Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos,
que se repetem com a mesma velocidade, como as do pêndulo
do relógio. As vibrações irregulares são denominadas ruído.

1. Ritmo: é o efeito que se origina da duração de
diferentes sons, longos ou curtos.
2. Melodia: é a sucessão rítmica e bem ordenada dos
sons.
3. Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e
harmoniosa dos sons.

O educador deve ter a sensibilidade de perceber o momento e
o tipo de música que deverá ser anexado aos trabalhos, para
promover uma maior compreensão e agregação do conteúdo
trabalhado, tornando a aula mais prazerosa, dinâmica, atrativa,
e vai ajudar a construir e recordar as informações e
conhecimento.
Nos Pcn’s (Brasil 1998, 85), é apontado que: “Com este
critério, pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos
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básicos da linguagem e grafia musical, como meios de
comunicação e expressão de idéias e sentimentos e se
manifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos
de criação e interpretação musicais.”
Segundo Mársico (1982, p.148) “[...] uma das tarefas
primordiais da escola é assegurar a igualdade de chances, para
que toda criança possa ter acesso à música e possa educar-se
musicalmente, qualquer que seja o ambiente sociocultural de
que provenha”.
Segundo os Pcn’s (Brasil 1998, 78-79): “O ritmo de pulsação
excitante e envolvente da música é um dos elementos
formadores de vários grupos que se distinguem pelas roupas
que vestem, pelo comportamento que os identificam e pelos
estilos musicais de sua preferência: rock, tecno, dance, reggae,
pagode, rap, entre tantos outros”

MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS E MUSICALIDADE
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Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma inteligência implica na
capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que
são importantes num determinado ambiente ou comunidade
cultural”. São, a princípio, sete: inteligência musical, corporal
cinestésica,

lógico-matemática,

lingüística,

espacial,

interpessoal e intrapessoal. A inteligência musical é
caracterizada pela habilidade para reconhecer sons e ritmos,
gosto em cantar ou tocar um instrumento musical.
Acerca dos

conteúdos

de música, encontramos

nos

“Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil”
(1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno: a
exploração de materiais e a escuta de obras musicais,
favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima
da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio;
a vivência da organização dos sons e dos silêncios em
linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com obras
diversas; a reflexão sobre a música como produto cultural do
ser humano, importante forma de conhecer e representar o
mundo (CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Gardner (1995) ressalta que as inteligências são parte da
herança genética humana, todas se manifestam em algum grau
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em todas as crianças, independente da educação ou apoio
cultural. Assim, todo ser humano possui certas capacidades
essenciais em cada uma das inteligências, mas, mesmo que um
indivíduo possua grande potencial biológico para determinada
habilidade, ele precisa de oportunidades para explorar e
desenvolvê-la. “Em resumo, a cultura circundante desempenha
um papel predominante na determinação do grau em que o
potencial

intelectual

de

um

indivíduo

é

realizado”

(GARDNER, 1995, p, 47).
Destacando esse ponto, a escola deve respeitar as
potencialidades e inteligências de cada aluno, e também
promover o contato com atividades que trabalhem as outras
inteligências.

COMUNICAÇÃO SOCIAL, INCLUSÃO E MÚSICA
Gainza (1988, p.22) afirma que a música e o som são energias
que estimulam o homem e que os professores devem trabalhar
com novas técnicas para desenvolver no aluno características
relacionadas à sua inteligência emocional.
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Utilizar a música como forma de comunicar-se e de receber
comunicados é uma prática já usual da Educação Infantil.
Reconhecer, por meio da música, o momento do lanche, o
momento da higiene (lavar as mãos e escovar os dentes), o
momento do descanso, a hora do silêncio e da concentração,
entre outros, já faz parte da rotina na escola (CONRADO &
SILVA, 2006, p.24).
Romão (2007) e Teixeira (2007) afirmam que a escola deveria
investir em educação musical para que haja um aprendizado
de forma lúdica e espontânea e que o aluno tenha o
desenvolvimento da criatividade e também da sensibilidade,
estes afirmam que se a música for trabalhada durante o
processo de alfabetização haverá a somatizacao de benefícios
cognitivos e afetivos, contribuindo para a construção de um
indivíduo mais humano.
Quando o aluno memoriza a letra e se depara com ela escrita
em um papel, tenta ler e faz ajustes entre o tempo da música e
o tempo de sua leitura. Verifica que há espaços entre uma
palavra e outra, observa letra inicial e final de cada vocábulo,
estabelece relações entre fala e escrita. Para favorecer essa
percepção, “a professora deverá ir registrando a letra da
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música ou versos na presença dos alunos. É importante que
eles percebam que o que foi cantado ou recitado pode ser
escrito” (SILVA & LIRA, 2003, p.65).
O trabalho com música está sempre associado a movimentos.
É impossível o corpo não reagir ao ritmo. É um impulso
involuntário, que associado às sensações provocadas pela
melodia, auxilia as crianças a conhecer e a coordenar melhor
seu próprio corpo, ou seja, desenvolvem sua psicomotricidade.
Os trabalhos de psicomotricidade são muito importantes na
Educação Infantil. Através deles, as crianças travam
conhecimento com seu próprio corpo, com seu potencial e suas
possibilidades. E para trabalhar o corpo nada melhor do que a
música, sua sonoridade e seu ritmo (SILVA & LIRA,2003,
p.62).
A escola deve considerar as diferentes habilidades, dando
oportunidade para que o aluno se destaque , ao contrário do
que acontece quando se privilegiam apenas as aptidões lógicomatemática e linguística.
Campbell; Campbell; Dickinson (2000, p.147) ressaltam sobre
a inteligência musical:
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– Conhecer música é importante.
– A música transmite nossa herança cultural. É tão importante
conhecer Beethoven e Louis Armstrong quanto conhecer
Newton e Einstein.
– A música é uma aptidão inerente a todas as pessoas e merece
ser desenvolvida.
– A música é criativa e auto expressiva, permitindo a expressão
de nossos pensamentos e sentimentos mais nobres.
– A música ensina os alunos sobre seus relacionamentos com
os outros, tanto em sua própria cultura quanto em culturas
estrangeiras.
– A música oferece aos alunos rotas de sucesso que eles podem
não encontrar em parte alguma do currículo.
– A música melhora a aprendizagem de todas as matérias.
– A música ajuda os alunos a aprenderem que nem tudo na vida
é quantificável.
– A música exalta o espírito humano.
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Os Pcn’s (Brasil 1998, 79), destacam que: “Conhecendo e
apreciando músicas de seu meio sociocultural e do
conhecimento musical construído pela humanidade em
diferentes períodos históricos e espaços geográficos, o aluno
pode aprender a valorizar essa diversidade sem

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a
importância da musicalidade na inclusão social, ressaltando
como base princípios básicos de uma sociedade que ressalte as
potencialidades dos indivíduos.
De acordo com esse aspecto, é imprescindível que a música,
aqui ratificada além de suas propriedades que estão intrínsecas
a todo gênero musical, seja idealizada e trabalhada como um
universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores
culturais e facilita a comunicação do sujeito consigo mesmo e
com o meio em que vive.
Assim, podemos assegurar que, a musicalidade na inclusão
social vai além de um grande instrumento educacional, é uma
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das formas mais importantes de expressão humana, o que por
si só explica sua presença no contexto da educação.
E, de acordo com o que foi apresentada, a música ajuda a
equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a memória, a
concentração, autodisciplina, socialização, além de contribuir
para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo
vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o desafio do atual
educador é estabelecer características de uma pedagogia que
forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma
comunicação de relação humana para a formação de uma
consciência crítica a qual o educando está inserido.
Os professores devem ser mediadores deste processo e devem
incentivar o uso desta ferramenta em sala de aula que promove
inúmeros benefícios à aprendizagem do educando, inclusive
para aqueles que possuem certa dificuldade e para a inclusão,
pois a música ultrapassa todas as barreiras e mesmo aquele que
não pode ouvir seus sons tem a possibilidade de sentir suas
vibrações e deste modo, todos interagem no espaço escolar.
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A presença da música na educação auxilia a percepção,
estimula a memória e a inteligência, relacionando-se ainda
com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas ao
desenvolver procedimentos que ajudam o educando a se
reconhecer e a se orientar melhor no mundo. Além disso, a
música também vem sendo utilizada como fator de bem estar
no trabalho e em diversas atividades terapêuticas, como
elemento auxiliar na manutenção e recuperação da saúde.
Conclui-se então, que a presença da música na educação
auxilia desde a socialização às habilidades linguísticas e
lógicas matemáticas. E, que ao estimular a sentimentos,
memória e a inteligência, relacionando-as ainda com ao
desenvolver do próprio educando, favorece a construção de um
cidadão mais consciente de si e de seu papel no mundo, mais
humano, mas
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O TEATRO NA FORMAÇÃO E NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO
PROFESSOR

Marisa Dela Calle Soares

RESUMO

Este trabalho visa analisar a importância que o teatro
tem na formação e no desenvolvimento da criança e
do professor. O objetivo é o de investigar a
contribuição e a importância do teatro na educação
integral da criança. Refletir sobre o potencial das
atividades
privilegiados

teatrais
de

ao

passo

comunicação,

que

espaços

interação

e

criatividade, no processo ensino/aprendizagem e
reafirmar, que, por meio de jogos e da encenação
propriamente dita, o teatro na escola colabora não
só para a promoção do sentimento de pertencimento
do aluno em relação à comunidade escolar, como
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também para a ampliação do universo artístico
e cultural, possibilitando o trabalho reflexivo, a
capacidade

de

apreciação

estética

e

consequentemente a formação de um ser humano
consciente de suas diversas competências e
habilidades. Seja no aspecto pedagógico ou no
aspecto artístico, assistido ou encenado, o teatro
auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua
formação como indivíduo. A escola é um espaço de
conhecimento e aprendizagem, assim, as artesmúsica, literatura, pintura, escultura, teatro- passam
a

ser

fundamentais

para

o

desenvolvimento

perceptivo da criança. O Teatro na Educação,
apesar

de

ser

considerada

uma

área

do

conhecimento, em função de uma série de
dificuldades teóricas e práticas ainda precisa do
desenvolvimento de bases sólidas e profundas para
uma maior estabilidade dentro de um paradigma
científico. O estudo permitiu concluir sobre os efeitos
positivos da prática de teatro na motivação,
criatividade, comunicação e expressão, timidez e
autoconhecimento dos alunos. Este trabalho foi
Marisa Dela Calle Soares
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elaborado por meio de pesquisas bibliográficas,
desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído especialmente de livros e artigos
científicos.

Palavras-Chave: Teatro, formação da criança,
educação. Aprendizagem - Interação social

INTRODUÇÃO

O teatro brasileiro, entendido como um
sistema integrado por escritores, artistas, obras
dramáticas e públicas, constituiu-se apenas no
período romântico, quando os nossos poetas,
romancistas,

dramaturgos

e

intelectuais,

estimulados pela independência pátria e pelo fervor
nacionalista, dedicaram-se à criação de uma
literatura própria, autônoma em relação à de
Portugal.
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A poesia, o romance e as peças teatrais
“vestiram-se com as cores do país”, poderiam dizer,
lembrando palavras de Machado de Assis. A vida
brasileira, em seus mais variados aspectos —
passados histórico, contato do índio com o branco,
costumes urbanos e rurais, algo da escravidão,
natureza

exuberante

escritores

nesse

—,

inspirou

momento

de

os

nossos

afirmação

da

nacionalidade recém-conquistada. O primeiro passo
importante para a formação do teatro brasileiro foi
um feliz encontro de um ator e dois escritores, em
1838. A 13 de março, João Caetano interpretou o
papel principal da tragédia Antônio José ou o poeta
e a inquisição, de Gonçalves de Magalhães,
acontecimento que mereceu dos historiadores de
nossa literatura uma atenção especial.
Com o espetáculo, que fez muito sucesso,
nascia o teatro nacional, como sugere a avaliação de
José

Veríssimo:

“atores

brasileiros

ou

abrasileirados, num teatro brasileiro, representavam
diante de uma plateia brasileira entusiasmada e
comovida o autor brasileiro de uma peça cujo
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protagonista era também brasileiro e que explícita e
implicitamente lhe falava do Brasil”.
Desde os tempos de Platão o teatro vem
sendo abordado com a intenção de educar.
Historicamente, atividades de expressão dramática
eram estudadas e centradas com valores didáticos,
ou

seja,

o

teatro

tido

como

formador

da

personalidade do homem. O teatro foi um importante
instrumento educacional na medida em que difundia
o conhecimento e representava, para o povo, o único
prazer literário disponível na época de Platão e
Aristóteles.
A história do Teatro Infantil no Brasil teve um
início catequético e jesuítico. Começou com o Padre
Anchieta e o Padre Manoel da Nóbrega, que o
utilizavam

como

forma

auxiliar,

didática

e

pedagógica, de catequese.

O

TEATRO

NA

FORMAÇÃO

E

NO

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
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A palavra teatro é originária do vocabulário
grego teatro, estabelece o lugar físico do espectador,
"lugar em que se vê o outro". Genericamente, definese teatro como uma forma de manifestação artística,
no qual uma história real ou não é interpretada, por
meio de cenário, figurino e representação de atores
em um palco, para uma plateia. Fomentando-se no
discurso de Vasconcelos, Gagliardi (1998, p. 69),
exemplifica que a expressão teatro envolve “[...] toda
atividade

teatral,

englobando

dramaturgia,

encenação e produção de espetáculos”.
Reportando-nos

ao

cenário

escolar,

indagamos: Como o teatro é concebido na escola
atualmente?

O

que

é

possível

visualizar?

Dramatizações almejam ilustrar conteúdos? Uma
brincadeira para tornar a aula mais agradável?
Concomitantemente, são essas ideias que povoam
o imaginário popular, em outras palavras, é esse o
estereótipo de teatro na escola que a sociedade se
apropriou e vem divulgando. Instituído como
componente

obrigatório,

conforme

a

Lei

de

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no artigo 26º,
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parágrafo 2º, o teatro ganhou novas dimensões no
interior da escola. Segundo esse documento o
ensino da arte tornou-se obrigatório “nos diversos
níveis da Educação Básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos” (1996).
É oportuno registrar que o desenvolvimento
do teatro na escola é subsidiado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), o qual destaque que
a arte engloba quatro modalidades: artes visuais
(fotografia, cinema, artes plásticas, artes gráficas),
música, dança e teatro (Brasil, 1997).
Os textos do teatro infantil eram adaptações
de obras europeias carregadas do moralismo
vigente na época. Portanto, o teatro infantil teve a
sua origem na moral cristã, no didatismo e na moral
europeia, e este quadro só começa a mudar durante
a década de 70, passando o teatro-infantil a ser um
gênero específico. O contato da criança com o teatro
se dá basicamente pela escola ou pela igreja. É claro
que em ambas as instituições o espetáculo é
marcado mais pelo viés pedagógico do que pelo
estético propriamente citado.
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1410

Trabalhar com o teatro na sala de aula, não
apenas fazer os alunos assistirem as peças, mas
representá-las, inclui uma série de vantagens
obtidas: o aluno aprende a improvisar, desenvolve a
oralidade, a expressão corporal, a impostação de
voz, aprende a se entrosar com as pessoas,
desenvolve

o

vocabulário,

trabalha

o

lado

emocional, desenvolve as habilidades para as artes
plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e
montagem de cenário), oportuniza a pesquisa,
desenvolve a redação, trabalha a cidadania,
religiosidade,

ética,

sentimentos,

interdisciplinaridade, incentiva a leitura, propicia o
contato com obras clássicas, fábulas, reportagens;
ajuda os alunos a se desinibirem-se e adquirirem
autoconfiança,
adormecidas,

desenvolve
estimula

a

habilidades

imaginação

e

a

organização do pensamento.
A arte é necessária, é uma linguagem que
mostra o que há de mais natural no homem; por meio
da qual é possível verificar, até mesmo, que o
homem pré-histórico e o pós-moderno não estão
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distantes um do outro quanto o tempo nos leva a
imaginar. A arte é baseada numa noção intuitiva que
forma nossa consciência. Não precisa de um
tradutor, de um intérprete. Isso é muito diferente das
línguas faladas, porque você não entenderia o
italiano falado há quinhentos anos, mas uma obra
renascentista não precisa de tradutor. Ela se
transmite diretamente. E essa capacidade da arte de
ser uma linguagem da humanidade é uma coisa
extraordinária (Ostrower, 1983).
Atuamos todos os dias, em casa, na escola,
no

trabalho,

assumimos

papéis

sociais

constantemente em nossas vidas, como o de pai,
mãe, filho, aluno, professor, de acordo com o
ambiente assumimos personagens sociais reais. A
atuação é o meio pelo qual nos relacionamos com o
outro. O processo dramático é considerado um dos
mais vitais para os seres humanos. Porém, Nosso
objetivo na escola não é ter um aluno-autor, um
aluno-pintor ou um aluno compositor, mas sim dar
oportunidades a cada um de descobrir o mundo, a si
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próprio e a importância da arte na vida humana.
(Reverbel, 1989).
É notório que a criança, antes mesmo de
frequentar a escola, possui um potencial para a arte
teatral,

já

que

exercita

espontaneamente

a

teatralidade, praticando o teatro em sua vivência, por
meio de brincadeiras e jogos de faz de conta. Para
Gagliardi (1998, p. 68):
“O papel da escola com relação ao
teatro é fundamental nessa primeira
fase” da vida, por isso, acredita-se
que somente a instituição escolar [...]
pode desenvolver um trabalho de
alfabetização artística e oferecer a
oportunidade de uma aproximação
com a experiência teatral a todas as
crianças, independente de suas
diferenças
socioculturais
e
econômicas – diferenças que, como
se sabe, têm uma forte influência no
espectador adulto nas salas de teatro
(GAGLIARDI, 1998, p. 68).

Nas palavras de Garcia (1998, p. 67) “a
criança é espectadora desde seu nascimento, um
espectador que a quantidade de imagens e a
qualidade de sua emissão, bem como a facilidade
aparente de sua decodificação induzem a uma
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atitude de fruição superficial e desatenta, ou seja,
passiva”. Partindo dessa compreensão, podemos
afirmar que “a educação do jovem espectador
começa anteriormente a seu encontro efetivo com o
espetáculo e que ela se inscreve em um contexto
mais geral” (Garcia, 1998, p. 68). Conforme
salientam os PCNs, cabe à escola dar continuidade
à potencialidade dos alunos em relação à arte
teatral, uma vez que:
O teatro, no processo de formação da
criança, cumpre não só função
integradora, mas dá oportunidade
para que ela se aproprie crítica e
construtivamente dos conteúdos
sociais
e
culturais
de
sua
comunidade mediante trocas com os
seus grupos. No dinamismo da
experimentação, da fluência criativa
propiciada
pela
liberdade
e
segurança, a criança pode transitar
livremente por todas as emergências
internas integrando imaginação,
percepção,
emoção,
intuição,
memória e raciocínio (BRASIL, 1997,
p. 57).

Como podem ser observadas, as leis
maiores da educação nacional ditam as diretrizes e
parâmetros aos sistemas de ensino público ou
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privado no que se refere ao ensino de Artes, dentre
estas, insere-se a arte cênica. A despeito de todo
incentivo dos órgãos oficiais de ensino, de iniciativas
aleatórias de escolas e de professores, o teatro “na
educação ainda é um espaço a ser conquistado”,
conforme ressalta Cunha (2009, p. 293).
Reforçando essa opinião, o mesmo
relata
apesar
de
existirem
educadores que acreditam na força
que a arte de encenar tem para
promover a aprendizagem e o
desenvolvimento do aluno, ainda há
um grande número de escolas que
não aceitam e não valorizam a
atividade
teatral no
processo
educativo. Isso pode se dar em razao
a enorme carga transdisciplinar que
permeia o teatro, o qual gera algo
novo, causando, assim, o risco da
descoberta (CUNHA, 2009, p. 293).

Por outro lado, é oportuno registrar que,
quando essa forma artística, o teatro, ganha espaço
no cotidiano escolar, acaba sendo apropriada de
maneira,

no

mínimo,

desconhecimento

ou

incoerente,
puro

seja

por

descuido.

Tendencialmente é visto como possibilidade de
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grandes espetáculos ou como terapia em grupo,
procurando sanar as dificuldades de aprendizado e
de comportamento de alguns alunos. Conforme
entende Cunha (2009, p. 294).
“O ensino das artes no Brasil ainda é
contemplado sem a atenção necessária por parte de
muitos professores, funcionários da educação, pais
de

alunos

e

estudantes,

sendo

considerado

supérfluo”.
Assim como Cunha (2009), Silveira
(2006, p. 3) ressalta que não
devemos encarar a “presença do
teatro na escola como um simples
treinamento para o palco”, tendo,
exclusivamente, “um enfoque voltado
para a formação de atores e atrizes”.
Muito menos com a tarefa de
“promover
a
desinibição
e
socialização, procurando motivar os
alunos a participarem das atividades
de outras disciplinas” (SILVEIRA,
2006, p. 3).

Entende Silveira (2006, p. 2) que nos dois
processos de ensino do teatro, o resultado, “muitas
vezes, reforça os estereótipos e padrões impostos
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as

telenovelas, única referência de dramaturgia para a
grande maioria da população brasileira”. Os olhos
dos profissionais vinculados à escola devem estar
focados, no entendimento de Silveira (2006, p. 3),
nas:
“[...] práticas teatrais que estimulam
e desenvolvem o caráter de
produção coletiva dessa atividade
artística na escola (jogos em grupos)
em detrimento de outras, que podem
estimular o treinamento técnico e
individualista das pessoas que a
praticam”.
Para
tanto,
faz-se
necessário que os professores,
ministrantes das aulas de teatro,
tenham amplo conhecimento e
domínio das teorias e metodologias
teatrais e sejam comprometidos com
seu trabalho. Em outras palavras, “o
professor de teatro na escola, além
de possuir conhecimento teatral deve
estar em permanente contato com as
principais abordagens sobre o ensino
do teatro, para que esta práticapedagógica tenha objetivos claros e
consistentes
de
aprendizagem”
(SILVEIRA, 2006, p. 3).

Contrapondo-se a essa visão, a estudiosa
defende “[...] a necessidade de o teatro existir dentro
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da escola, abrindo um espaço que permita
reconhecermos o seu ensino como um fim em si
mesmo, e não de por ser instrumento para fins de
outra natureza” (Silveira 2006, p. 3).
O fazer teatro na escola, conforme salienta
Cabral (1998, p. 2), possibilita a intersecção de
“diversas

situações,

Oportunizando,
habilidade

e

o

vivências,
“[...]

ampliação

circunstâncias”.

desenvolvimento
do

conhecimento,

de
o

equilíbrio entre o fazer e o apreciar, entre a formação
do ator e do espectador é enfatizado por distintas
abordagens pedagógicas” (Cabral, 1998, p. 2).
A integração do teatro no currículo escolar
pode e deve contribuir, conforme Gagliardi (1998, p.
68), para a formação da plateia, ou melhor, do
espectador. Todavia, a competência do “jovem
espectador” se dará “[...] tanto como conhecimento
da histórica do teatro e de seus códigos expressivos,
mas, sobretudo como um savoir-faire, isto é como a
soma de habilidades e aptidões que lhe permitem
realizar as diferentes operações receptivas”. Para
Cabral (1998):
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‘“‘“A ampliação da percepção crítica”,
nesse caso do aluno, “requer
vivências diferenciadas”. Nesse
contexto,
“a
variedade
de
abordagens, no percurso das
experiências de teatro na escola,
como canal para perceber e aceitar a
diferença pode ser uma meta, além
de evitar a reprodução cultural e
social de um modelo específico”
(CABRAL, 1998, p. 2).

Pautado nas considerações da autora e
diretora de teatro Viola Spolin (1906-1994), Cabral
(1998) adverte-nos que “as técnicas estão longe de
ser sagradas. Os Estilos em teatro mudam
radicalmente com o passar dos anos, já que as
técnicas de teatro são técnicas de comunicação”
Para esta estudiosa do teatro, “a existência
da comunicação é muito mais importante do que o
método usado. Os métodos se alteram para atender
às necessidades do tempo e espaço” (Apud Cabral,
1998, p. 3). No entendimento de Cabral (2009, p. 3),
“O
foco
na
presença
e
simultaneidade do processo-produto
e da forma conteúdo”, como foi
instituído por Spolin “apontam para
uma perspectiva pedagógica que não
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está centrada em ensinar ‘como’
fazer teatro com base em técnicas,
estratégias e conteúdos específicos.
Estes decorrem e se diferenciam de
acordo com o contexto e as
circunstâncias
em
que
são
propostos”. Lembrando, com essa
forma de ensino, “o conhecimento
que se espera é que a imersão do
aluno no contexto e na situação
proposta o leva a perceber a
complexidade da arte e das relações
humanas” (CABRAL, 2009, p. 3).

Aos olhos de Koudela (2004, p. 27) “o teatro
poderá, per se, ministrar educação e ser agente e
meio de educação”. O teatro, sob desse ponto de
vista, possibilita ao educando o desenvolvimento
integral de todas as suas potencialidades de certo
modo inativas. Nas palavras dessa estudiosa,[...] o
teatro, ao passo que a proposta de educação,
trabalha com o potencial que todas as pessoas
possuem, transformando esse recurso natural em
um

processo

consciente

de

expressão

e

comunicação. A representação ativa e integra os
processos individuais, possibilitando a ampliação do
conhecimento da realidade (Koudela, 2004, p. 78).
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Embasando-se no discurso de
Koudela (2004), identificam-se as
considerações de Cunha (2009).
Para esse intelectual, “a época atual
exige um recriar, um repensar da
educação, com vistas a atingir uma
prática pedagógica que propicie um
ator social, livre, crítico, criativo e
responsável pela criação de seu
próprio mundo de vida e de trabalho”
(CUNHA, 2009, p. 294-295).

Sendo assim, o teatro deve ser utilizado “a
serviço da prática educacional”, segundo esse autor.
Em defesa da integração efetiva do teatro na escola,
Cunha (2009, p. 295) argumenta:
O teatro “[...] deve surgir como um
mecanismo para expelir toda a
capacidade individual, desenvolvê-la
e transformar a realidade sóciocultural dos alunos [...]”. Para ele,
isso é possível “[...], já que , a arte de
dramatizar propicia a busca de si
mesmo, em que se pode mergulhar
em sonhos e buscar superar os
desafios da vida, modificando
comportamentos
cotidianos”
(CUNHA, 2009, p. 295).

O teatro, por esse prisma, é um instrumento
ou

metodologia

capaz

de

transformar

o

comportamento individual, uma vez que o leva “[...]
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a buscar dentro de si o que há de melhor a fim de
estimular sua autoestima” (Cunha, 2009, p. 295).
Em defesa do teatro aliado à educação,
Cunha (2009) expõe as vantagens dessa integração,
como podem ser observadas na citação que se
segue:
[...] utilizar o teatro aliado à
educação,
oportuniza-se
aos
educandos
um
conhecimento
diversificado e lúdico, existindo um
clima de liberdade em que o aluno
libera as suas potencialidades,
expressando seus sentimentos,
emoções, aflições e sensações, já
que é um meio de expressão para o
aluno. Quando o educando interpreta
um personagem ou dramatiza uma
situação, revela uma parte de si
mesmo, mostrando como sente,
pensa e vê o mundo.

É uma atividade artística que permite ao
aluno expressar-se, explorando todas as formas de
comunicação humana. A atividade teatral amplia o
horizonte dos alunos, melhora sua autoimagem e
colabora para torná-los mais críticos e abertos ao
mundo em que vive (Cunha, 2009, p. 295).
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O teatro, no entendimento de Silveira
(2009, p. 2), permite que o aluno “se
reconheça no outro”. Isso ocorre,
normalmente quando o ator-aluno
constrói seu personagem com
características físicas e psicológicas.
Ao se colocar no lugar do outro ou de
alguma coisa, “o sujeito que joga em
grupo, assume-se ao passo que
agente que pratica uma ação, se
colocando diante do outro, expondo o
que pensa”. Nesta experiência as
trocas “de idéias, pensamentos e
emoções são o que move a cena, o
colocar-se no ‘papel’ do outro é o que
faz
a
atividade
acontecer,
desencadeando uma ação, que logo
em seguida deve ser problematizada
por cada um” (SILVEIRA, 2009, p. 2).

E ainda, o teatro na escola é defendido
porque “[...] pode promover processos de interação
entre os sujeitos que se envolvem com essa
linguagem artística”, como lembra-nos Silveira
(2009, p. 2). Para essa autora, ao praticar a
linguagem artística, o educando estabelece “[...] um
diálogo físico sensível, uma prática que permite o
encontro entre homens e mulheres em busca de
uma forma de expressão” (Silveira, 2009, p. 2).
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À luz dessa perspectiva, “a escola não pode
ter um papel hegemônico: é preciso ampliar o
espaço da iniciativa infantil, permitindo às crianças a
possibilidade de ter acesso direto ao teatro e
escolher os espetáculos aos quais desejam assistir”,
conforme entende Gagliardi (1998, p. 68).
Acreditamos que, como Gagliardi
(1998, p. 68), “jamais deveríamos
exigir do teatro que ele se faça
didático, portador de noções ou de
ensinamentos moralizantes”. Pior
ainda, é querer que o teatro “se torne
o objeto de exercícios escolares
propostos como verificação da
eficiência de sua recepção”. Ao
conceber o teatro na escola dessa
maneira, “a experiência teatral se
esvazia de toda a significação e de
todo o prazer” (GAGLIARDI, 1998, p.
68).

A nosso ver, a partir do momento em que a
instituição escolar pública ou privada inclua em seu
currículo “arte teatral como fonte de formação e de
educação estética”, consequentemente, “ela deve
oferecer as condições necessárias para também
tornar-se ateliê, no qual seja possível experimentar
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a alternância entre ver e fazer, numa tensão
dinâmica contínua entre os dois pólos” (Gagliardi,
1998, p. 68).
Em resumo, constata-se que “a participação
do processo criativo do teatro na escola representa
condições de ampliar a visão e o conhecimento o
que contribuirá para realização da obra como um
todo e para o reconhecimento individual do aluno na
produção coletiva” (Ôchoa; Mesti, 2009, p. 9).
Para esses autores, “ao participar de um
processo coletivo, mesmo não estando no palco
como ator, o aluno reconhece sua obra: no cenário,
na iluminação etc.” (Ôchoa; Mesti, 2009, p. 9).
O teatro na escola, de acordo com os PCNS,
tem o intuito de que o aluno desenvolva um maior
domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor
desempenho

na

verbalização,

capacidade

para

responder

emergentes

e

uma

maior

uma
às

melhor
situações

capacidade

de

organização de domínio de tempo.
O teatro estimula o indivíduo no seu
desenvolvimento mental e psicológico. Mas apesar
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disso, o teatro é arte, arte que precisa ser estudada
não apenas em níveis pedagógicos, mas também
como uma atividade artística que tem as suas
características como tal. Assim declara Reverbel:
Que o teatro tem a função de divertir instruindo é
uma verdade que ninguém pode contestar, já que
seria negar-lhe a própria história (Reverbel, 1989)
Teatro também é instrução, mas considerar isso
como a essência teatral corresponde a desconhecer
suas múltiplas manifestações.
A visão de teatro-infantil com função
pedagógica começa a ser quebrada na década de
50 com o surgimento de O Tablado, dirigido por
Maria Clara Machado. Maria Clara Machado é uma
das pessoas que mais escreveu peças para o teatro
infantil no Brasil. Em 1955, ela escreveu a peça
infantil mais famosa do país até hoje: Pluft, o
Fantasminha. É a história de um fantasma criança,
que tem medo de gente. A peça conta a história do
rapto da Menina Maribel pelo malvado Pirata Perna
de Pau, que vai esconder a menina no sótão de uma
casa abandonada, em que vive uma família de
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fantasmas: a Mãe, que faz deliciosos pastéis de
vento e conversa ao telefone com Prima Bolha; o
fantas minha Pluft, que nunca viu gente; Tio
Gerúndio, que passa o dia inteiro dormindo dentro
de um baú; e Chisto, o primo aviador que não chega
a entrar em cena, surgindo apenas no final para
fazer um salvamento espetacular da menina.
A trama se concentra na procura do tesouro
do avô da menina, o Capitão Bonança, que morreu
no mar deixando no fundo dele a sua herança. O
Teatro na Educação como uma nova área do
conhecimento (Koudela, 2006) é uma conquista. No
entanto muitos fatores ainda limitam e dificultam a
sedimentação não apenas no que se refere às
pesquisas teóricas como ao desenvolvimento de
práticas significativas também. Na história da
produção científica, em função da predominância do
Paradigma Moderno, Cartesino ou Racional, a
relação arte e ciência já é algo bastante inovador. A
supremacia dessa forma de conhecimento sobre
aquela deixou, por séculos, a arte num status inferior
(Cavassin, 2006).
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O teatro brasileiro só apresentará um
nível profissional elevado na medida
em que houver um público
culturalmente maduro para assisti-lo
e sustentá-lo. E este só poderá
formar-se
numa
experiência
educacional integradora que inclua a
aprendizagem da relação arte/vida.
De nada adianta a instalação de
cursos superiores de arte dramática
se essa dimensão não se fizer
presente em todos os níveis do
processo educativo. (CHAVES IN:
REVERBEL, 1979, p. ix,).

Segundo Olga Reverbel (1979), teatro é a
arte

de

manipular

os

problemas

humanos,

apresentando-os e equacionando-os. A autora
defende a função eminentemente educativa, e
destaca que a instrução ocorre por meio da diversão.
A educação está no desenvolvimento emocional,
intelectual e moral da criança, correspondente aos
desejos, anseios e proporcionar uma marcha
gradativa das próprias experiências e descobertas.
Isso porque possui uma concepção totalizante que
implica e compromete todas as potencialidades do
indivíduo e permite o alcance da plenitude da
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dimensão social com o desenvolvimento da auto
expressão. Para a autora, a importância da diversão
justifica-se porque imitar a realidade brincando
aprofunda a descoberta e é uma das primeiras
atividades, rica e necessária, no auxilio do processo
de eclosão da personalidade e do imaginário que
constitui um meio de expressão privilegiado da
criança.
Courtney (2001) enfatiza por meio da
história do teatro-educação dos gregos à atualidade
que

essa

é

aprendizagem

uma
por

maneira
permitir

fundamental

de

confronto

dos

o

problemas da existência e das modificações mentais
necessárias para resolvê-los. Nessa perspectiva, o
jogo teatral pode ser aplicado em todas as áreas
com a importância de sua força motivadora que é a
de criar o significado da existência humana.
O autor aborda o jogo, teatro e pensamento
baseado nas teorias de antropologia e psicologia
social,

psicanálise

e

psicologia

infantil,

nas

modernas teorias do conhecimento, behaviorismo
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da imitação, na psicolinguística e também na
psicologia do desenvolvimento de Piaget.
Em psicanálise, ele demonstra que o jogo é
reflexo do pensamento inconsciente baseado na
experiência da criança cujo objetivo é a reprodução
em

forma

simbólica

das

experiências

não

solucionadas da vida e a busca de soluções. Freud
acreditava que a criação é uma continuação e
substituição para o jogo infantil.
O

autor

defende

que

a

imaginação

dramática está no centro da criatividade humana, já
que desde a infância a criança, ao final do primeiro
ano, quando brinca pela primeira vez finge ser outra
pessoa e desenvolve o humor, personifica o outro.
Essa identificação é princípio básico do
processo dramático e segue na juventude quando se
imita algo e na fase adulta, quando se coloca no
lugar de alguém. Para ele, a educação Dramática
deve estar no centro de qualquer forma de educação
que vise o desenvolvimento das características
essencialmente humanas, já que a imaginação é a
característica essencial que diferencia o homem dos
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primatas superiores, e, essa é essencialmente
dramática. De acordo com Ingrid Koudela (apud
Spolin, 1985, p.12),
O jogo teatral na educação é
importante forma de aprendizagem
cognitiva, afetiva e psicomotora por
meio do processo de transformação
do
egocentrismo
em
jogo
socializador. A criatividade dramática
auxilia o pensamento criativo e
desenvolvimento social, já que
efetiva a passagem do teatro como
ilusão para o teatro como realidade
cênica; - O teatro como educação
política e de ação e reflexão,
presente
nas
propostas
metodológicas
do
Teatro
do
Oprimido
de
Augusto
Boal
(diretamente ligado à concepção de
educação de Paulo Freire, como
também se falará adiante) e Teatro
Didático de Bertold Brecht. Com
Ingrid Koudela (apud SPOLIN, 1985,
p.12),

Os PCN e a distância entre teoria e
realidade, o princípio de formação para a cidadania
presente nos PCN Arte refere-se não apenas ao
Teatro, mas também às outras três linguagens
artísticas (Dança, Artes Visuais e Música) já que de
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acordo com o documento a polivalência das
linguagens é presença fundamental no currículo
escolar. No entanto, deve-se estar atenta a essa
“normatização”, já que é delegada à escola a tarefa
de decidir qual modalidade artística irá implementar,
o momento mais adequado para promover o estudo
de uma ou de outra linguagem e a duração de cada
uma das atividades curriculares. E na realidade, em
função de um processo histórico, o que se vê é a
hegemonia das Artes Visuais.
Para todas as linguagens, os PCN Arte
fazem atribuição às múltiplas linguagens no currículo
e a dimensão de produzir, apreciar e contextualizar
a arte como experiência estética e de educação
cognitiva. Esse conceito refere-se à proposta
triangular de Ana Mae Barbosa, que, apesar de
muito interessante, é na realidade também uma
transposição de uma metodologia original das Artes
Visuais que ainda não foi bem entendida e aplicada
às demais linguagens artísticas.
Um dos problemas para o desenvolvimento
das múltiplas linguagens em sala de aula é que as
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escolas não possuem a mínima estrutura para a
atuação dessa prática de modo efetivo em função de
falhas estruturais e conjunturais que se desdobram
em outras questões no que se refere ao ensino da
arte. Podem-se pontuar algumas como: a carga
horária destinada às artes; a carência material; a
formação de professores; a desvalorização da área
em relação às demais disciplinas do currículo. Esses
problemas específicos da área de artes agravam-se
quando somados aos problemas da educação como
um todo, como a baixa remuneração do magistério,
a falta de tempo para a preparação do professor e
preparação didática das aulas, a insuficiência e má
qualidade de material didático... etc.
Aí se questiona não apenas os dizeres dos
PCN Arte, mas as próprias Leis de Diretrizes e
Bases (LDB 9394/96) que estabelecem orientações
para

a

educação

nacional

e

relacionam-se

diretamente com o Ensino das Artes ao afirmarem os
princípios de que: a educação deve ter abrangência
de

processos formativos

pelas

manifestações

culturais; que é um fim da educação “a liberdade de
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aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber”; que é um direito um
dever o “acesso aos níveis mais elevados de ensino,
da pesquisa e da criação artística a capacidade de
cada um”; que se fazem necessários padrões
mínimos na qualidade de ensino; e, sobretudo, o
Parágrafo 2 do artigo 26 que afirma: “O Ensino da
Arte se constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
(Governo Federal, 1996).
Essa realidade pode ser criticada pelo ponto
de vista de todas as linguagens artísticas e mesmo
das demais áreas do conhecimento. Mas nos PCNArte, ainda, pode ser pontuada outras falhas que
refletem diretamente na distância entre a teoria
descrita e a prática na linguagem específica do
Teatro. Algumas são apontadas no artigo intitulado
“Ensinando Teatro’’: “Uma análise crítica das
propostas dos PCN” (Peregrino. Y; Arão, P.S, s.d),
que destaca:-
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As considerações introdutórias sobre
o Teatro do documento para as
séries iniciais têm um caráter vago
com argumentos que poderiam ser
aplicados a qualquer área do
conhecimento;
a
falta
de
orientações didáticas específicas nas
séries iniciais; - a abordagem
superficial da opção epistemológica
que fundamenta a importância do
Teatro
nas
etapas
de
desenvolvimento da criança; - o mau
emprego
das
terminologias
específicas, como o Jogo; - a
escassez de bibliografias referentes
ao ensino do Teatro; - a pouca
instrução no que se aponta como
eixos
norteadores;
as
características
genéricas
ou
totalizadoras, apesar dos conteúdos
bem formulados; - a mudança de
nomenclatura, sem justificativa, de
“ator/espectador”
para
“atuante/público” do documento
destinado aos primeiros e segundos
ciclos e terceiro e quarto do Ensino
fundamental; por essas e outras
questões, vale destacar o comentário
que os autores do artigo fazem na
“análise crítica” das propostas do
documento ao observarem que: Isso
reflete nossa preocupação quanto ao
risco de o ensino se tornar muito
teórico, situando-se, a maior parte do
tempo, no plano discursivo, recaindo
na didática tradicional, num pseudo
aprendizado
baseado
na
memorização, na prática apenas
decorativa das possibilidades de um
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ato
verdadeiramente
criador.
(PEREGRINO; SANTANA, p.05).

Tais apontamentos e reflexões explicitam
algumas deficiências dos parâmetros apresentados
no documento que – é importante lembrar- fora
concebido sobre as bases de políticas públicas
liberais.
Os PCN foram produzidos e distribuídos
antes da elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para o Ensino Fundamental e
Ensino Médio, que deveriam balizar a formulação
dos Parâmetros. Além da pouca participação dos
professores

na

produção

dos

PCN,

os

encaminhamentos adotados foram questionados,
porque sugeriam que o planejamento curricular
fosse fundamentado no trabalho com temas e
projetos de modo que os conteúdos seriam deixados
em segundo plano.
A falta de clareza na fundamentação teórica
para subsidiar o trabalho do professor também
causou esvaziamento desses conteúdos. Apesar
disso, os PCN Arte representam um avanço nas
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conquistas dos Arte Educadores brasileiros, de
modo que é fundamental que esses estejam atentos
para que se fortaleça e prossigam tais conquistas.
Isso porque essa é uma história de muita luta que
até hoje se faz necessária. Dessa forma, é
fundamental

a

ampliação

de

discussões

e

resoluções práticas acerca dos horizontes que
propõe o documento para o desenvolvimento
concreto do Teatro na sala de aula como prática
pedagógica e demais campos de atuação. São
ações também para um consequente fortalecimento
da área como conhecimento e para que se efetivem
as contribuições cognitivas, sociais e psicológicas
que o Teatro tem a oferecer.
Para que no futuro o teatro na
educação assuma o seu verdadeiro
papel, que é o de contribuir para o
desenvolvimento
emocional,
intelectual e moral da criança,
correspondendo fielmente aos seus
anseios e desejos, respeitando-lhe
as etapas do pensamento que evolui
do concreto para o formal, para darlhe uma visão de mundo a partir da
marcha gradativa das suas próprias
descobertas é preciso que se
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atendam dois pontos essenciais:- a
preparação dos professores - o apoio
governamental, isso é, uma efetiva
ação do Ministério da Educação e da
Cultura. (REVERBEL, 1979, p. 155).

A análise das teorias dos PCN-Arte e a
realidade prática do sucateamento escolar estão
bem distantes do que priorizam as Diretrizes e
contextualizam o que se pode chamar, ironicamente,
de efetiva ação do Estado na realidade do Teatro na
Educação formal. Assim, tendo em vista a citação de
Reverbel (1979), mais do que nunca se faz
fundamental

uma

solidez

na

formação

de

professores como perspectiva de novos horizontes.
É nesse processo que se norteia o conhecimento e
consciência de quem atuará na prática da pedagogia
do Teatro. E tal como o ensino dessa arte deve ser
desenvolvido de forma contínua e sistemática,
também deve ser assim a formação do Professor.
Muitos trabalhos de Morin e outros autores
com pesquisas sobre os novos paradigmas pontuam
o que vem a serem essas dificuldades na sociedade
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sob o ponto de vista da política, ecologia,
espiritualidade, economia, etc.
Nessa brecha está o desafio das artes na
produção do conhecimento, rompendo com o padrão
que por tanto tempo inferiorizou o status cientifico da
arte na história do conhecimento, afinal; Tanto a arte
como a ciência responde sempre às condições
histórico-concretas da vida da sociedade.
Estão determinadas pelo Estado e o
caráter das relações de produção
(...). Isto determina a existência de
uma estreita relação entre o reflexo
artístico que se traduz em imagens
artísticas, e o pensamento científico,
que o faz em conceitos, categorias e
leis. Tanto o pensamento artístico
como o científico reflete o mundo
objetivo e se desenvolvem com a
prática
social.
(DURÀN
IN
CARREIRA E CABRAL, p. 12, 1996).

Um novo olhar por meio do Teatro na
educação que acessa com os saberes da área
sentimentos,

sensações,

percepções

e

compreensões ao se entrar em contato com um
texto, personagem, jogo teatral ou com um projeto
Marisa Dela Calle Soares

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1439

de encenação. Vive-se aí o novo que desafia
desperta, interrompe ou faz interromper alguma
idéia.

Essa

disponibilidade

está

vinculada

à

capacidade cognitiva e expressiva, adquirida com a
experiência teatral, estudos e técnicas. “Trata-se,
portanto, de um processo de aprendizagem”
(Machado, M. A., 2006, p. 100).
O olhar com base nesses apontamentos já
deixa

algumas

pistas

da

necessidade

de

continuísmo sobre as questões levantadas. Morin
argumenta que as bases do pensamento racional
(dedução e indução) tão dominante excluem a
invenção e a criação. Ao chegar à questão
paradigmática da lógica da complexidade, afirma
que a racionalidade verdadeira é aquela capaz de
dialogar com a poesia: há clareza sobre a
necessidade de novas gerações de sistemas de
aprendizagem, como o que propõe o Teatro na
Educação.
As pesquisas desenvolvidas a partir
do início do século em vários campos
das ciências humanas trouxeram
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dados
importantes
sobre
o
desenvolvimento da criança, sobre o
processo criador, sobre a arte de
outras culturas. Na confluência da
antropologia,
da
filosofia,
da
psicologia, da psicanálise, da crítica
de arte, da psicopedagogia e das
tendências estéticas da modernidade
surgiram autores que formularam os
princípios inovadores para o ensino
de artes plásticas, música, teatro e
dança. Tais princípios reconheciam a
arte da criança como manifestação
espontânea e auto expressiva:
valorizavam a livre expressão e a
sensibilização
para
a
experimentação
artística
como
orientações
que
visavam
o
desenvolvimento
do
potencial
criador, ou seja, eram propostas
centradas
na
questão
do
desenvolvimento do aluno (BRASIL,
1997b, p. 21-22).

Desse modo, nota-se que o conhecimento
por meio da arte foi impulsionado pela ascensão das
áreas que estudavam o desenvolvimento e a
aprendizagem humana e que reconheceram o valor
da arte como propulsor desses seguimentos. De
acordo com Japiassu (2001, p. 18),
O movimento por uma Educação
Ativa liderado originalmente pelo
professor doutor norte-americano
John Dewey, da Columbia University,
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conhecido no Brasil como Escola
Nova, repercutiu de forma decisiva
no século XX. As ideias principais
para
esse
movimento
foram
primeiramente
defendidas
pelo
filósofo Jean-Jacques Rousseau: “a
pedagogia original de Rousseau
enfatizava a atividade da criança no
processo educativo e defendia a
importância do jogo como fonte de
aprendizagem” (apud, JAPIASSU,
2001, p. 18).

Jean

Piaget

(1967),

em

sua

Teoria

Psicogenética, preocupa-se com a forma como
acontece a construção do conhecimento. Ele nos
reporta para a necessidade inerente à criança de
representação mental (função simbólica: o faz de
conta), especialmente na fase do desenvolvimento
cognitivo denominado por ele de Pré operatório (de
2 a 7 anos de idade), ele alega que nesse período a
criança precisa da função simbólica para a
compreensão, organização e assimilação das novas
informações do mundo a sua volta, param assim, se
adaptar a esse meio em que ela está inserida.
Como observamos nos PCNs, O ato de
dramatizar está potencialmente contido em cada um,
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compreender

e

representar uma realidade. Ao observar uma criança
em suas primeiras manifestações dramatizadas, o
jogo simbólico, percebe-se a procura na organização
de

seu

conhecimento

do

mundo

de

forma

integradora.
A dramatização acompanha o
desenvolvimento da criança como
uma
manifestação
espontânea,
assumindo feições e funções
diversas, sem perder jamais o caráter
de interação e de promoção de
equilíbrio entre ela e o meio
ambiente. Essa atividade evolui do
jogo espontâneo para o jogo de
regras, do individual para o coletivo
(BRASIL, 1997b, p. 83).

A criança, portanto, utiliza a dramatização
como forma de organizar e compreender a realidade
e, com o aperfeiçoamento provindo das interações,
conquistas e convívio com o coletivo, ela vai se
adaptando

às

complexidades

do

mundo,

desenvolvendo-se de forma efetiva Na escola, o jogo
dramático precisa ser estimulado com base nas
instruções e questionamentos do professor de
Marisa Dela Calle Soares
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teatro, que levará os alunos à compreensão e ao
respeito às regras do jogo e, consequente respeito
pelo outro na relação de parceria numa atmosfera
altamente social.

CONCLUSÃO

Não se pode querer esgotar a discussão de
uma problemática de tamanha magnitude como a
contribuição do teatro-infantil no desenvolvimento da
criança e como as escolas podem fazer para ajudar
o

aluno

a

potencialidades,
pedagógica.

desenvolver
seja

Além

na

disso,

suas

parte
o

próprias

artística

teatro

ou

também

proporciona a criança o conhecimento de outro
gênero, além da prosa e da poesia, o dramático.
A proposta de realização do teatro na
escola, de estudos sobre as significações históricas
do teatro e de seus papéis sociais (como o homem
utilizou o teatro para organizar o pensamento e
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refletir sobre suas atitudes e comportamentos), pode
contribuir para o aluno compreender a importância
da atividade teatral e ampliar sua capacidade de
estudo e reflexão sobre a produção de sentido no
teatro.
A legalização do ensino do teatro no Brasil
ainda

é

muito

recente.

Tanto

em

minhas

considerações, quanto nas considerações dos
professores observados, foi constatado que ela
fortaleceu bastante o ensino do teatro e o
desenvolvimento da pesquisa nessa área, mas, as
condições ainda são precárias e desafiadoras à
prática docente. Desse modo, considero que a
formação acadêmica do professor passa a ter
relevante importância para que a prática pedagógica
seja

consistente,

adequada,

assegurando

competência e qualificação no desenvolvimento das
ações educacionais do teatro. E ate forçando a criar
espaços de trabalho nas escolas.
A
necessária

formação
para

continuada,
o

que

se

aprimoramento

faz
dos

conhecimentos específicos do teatro, pode ocorrer
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por meio de cursos de especialização e pósgraduação, por meio de constantes leituras, estudos,
pesquisas e práticas autônomas. Ela pode contribuir
também no aperfeiçoando do conhecimento teóricoprático; e no desenvolvimento de habilidades
pedagógicas

e

metodológicas,

que

sejam

adequadas para alcançar os objetivos específicos da
disciplina.
O professor, nesse sentido, precisa sempre
se

atualizar

em

relação

às

mudanças

que

acontecem continuamente na sociedade, a fim de
perceber a realidade que o cerca, tornando-se um
cidadão reflexivo, crítico e ativo na transformação
social e, ao mesmo tempo, estimular esta mesma
postura nos alunos. A formação acadêmica de
qualidade

e

a

contínua

qualificação

docente

contribuem para a superação dos desafios, já que o
conhecimento e sua contínua revisão, atualização e
percepção crítica proporciona a ampliação das
capacidades do indivíduo de resolver problemas.
Quando nos reportamos para a necessidade
de transformações nas condições do ensino do
Marisa Dela Calle Soares

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1446

teatro, concordo que estas devem ser pensadas e
praticadas coletivamente, tanto por parte dos
professores, como por parte dos alunos, da direção,
da família, da comunidade e, sobretudo, do poder
público.
Visto que é importante e necessária à
contribuição de todos na busca de melhorias
estruturais e educacionais que o ambiente escolar
necessita. O teatro no contexto curricular requer a
equivalência das conquistas metodológicas com
uma estrutura adequada, para que assim, o ensino
se processe de forma a contribuir para a formação e
para o desenvolvimento dos alunos de forma integral
e efetiva.
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O ATUAL CENÁRIO DO FAZER
PEDAGÓGICO DIGITAL
Joyce de Oliveira Batista1

Resumo
As mudanças significativas com a qual o atual cenário
educacional está, vem de encontro com a ressignificação
da ensinagem. Estas modificações das estruturas
educacionais, viabilizaram novas formas de metodologias
pedagógicas. Após a Pandemia os fundamentos de ensinar
e aprender passaram a ser de modo remoto, onde houve
inserções de portarias e adendos legais, onde até mesmo o
currículo formal foi reestruturado. As habilidades e
competências trabalhadas no fazer pedagógico digital
possibilitam que os atores deste processo, redesenhem
novas maneiras de compreender os conteúdos trabalhados,
pois, uma das missões mais importantes é garantir o acesso
e permanecia dos alunos nas escolas mesmo que nas
plataformas digitais e não basta somente entender o que é
aplicado, mas sim, engajar um aprendizado significativo e
efetivo. De fato, o ensino remoto não é uma tarefa fácil e
ser inserido em plataformas digitais geralmente sem
conhecimentos prévios sobre o assunto, faz com que
muitos alunos e discentes não se adaptem em um primeiro
1

Licenciada em Pedagogia e Pós-graduada em Psicopedagogia pela
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momento a estas inovações, mas por outro lado, estas
necessidade é o ponto inicial para que se forme uma
grande rede de possibilidades, trazendo mapeamentos para
identificar as reais mazelas do público alvo. Não devemos
nos esquecer da falta de recursos midiáticos que muitas
famílias passam e a dificuldade ao auxiliar o aluno em
casa. Devemos também levar em consideração, o retorno
das aulas presenciais, e as consequências futuras e, mesmo
sendo de modo híbrido, será necessário inserir
metodologias aplicadas voltadas para recursos digitais.
Portanto, o atual cenário requer todos os esforços para
possibilitar os encaminhamentos necessários para a
realidade de cada comunidade escolar.
Palavras – chaves: Fazer Pedagógico - Remoto –
Processo - Digital

1 INTRODUÇÃO
A educação atravessa por um grande desafio, que
modificou grandemente o modo de ensinar e aprender
onde

consequentemente

conduziu

para

novas

possibilidades de acolher, ensinar, aprender e interagir.
O cenário Pandêmico da Covid-19 é com toda
certeza um cenário de perdas imensuráveis, todos os
setores foram de alguma forma atingidos, incluindo a
educação.
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A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
em seu artigo 32 §r diz que em situações emergenciais ou
na

complementação

de

aprendizagem

ou

na

complementação de aprendizagem o ensino fundamental
pode utilizar-se do ensino a distância e o §11 do artigo 36
insere o Ensino Médio.
Diante desta reestruturação, as aulas das escolas do
país e do mundo caminharam para a suspensão das aulas
presencias, aplicando assim as aulas remotas. Mas, esta
reviravolta no campo da educação escancarou um imenso
abismo, apresentando a desigualdade acerca do acesso as
tecnologias de informação (de acordo com a classe social),
inserindo toda a comunidade escolar estavam inseridos.
Toda a mudança do fazer pedagógico tradicional,
para o ensino das aulas remotas, criou inúmeras perguntas
e consequentemente os conteúdos antes planejados para
serem aplicados presencialmente foram adaptados. Esse
protagonismo

do

ensino

remoto,

trouxe

grandes

ressignificâncias para o quadro educacional, adequando os
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espaços de aprendizagem. Conforme relata Gois2 (2020
p.42)
Sem preparado prévio, milhões de
professores no mundo todo, alguns mais
e outros menos familiarizados com essas
tecnologias,
viram-se
subitamente
forçados a experimentar novas maneiras
de interagir com seus alunos, nos
cenários mais desafiadores, sairemos
dessa crise certamente com muitas
soluções a serem mapeadas, para que
possam ser disseminadas. Gois (2020
p.42)

Gestores, professores, funcionários de escolas,
famílias e alunos desde a Educação Infantil até o Ensino
Médio passando pela Educação de Jovens e Adultos, se
viram com muitos questionamentos sobre como e quando
garantir o aprendizado e principalmente a permanência
dos educandos nesta modalidade de ensino.
Mesmo que as intersecções dos documentos legais,
institua os princípios tecnológicos com a base do
conhecimento,

ensinar

e

aprender

remotamente

evidenciou as desigualdades sociais e externalizou novos

2

Artigo: Incertezas, possibilidades e o que haverá de sólido na
educação depois da Pandemia.
Joyce de Oliveira Batista

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1455

panoramas com que a educação necessita suprir. Como
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) nos temas
locais.
O trabalho com temas sociais na escola,
por tratar de conhecimentos diretamente
vinculados à realidade, deve estar aberto
à assimilação de mudanças apresentadas
por essa realidade. As mudanças sociais e
os problemas que surgem pedem uma
atenção especial para se estar sempre
interagindo com eles, sem ocultá-los.
(PCN- Temas Locais, p. 28)

Ainda olhando para os PCN’s podemos encontrar
norteadores para fortalecer a ideia do ensino tecnológico,
reforçando a aquisição do conhecimento por meio dos
recursos tecnológicos, isto é, o ensinar e o aprender por
meio dos aparatos midiáticos, que precisam ser inseridos
na rotina dos alunos, e, trabalhados de forma mais
concreta.
A metodologia do processo digital perpassa por
caminhos bem específicos, onde é necessário entender
qual cenário real e ideal atual tabulando os dados
apresentados podemos agregar a todos os educandos.
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Também é necessário compreender a identidade do
ensino remoto e como ele pode contribuir para o ensinoaprendizagem, sem deixar de pensar naqueles alunos que
não possuem recursos tecnológicos.
Muitas redes de educação têm contribuído para
auxiliar quem não possui acesso a nenhum meio
tecnológico, a exemplo temos a prefeitura de São Paulo
que está adquirindo Tablets e iniciando a entrega dos
mesmo para aqueles alunos mais vulneráveis. Estas
atitudes, firmam a importância de todos os esforços
pensado no acesso ao ensino e atitudes assim são de
extrema relevância.
Não devemos nos esquecer da formação docente, e
do apoio que eles necessitam para entender da melhor
forma que a didática será de acordo com a aplicabilidade
dos pilares da educação em conjuntura aos conteúdos
criados do currículo emergencial.
Vimos por um lado que o ensino remoto veio de
forma rápida e com muitos questionamentos. Por outro
lado, houve a aceleração da integração da tecnologia com
a educação, que estavam longe de ser concatenadas, todo
os esforções para reinventar a escola é de essencial
Joyce de Oliveira Batista
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necessidade, e cabe ressaltar que os profissionais da
educação não estão adormecidos, estão se permitindo
aprender e errar3.
Pensar na educação digital como ferramenta de
ensino ligado ao mundo com o qual os jovens e crianças
nasceram é relacionar suas vivencias de mundo com a
formação escolar, pois, sabemos que a sala de aula já não
é o único lugar de aprendizagem, existem saberes e
competências que vão para além da educação tradicional.
Os aparatos tecnológicos vêm de encontro ao
ensino remoto, pois, com o cenário Pandêmico foi
necessário criar “soluções interativas”, garantido assim o
acesso ao ensino, mesmo que virtual.
Para ensinar remotamente é necessário constante
reflexões acerca das travessias que crianças e jovens
fazem para poderem produzir com autonomia produções
cognitivas, e, dentro de propostas da equidade, chamando

3

Karina Dias, coordenadora do Núcleo de Prática Profissional e do
Laboratório de Inovação e Empreendedorismo do Centro
Universitário da Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba
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os alunos a trilhar esses caminhos desenvolvendo novas
narrativas que vão para além da superficialidade.
Colasanti citada por Salva e Martinez (2020 p.62)
diz
(...) Já não podemos apenas passar
adiante a responsabilidade. A hora
chegou, portanto, de irmos ao bosque
buscar as crianças brasileiras que ali
foram esquecidas (COLASSANTI,
Marina. 2016, p.61)

Sendo assim, o tema deste artigo, traz reflexões
acerca do cenário educacional atual, ofertando reflexões
para compreender os principais caminhos para o fazer
pedagógico digital. Apresentando dados de mapeamentos
como forma de criar escutas ativas dos principais sujeitos
do ensino remoto, pois, não podemos nos acostumar com
a educação que contempla somente uma parcela da
população, é preciso trazer os conteúdos para a realidade
do aluno, não só pensando na rigidez das matrizes
pedagógicas, como também nos contextos sociais,
afetivos, cognitivos, psicomotores, visuais, auditivos e da
oralidade.
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2 O FAZER PEDAGÓGICO DIGITAL:
NOVOS PANORAMAS DE ENSINAR E
APRENDER
Toda a mudança do fazer pedagógico tradicional,
para o ensino das aulas remotas, criou inúmeras perguntas
e consequentemente os conteúdos antes planejados para
serem aplicados presencialmente foram adaptados. Esse
protagonismo

do

ensino

remoto,

trouxe

grandes

ressignificâncias para o quadro educacional, adequando os
espaços de aprendizagem. A transição para o ensino
digital, permitiu conhecer efetivamente as necessidades
educacionais, estruturais e tecnologias, e cada eixo destas
carências compreendem como um agente dificultador para
a aprendizagem efetiva.
Moran (2000, p.10) cita sobre os caminhos que
percebemos e encontramos quando estamos inseridos nas
relações digitais e o quanto as novas tecnologias, mesmo
sendo arquetípicas são de alguma forma fundamentais no
nosso aprendizado.
Os educandos que com seus conhecimentos
prévios digitais carregam suas visões de mundo, estão
concatenados em um sistema dicotômico on-line e off-
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line. Mas, pensar nesses diálogos, nos traz algumas
reflexões diante destas novas perspectivas, onde o fazer
pedagógico requer maior comprometimento dos locutores
e interlocutores digitais, para dar sentido as informações
recebidas.
A necessidade atual fez com que a educação
criasse novos panoramas e o os debates que tangem essas
metodologias perpassam por grandes desafios, claro, que
ao observar estas exponenciais mudanças nos deparamos
com dois cenários: O real e o ideal. É visível a diferença
por classe social do total de domicílios com acesso a algum
recurso tecnológico e a prerrogativa que fica é como as
novas tecnologias de comunicação podem alcançar de
forma igualitária crianças e jovens alunos que necessitam
dessas ferramentas digitais.
Outra grande problemática do ensino digital
mostrado no gráfico acima, mostra a realidade com a qual
as famílias diariamente tem passado, isto é, observando,
nota-se as dificuldades na construção coletiva do
conhecimento

e

do

aprendizado

efetivo,

e

as

consequências destas rupturas que podem causar evasão
escolar, e graves resultados a curto, longo e médio prazo,
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conforme o encerto abaixo do Parecer do Conselho
Nacional de Educação.
É preciso considerar um conjunto de
fatores que podem afetar o processo de
aprendizagem remoto no período de
isolamento da pandemia, tais como: as
diferenças no aprendizado entre os alunos
que têm maiores possibilidades de apoio
dos pais; as desigualdades entre as
diferentes redes e escolas de apoiar
remotamente a aprendizagem de seus
alunos; as diferenças observadas entre os
alunos de uma mesma escola em sua
resiliência, motivação e habilidades para
aprender de forma autônoma on-line ou
off-line; as diferenças entre os sistemas
de ensino em sua capacidade de
implementar respostas educacionais
eficazes; e, as diferenças entre os alunos
que têm acesso ou não à internet e/ou
aqueles que não têm oportunidades de
acesso às atividades síncronas ou
assíncronas. (CNE. Parecer nº11/2020,
p.3)

Este Parecer considera os fatores no processo de
aprendizagem, apoiando remotamente a aprendizagem dos
alunos, observando as diferenças da oportunização do
acesso as atividades remotas.
Pensando nesta literatura, pode-se entender o
ponto de partida, para direcionar os trabalhos remotos,
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concatenado com a realidade implementando de respostas
eficazes, sendo necessário toda uma modificação e auxílio
para alunos e docentes serem acolhidos nesta nova
proposta.
Analisando um mapeamento no campo do
planejamento das ações virtuais, encontra-se a pesquisa do
Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB),
que realizou uma pesquisa em parceira com a Consed,
Undime

e

a

Fundação

Lemann

denominada

“Planejamento das Secretarias de Educação do Brasil para
o Ensino remoto”, onde reuniu 3.032 respostas sobre os
questionamentos abaixo:
✔ Identificação da Secretaria;
✔ Normativa específica de suspensão de
aulas presenciais frente à COVID-19;
✔ Estratégias de aprendizagem remota e
estágio de implementação;
✔ Registro de presença e acompanhamento
de aprendizagem dos estudantes;
✔ Tecnologias já utilizadas / em uso pelas
Secretarias.
Os dados desta pesquisa apresentaram
informações importantes sobre como e quando realizar as
Joyce de Oliveira Batista
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aulas remotas, como mostra a imagem abaixo.

4

Figura 1 Amostra da pesquisa: Planejamento das Secretarias de Planejamento
das Secretarias de Educação do Brasil para Ensino Remoto. Realização do
CIEB em parceria com Consed. Fundação Lemann e Undime.

Pensar nas políticas de imersão destas tecnologias
é

extremamente

entendimento

importante,
das

pois,

necessidades

viabilizar

o

constatadas

consequentemente é pensar na prática, o que se reúne nos
mapeamentos, debates e nos anseios das famílias.
A possibilidade de uma apropriação
crítica das tecnologias da informação e
comunicação, pode ser propiciada ainda
que não exclusivamente, pelo acesso aos
serviços e políticas públicas... No entanto
muitas vezes não dispomos de acesso ás
condições objetivas e subjetivas
necessárias
a
uma
apropriação
consistente
das
Tecnologias
da
informação
e
comunicação
que
possibilite a captação e apreensão de suas
4

Pesquisa realizada em março de 2020.
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potencialidades. (Renato Veloso5, 2011,
p. 8 e 9)

Para as possibilidades reais e ideias é preciso olhar
de forma criteriosa sobre as necessidades dos alunos frente
aos meios digitais, e como aqueles que mais precisam,
podem obter a rotina de estudos para acompanhar o
aprendizado sem ser prejudicado.
Sendo assim, é necessário possibilitar o acesso
com qualidade as demandas tecnológicas para que o fazer
pedagógico seja efetivamente aplicado, respeitando as
produções e reflexões constantes na educação à distância.

3 CARACTERIZAÇÃO
REMOTO

DO

ENSINO

A educação foi um dos principais setores afetados
com o surgimento da Pandemia, pois, esta situação
emergencial modificou os meios de aprendizagem
inserindo professores e alunos em plataformas digitais
dentro

de

propostas

curriculares

geralmente

não

direcionadas para a modalidade remota de ensino.
5

Professor Adjunto da Universidade do estado do Rio de Janeiro
(UERJ), da Universidade Vuga Almeida (UVA), é coordenador do
Núcleo de Estudos em Gestão e Informações (NEGI).
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estratégias

e

nomenclaturas para suprir as necessidades educacionais
das escolas que foram fechadas para a não propagação do
Vírus.
Dentre as

denominações

aplicadas

para

o

cumprimento das horas letivas, surgiu o termo Ensino
remoto ou Aulas Remotas que instituíram diferentes
maneiras de interagir criando novas formas da ensinagem
para enfrentar a crise e manter o calendário escolar
O ensino remoto faz parte do parecer número
11/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE) em
parceria com o Ministério da Educação visando a oferta e
cumprimento do ensino diante da Pandemia.
Seu significado, parte-se da compreensão da
transmissão em tempo real das aulas, onde, alunos e
professores interagem conforme a mesma rotina da sala de
aula física, podendo sofrer alterações de dias e horários das
disciplinas para melhor envolvimento dos alunos.
Diferente do ensino EAD tradicional no ensino
assíncrono, o ensino remoto promove maior troca de
informações e mediações dos conteúdos desenvolvidos e
seu processo avaliativo é pautado nos conteúdos
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trabalhados nas aulas on-line, criando formulários de
perguntas e respostas ou somatória das atividades
solicitadas.
Vale ressaltar que as aulas remotas não deverão ser
apenas para reproduzir os conteúdos planejados ou
abordar de forma superficial as dúvidas e dificuldades dos
alunos.
No atual contexto, atividades a distância
assumem
caráter
essencial.
As
plataformas de aulas online - com vídeos,
apresentações e materiais de leitura - não
devem ser vistas como o único meio de
ofertar ensino remoto. É fundamental
diversificar
as
experiências
de
aprendizagem
dos
estudantes
reconhecendo que o ensino remoto tem
limitações e não conseguirá substituir a
experiência escolar presencial. Além
disso, é fundamental que, desde já, as
redes de ensino comecem a planejar um
conjunto robusto de ações para o período
de
volta
às
aulas.
(todospelaeducacao.org.br).

Mesmo caracterizando o ensino remoto como
atividades síncronas e assíncronas, o acesso a esta
modalidade é muito precária por grande parte dos
estudantes, conforme já evidenciado pelo Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e o
Joyce de Oliveira Batista

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1467

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (CETIC.br) (TIC Domicílios
2019), elucidando a desproporção com a qual as classes
sociais obtêm essa inserção aos meios digitais e da
“transição apressada para o universo digital”6.

7

Figura 2 Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br)

6

https://fia.com.br/blog/coronavirus-impactos-na-educacao/<Acesso
em 16 de setembro de 2020>
7

Pesquisa realizada em maio de 2020.
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Oferecer subsídios e promover a formação
continuada para os docentes, faz parte do planejamento
analítico da implementação do Ensino remoto, para que o
processo de aprendizagem digital possa também ser uma
prática social para a compreensão dos novos panoramas
educacionais.

3.1 FERRAMENTAS SÍNCRONAS
ASSÍNCRONAS DE ENSINO

E

Um ambiente virtual pedagógico é uma vertente da
informática que permite articular interações, conteúdos,
habilidades e competências dentro de plataformas digitais.
Para tanto, existem algumas ferramentas síncronas e
assíncronas que auxiliar o processo de aprendizagem
virtual. O dicionário de Tecnologia Educacional, define
ambiente síncrono em:
Ambientes virtuais de aprendizagem que
possibilitam a comunicação simultânea
entre os usuários, tendo como
ferramentas de comunicações prioritárias
mais comuns, como Web ou vídeo
conferências, áudio ou teleconferências,
VOIP, aulas remotas e chats (bate papo).
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Ou seja, ferramentas de aprendizagem síncronas
são aquelas que são necessárias a participação dos alunos
e docentes, no mesmo dia e horário. As interações
permeiam, as aulas expositivas e colaborativas, onde de
forma direta “ao vivo”, os alunos terão suas dúvidas
respondidas. Das ferramentas mais comuns para uso
educacional temos:
Web conferência: onde geralmente por meio de um link,
o aluno assiste a aula no exato momento em que ela é
transmitida;
Vídeo ou Tele conferências: Circuito fechado de
televisão onde pode-se incluir outros participantes via
áudio, fax, internet, Webcam e outros dispositivos móveis;
Áudio conferência: A interação ocorre por meio de um
canal de áudio, onde os participantes interagem por voz;
VOIP: é a abreviação de Voice Over Internet Protocol
(voz sobre protocolo), onde há roteamento da conversação
humana baseada na transmissão de voz para um mesmo
canal;
Chats (bate papo): São plataformas onde há trocas de
mensagens em tempo real, sendo também utilizado para
fins pedagógicos norteando as discussões das aulas;
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Aulas remotas: mantem a rotina de sala de aula em um
ambiente virtual acessado por cada um de diferentes
localidades.
Ainda de acordo com o Dicionário de Tecnologia
Educacional, em relação ao ambiente assíncrono é
definido como, “ambiente virtual de aprendizagem que
não

possibilita

a

comunicação

simultânea”.

As

ferramentas assíncronas são “desconectadas do mesmo
tempo e espaço”, ou seja, são utilizadas em tempos
diferentes resultando em maior tempo para compreender o
que foi desenvolvido nas aulas remotas. Para estes
ambientes temos como:
E-mail: Ferramenta que possibilita mensagens
serem enviadas e respondidas a qualquer lugar e momento,
são utilizados também para transferir arquivos;
Fóruns:
diferentes

Permite

discussões,

armazenar
onde,

mensagens

pode-se

de

acrescentar

explanações diversas;
Blog: Utiliza-se de recursos visuais ou de áudio
para inserir mensagens principais, inseridas pelo autor do
conteúdo,

sendo

posteriormente

revisitadas

pelos

comentários dos usuários.
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Estas ferramentas síncronas e assíncronas integram
os meios digitais que na prática, funcionam como rotinas
de experiências e expectativas, intercalando com os
cenários de interações. Nesta gama cooperativa e
colaborativa encontramos softwares e domínios que
subsidiam o trabalho midiático organizando as estruturas
a fim de projetar e administrar o ensino remoto. Pode-se
citar como exemplos de softwares mais comuns para uso
didático:
Google Meet: ferramenta que realiza reuniões de vídeos
com até 250 pessoas;
Google Classroom: Responsável por gerenciar conteúdos
para escolas, simplificando a distribuição e avaliação de
trabalhos;
Teams: Facilita a comunicação e promove a colaboração
entre pessoas e /ou equipes de uma mesma empresa;
Gmail e Outlook: São exemplos de serviços gratuitos
voltados para o correio eletrônico enviando mensagens e
anexos;
WhatsApp: aplicativo de mensagens, surgiu como uma
alternativa ao sistema de SMS, oferece suporte ao envio e
recebimento de uma variedade de arquivos de mídia.
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As ferramentas pedagógicas apresentam novas
perspectivas, sendo utilizados softwares mediadores para
que os sujeitos do processo sejam contemplados e todo o
planejamento metodológico reflita de forma positiva e
eficaz.
4
FORMAÇÃO
DOCENTE
E
A
RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
O reconhecimento dos novas paradigmas das
práticas pedagógicas, veio para criar ações de reflexões
sobre como os docentes têm agregado à sua rotina
pedagógica aulas remotas, e como a comunidades escolar
como um todo vem se adequando para o “novo normal”.
A formação docente integra a conciliação da necessidade
do aperfeiçoamento para a melhoria do ensino.
Olhando especificamente um fragmento de uma
pesquisa realizada pela nova Escola com 8 121 docentes
de várias localidades do país que expôs a avaliação das
experiências dos docentes para com ensino remoto,
podemos observar o paralelo destes ensaios que viabilizam
maior amplitude para os docentes envolvidos nas aulas
remotas. Dentre os docentes pesquisados, a maioria ou
seja 22% do total consideram razoável a experiência com
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o ensino remoto e isso demonstra o quão os docentes têm
se adaptados para garantir o aprendizado dos aluno. Como
mostra a imagem abaixo:

8

Figura 3 https://novaescola.org.br/conteudo/19386/qual-e-a-situacao-dosprofessores-brasileiros-durante-a-pandemia

Cabe ressaltar sobre o comprometimento de toda a
comunidades escolar que tem sido de grande valia, porque
sabemos o ensino remoto possui muitas dificuldades e
diferenças em relação ao ensino presencial, porém os
docentes fizeram de suas casas ambientes semelhantes as
salas de aula buscando valorizar cada conteúdo aplicado.

8

A pesquisa: A situação dos professores no Brasil durante a
pandemia foi realizada entre os dias 16 e 28 de maio de 2020 por
meio de um questionário on-line disponível no site de NOVA
ESCOLA.
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A Pandemia e consequentemente o cancelamento
das aulas trouxeram demandas indagativas emocionais e
psicossociais, onde toda a implementação das mudanças
pedagógicas fizeram com que os docentes criassem
subsídios tecnológicos e novas formas para garantir e
assegurar

o

aprendizado,

buscando

qualificação

profissional, em busca da criação de processos digitais
produtivos.
O cenário atual mostra um grande deslocamento do
“perfil docente” estabelecendo novas tendências com
ênfase na aquisição de serviços de interações midiáticos.
Gentilini e Scarlatto (2015 p. 27), ressalta
No aspecto de como se ensina, a figura do
professor surge, desta forma, como
“peça-chave”, sendo... a sua formação
absolutamente imprescindível neste
processo,
complementada
pelas
iniciativas de formação continuada... Tais
iniciativas têm por objetivo de buscar
atualização e a requalificação constantes
dos professores dotando-os de recursos
para adequar suas práticas ás inovações
que estão ocorrendo no campo da
educação e do ensino. (Gentilini e
Scarlatto (2015 p. 27)

A busca constante para a adequação dos novos
modos de ensinar guia os docentes para o campo das
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inovações e descobertas, pois, a escola necessita ser um
espaço de qualidade social que vai para além dos limites
pré estabelecidos. Silva (2009, p.255) citado por Gomes e
Reis, reflete sobre a educação como objeto que transforma
os espaços.
A qualidade social da educação escolar
não se ajusta aos limites. A escola social
é aquela que caminha para os conjuntos
de elementos e dimensões...Que
transforma todos os espaços físicos em
lugares de aprendizagens significativas e
de vivencias, efetivamente democráticas.

Esta escola social com a qual Reis explana, trata
daquela que de várias formas diferentes ampliam as
aprendizagens significativas, trazendo os alunos para o
conhecimento crítico e democrático, com suas ferramentas
de ensino despertando o interesse para vivencias além da
sala de aula.
O papel docente além de ser mediar é também de
possibilitar e personificar as experiências empíricas na
base das produções e das expressões reflexivas dentro da
“sociedade da informação e do conhecimento” (Gentilini
e Scarlatto, 2015 p. 16).
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Todos os conhecimentos produzidos diante da
dimensão tecnológica serão válidos após o retorno das
aulas mesmo que hibridamente e todos os materiais
produzidos também irão interagir com os livros didáticos.

5 OS 6 PILARES DA EDUCAÇÃO DIGITAL
APLICADOS NO ENSINO REMOTO
Os pilares da educação digital são fundamentos a
partir do ponto vista virtual, possuindo 6 norteadores que
contemplam o ensino-aprendizagem do letramento digital.
Estes pilares trabalham com saberes e competências que
reforçam a autonomia digital, e os aspectos específicos
para desenvolver a linguagem tecnologia, e suas vertentes.
Tais percursos perpassam por
✔ Pilar 1: Busca da Informação: Pesquisa
propriamente dita;
✔ Pilar 2: Gerenciamento: Organização das
informações;
✔ Pilar 3: Tratamento: Inserção de novas
informações a partir de uma principal;
✔ Pilar 4: Interação: Compartilhamento;
✔ Pilar 5: Divulgação: Divulgação dos resultados;
✔ Pilar 6: Discussão: Avaliação crítica.
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A aplicabilidade desses pilares para com o ensino
remoto cria subsídios para planejar as ações pedagógicas,
pensando na construção do conhecimento e da cultura
digital

evidenciando

as

múltiplas

facetas

da

funcionalidade das aulas não presenciais e as vertentes
com as quais o este tipo de ensino desenvolve.
Quando nos referimos ao Pilar 1- Busca da
Informação ou início da pesquisa, podemos trabalhar na
prática todo ensinar aos educandos como realizar
pesquisas em fontes digitais9, para que posteriormente seja
inserido nas plataformas de ensino. Esta busca não é
necessariamente função direta do aluno, e sim, uma troca
conjunta, visando o conhecimento tecnológico.
Já para o Pilar 2- Gerenciamento, tem por objetivo
central gerenciar as informações pesquisadas, ou seja, o
aluno compreende que é necessário um olhar crítico sobre
a cada fonte textual ou áudio visual, entendendo também
que o ambiente virtual é vasto com muitas informações,

9

Arquivos que contêm formatos digitais no computador, ou na
Internet.
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sendo que constantemente é preciso verificar as fontes
pesquisadas, inserindo-as nas referências finais.
O Pilar 3- Tratamento, analisa e nivela todas as
informações reunidas, verificando sua confiabilidade,
inserindo novos elementos. Assim o aluno pode criar
pensamentos reflexivos sobre a relevância do que foi
pesquisado.
Ao que se refere o Pilar 4- Interação, que em
epítome é o compartilhamento de informações entre os
sujeitos do processo, o aluno apreende que as permutas
digitais

são

necessárias

para

a

construção

do

conhecimento.
Para o Pilar 5- Divulgação, ou seja, a disseminação
do

que

foi

averiguado

no

fichamento,

sem

necessariamente saber qual será o receptor, assim o aluno
coloca na prática o entendimento acerca das ferramentas
que transmitem informações e a responsabilidade que é
necessária para o envio das mesmas, criando diálogos
constantes sobre informações falsas e as consequências
delas.
E o Pilar 6- Discussão, cria discussões críticas
envolvendo ideias e pontos de vistas diferentes, assim o
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aluno, entende que existem vários olhares para uma
situação, que o respeito e o debate consciente fazem parte
da construção coletiva do aprendizado, assim ele também
poderá expor sua contribuição para as aulas remotas
(incluindo documentos digitais).
Diante do cenário atual, a educação midiática,
abrange a execução e avaliação constante das ações de
aprendizagens, sendo necessário inserir todos estes
aparatos remotos, pensando na equidade de ensino,
aproveitando a formação e empenho da comunidade
escolar, como um todo conforme explana Sbrogio (2020
p. 16)
É indispensável que o educador, assim
como todos os agentes educativos nas
instituições de ensino consiga aproveitar
essas mesmas mídias a fim de colaborar
com a formação da criança. Sbrogio
(2020 p.16)

Estes pilares compreendem os novos caminhos
pelo qual a educação está percorrendo e inserir alunos e
docentes nesta nova realidade não é uma tarefa fácil e
requer tempo para a adaptação, mas, explorar estas
hodiernas, ressignificam o ensino-aprendizagem.
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Mesmo para aquele aluno da andragogia10, os
pilares podem ser aplicados, pois, o docente poderá
elaborar objetivos específicos para este público alvo,
agregando todos os conhecimentos prévios destes
educandos.
Para tanto cabe constantes reflexões acerca das
novas formas de ensinagem, contemplando as reais
necessidades dos alunos Os Pilares e objetivos do ensino
remoto, necessitam de novas práxis pedagógica, pois, a
educação é a base mais importante do desenvolvimento
psicossocial, cognitivo, motor, e intelectual. De acordo
com Leila Michel11
A essência do trabalho do Pedagogo é a
educação. E a relevância da educação é
consenso entre profissionais de todas as
áreas; é tema que preenche muitas
bibliotecas e que povoa o raciocínio
científico desde os mais jovens
estudantes da graduação até renomados e
conceituados pesquisadores do assunto.
E a educação está se transformando bem
debaixo de nossos olhos.

10

A andragogia é a arte de ensinar adultos, criada pelo educador
estado unidense Malcom Knowles (1913 – 1997).
11

Professora Leila Maciel Pedagoga. Mestre em Educação
Joyce de Oliveira Batista

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1481

Assim, as novas práticas pedagógicas digitais no
cenário atual, possuem um papel fundamental nas
percepções interativas, pois, cria-se norteadores que
mediam e reconsideram as formas do processo do
aprender e do ensinar.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema deste artigo partiu de análises e reflexões
sobre o atual cenário educacional e como estas novas
tendências te influenciado o modo de aprender e ensinar,
evidenciando também as rupturas que referem-se ao
acesso as novas tecnológicas digitais.
Diante de um cenário adverso e com muitos
questionamentos, o ensino remoto veio para garantir que o
aluno aprenda efetivamente de forma integral e com
equidade, apesar dos contextos sociais em várias
instâncias.
Pensando na amplitude educacional atual foi
realizada

uma

pesquisa

qualitativa,

acerca

de

mapeamentos sobre os desdobramentos do ensino e alunos
foram inseridos no currículo remoto, onde, está inquirição
caracteriza do ensino não é uma tarefa fácil, pois docentes
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a aplicabilidade do ensino remoto para garantir que os
conteúdos letivos fossem trabalhados.
Como dito anteriormente, modificar a práxis
pedagógica para a virtualização do ensino não é uma tarefa
simples, pois, além das readaptações do currículo, o ensino
remoto está intimamente ligado aos aspectos sociais de
cada aluno.
Analisando

as

informações

expostas

nesta

pesquisa, foi possível evidenciar quais os caminhos que
compreendem este novo modo de ensinar e aprender, em
súmula, a caracterização e inserção das aulas remotas,
trouxeram habilidades antes latentes e que hoje mostram,
o quanto professores, alunos e gestores tem trabalhado
para trabalhar da melhor forma possível como e quando
ensinar, pensando especificamente na problemática da
evasão escolar.
A tarefa de ensinar também cabe as famílias dentro
das possibilidades de acesso, e esta parceria auxilia de
forma grandiosa os principais sujeitos deste processo
educativo.
Esta pesquisa também evidenciou os pilares da
educação digital como ferramentas norteadores das
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práticas pedagógicas que maximizar e otimizam o trabalho
docente, isto é, criando amparos no fazer pedagógico
buscando no letramento digital.
Todo o processo de ensinagem no contexto atual,
perpassa

por

esquematizações

de

inserção

e

adaptabilidade e o ensino remoto vem de encontro com
novas possibilidades de explorar o universo cibernético,
esta prática possibilita criar e recriar interações
importantes para a construção do conhecimento.
O comprometimento das redes educacionais reflete
de forma positiva, complementando a formação docente
visando a ressignificação do ensino, aplicando a
virtualização

como

recurso

metodológico

de

aprendizagem.
Contudo, está “revolução pedagógica”, criou um
novo “norte” para a práxis pedagógica, mesmo provendo
de uma situação emergencial, ela antecipou todo um
movimento digital que em muitas proporções dissemina o
letramento digital e as múltiplas linguagens que os
objetivos remotos carregam.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Taise Ribeiro Minitti

“Um homem somente brinca
quando ele é humano no
sentido amplo da palavra, e
ele somente é humano no
sentido amplo
(Friedrich Schiller)
RESUMO
O presente trabalho discute o papel dos jogos e
brincadeiras no ensino da matemática na Educação
Infantil e seu valor didático a fim de tornar a
aprendizagem mais prazerosa e significativa. São
atividades rotineiras no cotidiano infantil e também
capazes de desenvolver conceitos importantes,
possibilitando assim, o relacionamento da vida
cotidiana das crianças com os conteúdos a serem
desenvolvidos na Educação Infantil. O trabalho visa
trazer à tona a importância da utilização desse
recurso pedagógico para tornar as aulas mais
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dinâmicas possibilitando uma maior participação e
envolvimento dos alunos nas atividades.
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras.
Registro. Alfabetização. Recurso
Pedagógico. Didática.
INTRODUÇÃO
Na sociedade atual a brincadeira é vista e
aceita como natural na infância. Porém ainda há
escolas que acreditam que as brincadeiras são
apenas momentos de lazer, por isso nossa
pesquisa vai apontar teorias que demonstram o
quanto jogos e brincadeiras são capazes de
desenvolver habilidades e competências nas
crianças.
É

possível percebermos a perda de espaço

que a criança tem tido na sua infância. Devido a
mudanças ocorridas na sociedade, dentre elas, a
saída da mulher para o mercado de trabalho e a maior
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permanência das crianças nas instituições de
Educação Infantil.
A Escola ainda é vista como detentora e
transmissora de saberes científicos e, na maior
parte das vezes, considera o brincar como
atividade menos importante. No entanto, sabemos
que o brincar na Escola pode ser um momento
privilegiado para

crianças e

educadores se

transformado em recurso pedagógico.
O brincar é a linguagem universal da criança
e, portanto é o caminho mais seguro para que possa
formular suas hipóteses, testá-las e retificá-las se
necessário, porém, este brincar não deve ser como
em qualquer lugar, como o brincar em casa que tem
outro sentido. Na Escola, este ambiente deve
favorecer a aprendizagem, por isso deve ser
observado, às vezes livre, às vezes dirigido, em grupo
ou sozinho, mas sempre atendendo uma ação
intencional.

O

professor

é

parte

importante

da

aprendizagem e deve, portanto, exercer um papel
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bastante claro, para que desenvolva da melhor
forma possível o seu papel como observador e
organizador das brincadeiras e jogos, podendo
ampliar o

repertório infantil e

incrementá-lo

tornando mais ricas as experiências das crianças,
pois enquanto se divertem, as crianças nem
imaginam que estão se conhecendo, aprendendo e
descobrindo o mundo.
Este trabalho tem como objetivo destacar os
jogos e brincadeiras como recurso poderoso nas
aulas de matemática, que torna a aprendizagem
prazerosa e significativa, visto que parte do ambiente
infantil, de seu repertório próprio para o ambiente
escolar e mostrar que a alfabetização matemática
pode ser permeada de prazer, perdendo a fama de

difícil aprendizagem, ou que é chata, como ouvimos
anos à fio em nossas Escolas e na sociedade em
geral.

O JOGO E O BRINCAR COMO RECURSO
PEDAGÓGICO
Taise Ribeiro Minitti
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O brincar é visto por nossa sociedade como
um

momento

dedicado,

muitas

vezes

exclusivamente ao lazer, essa pesquisa tem como
objetivo apontar o jogo e o brincar como recurso
pedagógico, facilitador da aprendizagem e capaz
de torna-la mais significativa e prazerosa.
O jogo e o brincar se dão no tempo e no
espaço, se modificam de acordo com a sociedade
e com a cultura em que está inserido e vai se
modificando numa relação dialética, é a principal
atividade da infância e por isso, é onde a criança
sente-se segura para que possa formular suas
hipóteses, testá-las e retificá-las se necessário.
Segundo Abramowicz e França (1995,p. 58)
“brincar é experimentar, por meio da repetição e da
ação imaginativa, outras formas de ser e de pensar.
É também repetir o já conhecido para compreendêlo e adaptar-se à ele.”
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O brincar é uma ferramenta que nos
possibilita conhecer o mundo infantil. Durante a
brincadeira a criança se revela inteiramente, coloca
em prática o seu pensar sobre o mundo, segundo a
psicóloga Edda Bomtempo (2006, p.40) “[...]É o
mais completo dos processos educativos, pois
influencia o intelecto, a parte emocional e o corpo
da criança. [...]”
De acordo com Abramowicz e França (1995,
p. 56) “a brincadeira é um espaço educativo
fundamental da infância”.
Na escola o brincar deve favorecer a
aprendizagem, por isso deve ser observado, às
vezes livre, às vezes dirigido, em grupo ou sozinho,
mas sempre atendendo uma ação intencional. Por
essa razão o professor dever ter bem claro os
objetivos que se quer alcançar, observando suas
ações e reações e interferindo quando necessário.
Se o jogo não for carregado de intencionalidade ele
não é um recurso didático.
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Smole (1996) ressalta que, para que o jogo
seja útil deve propor algo interessante e desafiador
para que as crianças resolvam, permitir que todos
participem

ativamente,

permitir

o

desencadeamento dos processos de pensamento
nas crianças e permitir que se auto avaliem em
relação ao seu desempenho.
Friedmann (1996, p. 51) afirma que sendo o
jogo a atividade principal das crianças deveria ser
também um dos enfoques no desenvolvimento dos
programas pré-escolares e de 1°grau (leia-se, de
acordo

com

a

nova

nomenclatura,

Ensino

Fundamental), o meio para atingir os objetivos de
ensino, visto que dão prazer à elas, faz parte da sua
cultura e sua utilização seria uma forma de resgatálos e podem servir como recurso metodológico, que
diagnosticaria necessidades e interesses dos
diferentes grupos de crianças e contribuiria para o
desenvolvimento

da

inteligência

e

de

aprendizagens específicas. Para servir como
recurso metodológico deve levar em conta a
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realidade de cada grupo de crianças, propor
atividades que constituam desafios e sejam
significativas

e

incentivem

a

criticidade,

a

criatividade e a descoberta (FRIEDMANN, 1996, p.
56).
Kishimoto (1994 apud SMOLE, 1996, p 123)
compartilha da ideia do jogo como meio de obter
resultados positivos à aprendizagem ao afirmar “os
jogos tradicionais infantis podem propiciar [...] a
apropriação do conhecimento.”
O professor deve ter claro o espaço de
tempo que o jogo ocupará em sua rotina e definir o
espaço físico onde irão se desenvolver.
Segundo

os

Referencias

Curriculares

Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 1998),
[...] as instituições de educação
infantil devem favorecer um ambiente
físico e social onde as crianças se
sintam protegidas e acolhidas, e ao
mesmo tempo, seguras para se
arriscar e vencer desafios. Quanto
mais rico e desafiador for esse
ambiente, mais ele lhes possibilitará a
ampliação acerca de si mesmas, dos
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outros e do meio em que vivem
(BRASIL, 1998: vol III, p. 15)

Em nossa sociedade há uma forte tendência
em tratar jogos, brinquedos e brincadeiras como se
tivessem o mesmo significado, nos dicionários, os
significados se equivalem, no entanto, o brinquedo é
o objeto em si, o carrinho, a boneca, a bola; a
brincadeira nos leva a pensar em ação e movimento,
como amarelinha, corre-cotia, pato, pato, ganso! e os
jogos como uma atividade competitiva, com regras,

procedimentos, como os jogos de tabuleiro ou de
quadra.
Kishimoto (2000, p.83), diferencia jogo e
brinquedo:
Se brinquedos são sempre suportes
para brincadeiras, sua utilização
deveria criar momentos lúdicos de livre
exploração, nos quais prevalecem a
incerteza do ato e não se buscam
resultados. Porém, se os mesmos
objetos servem como auxiliar da ação
docente, buscam-se resultados em
relação à aprendizagem de conceitos
e
noções
ou,
mesmo,
ao
desenvolvimento
de
algumas
habilidades. Nesse caso, o objeto
conhecido como brinquedo não realiza
Taise Ribeiro Minitti
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sua função lúdica, deixa de ser
brinquedo para tornar-se material
pedagógico.

Devemos ter em mente que o jogo usado
como recurso pedagógico vai de encontro com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN – Lei 9394/96, em seu artigo 29 que
estabelece que
[...] educação infantil, primeira etapa
da educação básica tem como
finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996).

Outros pontos importantes podem ser
destacados sobre o jogo e o brincar como a criação
de laços de afeto entre educandos e professores,
capaz

de

influenciar

de

forma

positiva

a

aprendizagem, além de que o educando não sente
que está aprendendo, visto que o brincar é a
principal

atividade

da

criança,

os

jogos

e

brincadeiras também contribuem de forma positiva
na formação de atitudes como iniciativa, tomada de
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regras,

respeito mútuo, senso de justiça e responsabilidade
tanto individualmente quanto em grupo. Através do
jogo a criança se aproxima das funções sociais e
normas de comportamento do lugar onde vive,
como no faz-de-conta, onde pode ser médico,
caixa, dona de casa, funcionário de uma obra, uma
princesa ou um super-herói.
O jogo, segundo Kamii (1991, p. 23)
também contribui para o desenvolvimento da
autonomia, não apenas social, mas intelectual. O
indivíduo se apodera do conhecimento ao jogar,
sozinho ou em grupo, não criando a ideia de que o
adulto somente é que é conhecedor, detentor do
conhecimento, visto que dá sempre as “respostas
prontas”.

O JOGO, O BRINCAR E A MATEMÁTICA
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As crianças desde cedo convivem num
mundo numericamente letrado, já convivem com a
Matemática muito antes de ingressarem na
educação formal, ou

seja, muito

antes da

escolarização as crianças classificam, ordenam,
quantificam, conhecem formas geométricas e
medem. Cabe ao professor pensar em atividades
que possibilitem às crianças contar, memorizar
quantidades,

identificar

números,

antecipar

resultados etc., os jogos cumprem parte desses
requisitos, mas para cumpri-los não deve ser
improvisado.
Tomaremos, no presente trabalho o termo
Alfabetização Matemática como o processo de
aquisição da leitura e da escrita da linguagem
matemática e a capacidade de expressar suas
ideias

através

do

sistema

de

numeração

necessária para a sustentação de diversas áreas
do conhecimento e que se insere de forma
marcante no nosso dia-a-dia.
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Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil - RCNEI (Brasil 1998, p.
211) ao tratar do tema “Jogos e aprendizagens de
noções matemáticas” afirma:
A livre manipulação de peças e regras
por si só não garantem a
aprendizagem. O jogo pode tornar-se
uma estratégia didática, adulto visando
uma finalidade de aprendizagem. [...]
Para que isso ocorra é necessário
haver uma intencionalidade educativa,
o que implica planejamento e previsão
de etapas pelo professor para alcançar
objetivos predeterminados e extrair do
jogo
atividades
que
lhe
são
decorrentes.

O documento alerta para a crescente onda
do “aprender brincando” em que muitos professores
acreditam que o jogo pelo jogo gera aprendizagem,
essa prática espontaneísta diminui o valor dos jogos
como recurso pedagógico e não proporciona a
aquisição de conceitos matemáticos. Na Escola o
jogo

deve

atender

à

determinado

objetivo

pedagógico, deve ser estruturado, ter tempo de
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duração e reflexão, seja ela através da oralidade ou
de registros escritos.

Para Kishimoto (1998) o jogo pode ser visto
sob três óticas :o resultado de um sistema
linguístico que funciona dentro de um contexto
social, um sistema de regras e um objeto e “a
criança, colocada diante de situações lúdicas,
apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste
modo, apreende também a estrutura matemática ali
presente (KISHIMOTO, 2000, p.80). Através dele
há a possibilidade de desenvolver conceitos de
operações, estimativas, cálculos mentais e usá-los
como suporte para representações e ações.
Kishimoto, (2000, p. 83) afirma:
Ao permitir a manifestação do
imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos
dispostos
intencionalmente,
a
função
pedagógica
subsidia
o
desenvolvimento integral da criança.
Neste
sentido,
qualquer
jogo
empregado na escola, desde que
respeite a natureza do ato lúdico,
apresenta caráter educativo e pode
receber também a denominação geral
de jogo educativo.

Segundo Smole (1996)
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Algumas formas de propiciar a relação
matemática/língua
podem
ser
encontradas em atividades que
envolvem ler, escrever, falar e ouvir
sobre matemática e cada um desses
aspectos deve engendrar um esforço
considerável por parte do professor
que conduz o trabalho em sala de aula
(p. 67)

Smole
desenvolvimento
matemática

(1996,
da

influenciam

p.

86)

linguagem

afirma

que

materna

diretamente

sobre

o
e
o

desenho, sobre suas representações pictóricas e por
essa razão devemos proporcionar um momento de
interação e reflexão tanto escrita como oral entre os
alunos para que possam trocar impressões, opiniões
e raciocínios matemáticos. Destaca que “[...] o
desenho aparece à criança como uma linguagem,
assim como o gesto ou a fala, e é a sua primeira
escrita [...]” e se baseia na teoria de Lev Vygotsky
(1990) ao afirmar que, “enquanto desenha, a criança
pensa no objeto de sua imaginação como se
estivesse falando do mesmo” (Smole, 1996; 87), ela
também destaca a fala de Henri Wallon que afirma
que o “na criança pequena o pensamento só existe
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na interação de suas ações físicas com o ambiente”
e que até o aparecimento da fala, a criança se
comunica como o ambiente através da linguagem
corporal, sendo o seu corpo uma ferramenta
operacional e relacional, independentemente do
domínio linguístico que se encontre e, “o movimento
é o pensamento em ato e o pensamento é o
movimento sem ato.” Movimento, pensamento e
linguagem são indissociáveis. (SMOLE, 1996, p.
120). Sendo assim, o jogo desenvolve o diálogo, visto
que, o jogador defende seu ponto de vista, tenta

descobrir o que o outro pensa e assim desenvolve
também seu raciocínio e pensamento, desenvolve
sua capacidade de fazer perguntas, buscar
diferentes soluções, repensa situações, avalia
atitudes, elabora estratégias e arrisca soluções.
No documento Matemática e Educação
Infantil (BRASIL, 2005, p. 23) afirma que “a
representação da criança frequentemente passa
pelo icônico (desenho), pelo simbólico (risquinhos,
bolinhas,

etc..) e

finalmente pelo algarismo
Taise Ribeiro Minitti
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convencional”. O professor não deve exigir que a
criança represente seu raciocínio com operações
concretas, pois isso pode impedir os processos
internos da criança na construção do raciocínio
lógico matemático.
Através

do

registro

do

jogo

várias

estruturas mentais são acionadas como a atenção,
memória, a capacidade de resolver problemas e
tem contato com formas geométricas.
Jean Piaget (1981 apud SMOLE, 1996, p.
120) afirma que as percepções e os movimentos,
ao estabelecerem relação com o meio exterior,
elaboram a função simbólica que gera a linguagem
e que dá origem à representação e ao pensamento.
O que é vivido, integrado pelo movimento, faz parte
do corpo do indivíduo, está integrado à ele.
Smole (1996, p. 124) destaca pontos
importantes que o professor pode observar
enquanto as crianças brincam, como o gesto, o
olhar, as modulações de voz que mostram o
interesse

da

criança

por

determinado
Taise Ribeiro Minitti

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1510

conhecimento e podem servir como um “indicador
dos processos de avaliação do desenvolvimento
cognitivo da criança na escola infantil.” Cabe à ele
o papel de mediador no processo que leva o aluno
no processo de aquisição de conhecimentos
através de interações significativas, devendo
conhecer

as

habilidades

que

devem

ser

desenvolvidas tanto no grupo, como as individuais
e ter um repertório de ações bem flexíveis.
É

partir dos três anos, a motricidade avança

consideravelmente e os registros nos dão mais
subsídios para direcionarmos nossas ações durante o
brincar, visto que podemos observar melhor, através
dos desenhos, ou seja, dos registros das crianças sobre
a brincadeira ou jogo e perceber o que as crianças

observaram, aprenderam e se se apropriaram dos
aspectos mais importantes que foram estabelecidos
como metas ao se planejar a brincadeira.
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PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE
CONCEITOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Desde cedo as crianças estabelecem para si
objetos destinados ao brincar, sendo o seu primeiro
brinquedo o peito da mãe, a chupeta, os cabelos.
O documento Matemática e Educação
Infantil (BRASIL, 2005) sugere atividades que
podem ser feitas na Educação Infantil com o intuito
de desenvolver conhecimentos matemáticos desse
a mais tenra idade: às crianças muito pequenas é
possível oferecer brinquedos e objetos que possam
empurrar, puxar, bater, por, tirar, derrubar, como
bichinhos de pelúcia, cubos de pano, boneca, bolas
de tamanhos e texturas variados e propor
atividades com água, areia e tinta, assim começam
a ter as primeiras noções matemática como
tamanho, volume, largura, se os objetos oferecidos
forem de tamanhos diferentes e notáveis.
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1512

Em torno dos três anos de idade as crianças já
utilizam brinquedos como cavalos de pau, blocos
de encaixe, carrinhos, brinquedos de desmontar,
túneis que contribuem grandemente para o
desenvolvimento de noções matemáticas tais como
dentro/fora, alto/baixo, largo/fino, grande/pequeno,
à frente/ à traz/ao lado, em cima/ em baixo e
brincadeiras

que

possibilitem

subir,

descer,

agachar, levantar, trepar, correr. Os circuitos
formados com bambolês, pneus, bacias com água,
bancos,

cordas

também

proporcionam

a

aprendizagem matemática com o corpo, visto que
pulam, sobem, descem, entram e saem, à procura
de se livrarem dos desafios que lhe são impostos.
Até mesmo o ato de esvaziar e encher uma caixa
com bolinhas numa quadra ou pátio que o professor
lança em diferentes direções pode servir como
recurso para trabalharmos conceitos matemáticos
como

cheio/vazio/,

muito/pouco,

além

de

velocidade, tempo, direção, quantidade, distância,
além de proporcionar a exploração espacial e o
desenvolvimento motor global.
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ser

trabalhados através das páginas dos livros, do
calendário, coleções, jogo da velha, de baralho, etc.
O faz-de-conta presente no brincar infantil
e fortemente ligado à realidade das crianças faz
com que organizes suas estruturas cognitivas
sobre a matemática, por exemplo, ao brincar de
supermercado ou feira, as crianças colocam preços
nos produtos, “fazem as contas” do que foi vendido,
se tem dinheiro para levarem tudo o que querem, o
que é preciso comprar e o que pode ficar para outra
vez, o quanto restará de troco dentre outros.
Brincadeiras como pega-pega, escondeesconde, jogos de tabuleiro, cantigas de roda, pular
corda, que fazem as crianças contarem para
brincar ajudam na fixação do nome e da grafia dos
números.
Músicas

também

garantem

a

aprendizagem de conceitos matemáticos de forma
lúdica e prazerosa, dentre elas “Cinco patinhos”,
“Mariana conta um”, “A galinha do vizinho”, “Um,
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dois, feijão com arroz!”, “uma pipoca na panela”,
além de outras que fazem parte do cancioneiro
popular brasileiro.
Tomemos como exemplo o jogo de boliche
em que a regra consiste em derrubar com uma bola
a maior quantidade de pinos possível. A oralidade
pode ser desenvolvida através da contagem da
quantidade de pinos que a criança conseguiu
derrubar, o registro pode ser feito coletivamente
numa folha em que conste os nomes das crianças
e a quantidade de pontos marcada por cada um,
dependendo da faixa etária e do nível de
desenvolvimento da turma, esses pontos podem
ser marcados, num primeiro momento, de um modo
informal com traços ou bolinhas e depois contados
uma a um e representar de acordo com o sistema
formal de escrita numérica, dessa forma é possível
formular suas hipóteses sobre a escrita numérica,
noções de adição, comparação de quantidades,
lateralidade, força, velocidade, tempo, distância,
posições, direções, desenvolver a capacidade de
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fazer abstrações, a motricidade ampla e fina, dentre
outros.

Desses

momentos

pode-se

extrair

aprendizagens desafiadoras e significativas.
Ao brincar de amarelinha, bola de gude, pular
corda, com bolas a criança desenvolve vários
conceitos matemáticos, a amarelinha, por exemplo,
desenvolve a contagem um a um, fixa a grafia dos
números,

desenvolve

a

motricidade

ampla,

lateralidade, localização espacial, força dentre
outros. O registro feito através de tabelas são
momentos significativos e de suma importância
visto que possibilita a socialização de conceitos
matemáticos, como, por exemplo, ao observar a
quantidade de pontos marcado por cada jogador
(tanto informal quanto formalmente) e ao comparar
quem fez mais e quem fez menos pontos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brincadeira é linguagem natural da
infância. Através dela a criança é capaz de
aprender. Antigamente a brincadeira não era
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considerada importante, era apenas um momento
de lazer e de gastar energias. No entanto, hoje em
dia, as inúmeras pesquisas desenvolvidas nessa
área provam o quanto as brincadeiras e jogos
desenvolvem

habilidades

cognitivas,

motoras,

sociais e afetivas.
O principal objetivo dessa pesquisa foi
elucidar

o

brincadeiras

importante
na

papel

dos

Alfabetização

jogos

e

Matemática,

sistematizar alguns pontos que favoreçam seu uso
nas

aulas

de

matemática

como

recurso

pedagógico, possibilitar o relacionamento de
conteúdos importantes da vida cotidiana com os da
Educação Infantil e acabar com a dicotomia que
tem o jogo como “não sério”, que separa o racional
do que é sensível.
Na Escola, o professor desenvolve o papel
de promotor e organizador dos momentos de
brincadeiras como uma forma lúdica de ensinar,
promover a ampliação do repertório de brincadeiras
infantis, perceber como a criança constrói seu
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mundo e instigar, criar desafios e permitir que as
crianças descubram as regras de convívio social.
Observando as crianças durante o brincar ele tem
a oportunidade de conhece-las e coletar dados
importantes como o que já sabem, o que estão
prestes a descobrir, o que conseguem fazer
sozinhas, em que avançou, onde tem maiores
dificuldades, quais objetivos já alcançou, dentre
outros.
Ao brincar a criança pensa, reflete e
organiza-se internamente para aprender aquilo que
ela quer, que precisa e que está no momento de
aprender.
As ideias aqui expostas vêm de encontro
com o conceito de educando como um ser
biopsicossocial, que deve ter suas habilidades
desenvolvidas, não apenas executando tarefas,
mas sabendo criar situações, formulando suas
hipóteses, convivendo em sociedade, etc e que
devemos considerar o corpo como aliado do
conhecimento, não apenas matemático, mas em
Taise Ribeiro Minitti
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geral.O jogo desenvolve por exemplo, o diálogo, a
oralidade, visto que o jogador tem que defender seu
ponto de vista, sua decisão, tentar descobrir o que
o outro pensa e assim desenvolve seu pensamento
e raciocínio.
Os registros através de desenhos permitem
ao professor perceber o que elas observaram,
aprenderam e se se apropriaram dos conceitos
mais

importantes

que

foram

anteriormente

estabelecidos como metas.
Analisando por esse viés, o jogo e a
brincadeira é o elo entre a ação educativa coerente
com desenvolvimento histórico do aluno e a prática
social.
Sendo assim, o jogo e o brincar cumpre seu
papel de contribuir de forma positiva para o
processo de ensino-aprendizagem.
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PONTES E VIADUTOS NA CIDADE DE SÃO
PAULO: HISTÓRICO E PATOLOGIAS
Murilo Tanajura Freire

Desde a antiguidade quando as populações
começaram a se juntar em

comunidades (vilas,

aldeias e cidades), foram aparecendo as primeiras
preocupações para as travessias de rios, riachos e
vales, então surgiram as pontes e posteriormente os
viadutos (PINHO, 2007).
Pontes são estruturas consideradas no meio
técnico como Obras de Artes Especiais (OAEs), e
possuem a função de transpor obstáculos.
Quando esses obstáculos são, por exemplo,
cursos d’água, lagos e regiões sobre o mar, essas
estruturas são denominadas de pontes, e quando
transpõem ruas, rodovias, avenidas, ferrovias, áreas
secas, entre outros, são chamadas de viadutos
(MARCHETTI, 2008).
[...] desde que o homem habita este
mundo, as pontes são a expressão de

Murilo Tanajura Freire
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sua vontade de superar os obstáculos
que encontra no caminho para atingir
o

seu

objetivo.

As

pontes

são

testemunho do progresso, poder e
decadência; nos falam da cultura dos
povos e de sua mentalidade. Desde a
obra modesta, somente funcional, até
o

monumento

de

formas

aperfeiçoadas – mais ou menos
carregadas

artisticamente

–

encontramos tal multiplicidade de
expressões. (WITTFOHT, 2013, p.
104).

A Importância das Pontes e Viadutos
As pontes e viadutos são equipamentos
urbanos, indispensáveis para a vida cotidiana de suas
populações,

definindo

assim

os

principais

escoamentos de vias, articulando cruzamentos de
grandes

avenidas,

encurtando

caminhos

e

compensando acidentes geográficos. Tem grande
responsabilidade em fazer as ligações em pontos
mais críticos das estradas, garantindo assim uma
trajetória de continuidade (OLIVEIRA, 1999).

Murilo Tanajura Freire
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As pontes e viadutos chegam a ser estruturas
de grande relevância e importância dentro do sistema
de transporte rodoviário de um país.
Segundo Natalini (2019), a capital de São
Paulo dispõe de 185 (cento e oitenta e cinco) pontes
e viadutos.
Ausência de manutenção das pontes e viadutos
A não realização de ações de manutenção nas
pontes e viadutos pode levar as OAEs à redução dos
seus limites de carga, encerramento do serviço e no
pior dos casos, a uma falha catastrófica.
Devido a isto, muitos estudos têm investigado
a degradação das OAEs determinando os fatores que
aceleram o processo de degradação e as diversas
maneiras de impedir que isso aconteça, como o feito
por Veshosky (1994), que estudou as taxas de
degradação de estruturas de aço e de pontes de
concreto protendido, determinando que a idade é o
principal agente na degradação da superestrutura,
acompanhada pelo tráfego médio diário. Determinou
também que a escolha do material estrutural não afeta
significativamente as contribuições de degradação
das superestruturas.
Murilo Tanajura Freire
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Um dos fatores que contribui é a ausência de
políticas e estratégias voltadas para a conservação
dessas obras que, por sua vez, estão sendo
sobrecarregadas pelo grande fluxo de veículos
pesados e com sobrepeso. Alguns profissionais da
área,

estudando

e

procurando

soluções

para

estabilizar a situação e, com o objetivo de uniformizar
a terminologia existente, forneceram alguns conceitos
gerais, relativos ao projeto de recuperação de pontes
e viadutos, necessários para uma boa manutenção,
sendo

eles,

inspeção,

avaliação,

investigação,

redundância,

estrutura,

elemento,

diagnóstico,

amostragem,
ensaio

e

reforço,

reparo,

não

necessariamente em ordem de execução (PASSOS,
2010).
Segundo

Vitório

(2006),

ao

realizar

manutenções adequadas e periódicas que fazem
parte de um processo de gestão mais amplo, admitese a garantia de maior vida útil e de satisfatórios
desempenhos estrutural e funcional, identificando,
através de vistorias periódicas, as avarias existentes,
diagnosticando-as

e

indicando

as

ações

recuperação.
Murilo Tanajura Freire
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Segundo Medeiros, Andrade e Helene (2011)
nas

primeiras

décadas

de

1900,

com

o

desenvolvimento do concreto armado, as estruturas
eram projetadas de acordo com o bom senso e
experiência

profissional,

em

que

a

principal

consideração era a resistência média a compressão.
Com o passar do tempo surgiu a preocupação com a
durabilidade dessas estruturas e de seus materiais
constituintes,

realizando

uma

relação

com

o

desempenho das mesmas e/ou o comportamento em
uso. Porém ainda se via ausente a variável tempo nos
projetos, dessa forma, iniciaram-se estudos de vida
útil. Atualmente o desenvolvimento das estruturas
sofreram algumas mudanças, pois são considerados
alguns fatores como competitividade, custos e
preservação do meio ambiente, dessa forma, estas
devem ser projetadas pensando no seu ciclo de vida
e nos custos associados. Para a preservação de
recursos naturais, redução de impactos, economia de
energia e prolongamento do potencial de extração
das reservas naturais, aumentar a vida útil das
estruturas, de maneira geral, mostra-se uma boa
solução em longo prazo. Ao longo do tempo de
Murilo Tanajura Freire
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utilização a estrutura vai perdendo sua capacidade
inicial, pois existem níveis de desempenhos mínimos
aceitáveis. Isso se dá de acordo com o fato de que
nada dura para sempre e que toda construção tem um
tempo de vida útil. Tal questão pode ser observada na
figura 01 que também destaca a importância de
manutenções periódicas.
Variação do desempenho de uma estrutura de
concreto armado ao longo do tempo.

Fonte: Concreto: Ciência e Técnologia, (2011).

Araújo (2019), fala que as manutenções de
OAEs são trabalhos de preservações de patrimônios,
visando manter e prolongar os aspectos estruturais,
funcionais e de durabilidade das obras, retardando
possíveis tipos de anomalias chegando a ser tratada
ao longo da vida útil das estruturas.

Murilo Tanajura Freire
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Essas inspeções devem ser previstas para
toda a vida útil da estrutura, iniciando na construção,
identificando o real problema das obras, analisando e
diagnosticando as suas condições, tendo em vista um
real planejamento e prioridades de intervenções
efetivas necessárias.
Segundo Araújo (2019), uma das principais
consequências seria a Diminuição da vida útil da
estrutura,

necessitando

assim

intervenções

emergenciais, gerando custos elevados na obra,
devido ao mau estado de conservação.
Segundo Vitório (2002), Além dos problemas
de natureza estrutural, muitas pontes apresentam,
também, gabarito inadequado às condições atuais de
tráfego,

transformando-se

em

pontos

críticos,

responsáveis por estrangulamento do fluxo e pela
ocorrência de acidentes.
Histórico de acidentes e intervenções em pontes
de São Paulo
Em novembro de 2011, a Ponte dos Remédios,
na Zona Oeste de São Paulo, foi interditada quando
houve a queda de parte da mureta de proteção da via

Murilo Tanajura Freire
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no Rio Tietê. Além de aproximadamente 15 metros de
mureta, parte da calçada também desabou.
Ponte dos Remédios - SP

Fonte: Edno Luan, (2011).

Em 2012, o Viaduto Pompeia ficou seis meses
parcialmente interditado quando um incêndio que
atingiu o barracão da escola de samba Mocidade
Alegre afetou parte da sua estrutura. No incêndio,
houve o desmoronamento de uma laje inferior de uma
das calçadas, cerca de 40 metros de comprimento por
dois metros de largura, na pista sentido bairro.
Viaduto Pompeia - SP

Murilo Tanajura Freire
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Fonte: Nathália Duarte/G1, (2012).

Em 2015, uma ponte localizada debaixo do
viaduto Grande São Paulo caiu na manhã de 11 de
novembro sobre o rio Tamanduateí.
Ponte sobre o rio Tamanduateí - SP

Fonte: Glauco Araújo, (2015)

Em 13 de fevereiro de 2016, o Viaduto Santo
Amaro, na Zona Sul de São Paulo, ficou com a
estrutura comprometida após um incêndio causado
por uma colisão entre um caminhão que transportava
açúcar que avançou o semáforo vermelho e um
caminhão-tanque cheio de gasolina.
Viaduto Santo Amaro - SP

Murilo Tanajura Freire
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Fonte: Reprodução TV Globo, (2016).

Em 2017, a ponte que passa sobre o Rio
Tamanduateí e que dá acesso à Avenida dos
Estados, em Santo André, no ABC paulista, foi
interditada após o asfalto afundar, em 19 de janeiro.
Ponte sobre o Rio Tamanduateí – Santo André/SP

Fonte: Reprodução/TV Globo, (2017)

Em 15 de novembro de 2018 o viaduto da pista
expressa da Marginal Pinheiros, a 500 metros da
Ponte do Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, cedeu
cerca de dois metros.
Murilo Tanajura Freire
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Viaduto Marginal Pinheiros - SP

Fonte: Reprodução/TV Globo, (2018).

Como podemos observar, os problemas em
pontes e viadutos são frequentes no estado de São
Paulo, deixando claro a necessidade de manutenções
e inspeções nessas estruturas.
Patologias
As pontes e os viadutos são afetados com
frequência por patologias diversas, resultando em
comprometimento de sua estrutura, em razão do seu
uso contínuo e/ou da falta de programas preventivos
de manutenção e/ou incorreções de projeto e
execução, conforme a seguinte constatação:
[...] as patologias verificadas em
pontes
variada

e
e,

viadutos

têm

natureza

quando

não

tratadas

adequadamente,
funcionalidade
possível

da

comprometem
estrutura.

explicação

a

Uma

para
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desenvolvimento de patologias em
uma estrutura é a ocorrência de falhas
e incorreções em uma das etapas de
construção. (LOURENÇO, 2007, p.
113).

O termo patologia é empregado na engenharia
civil mantendo a ideia de seu uso na área da saúde,
ou seja, realiza o estudo das doenças, seus sintomas
e natureza das modificações que elas provocam no
organismo. Em nosso caso, o organismo a ser
avaliado, é a estrutura como um todo.
Patologias mais e menos frequentes
As obras de arte estão envelhecendo e passam
a se evidenciar seus sinais de desgaste, deterioração
e/ou inadequação à crescente demanda de utilização
das mesmas. Alguns tipos de patologias são bem
frequentes nessas obras de arte, como manchas,
trincas,

fissuras,

desagregação,

falhas

nas

instalações de drenagem, umidade, infiltração e
corrosão.
Conforme declaração dada pelo Professor
engenheiro Marcio Estefano ao G1 em março de
2012, a partir da análise visual das pontes de São
Paulo é possível perceber manchas, infiltrações e
Murilo Tanajura Freire

1534
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

armaduras expostas como alguns dos problemas
mais frequentes, sendo existentes na maioria das
pontes analisadas.
Podemos resumir que grande parte das pontes
construídas sofre de falta de manutenção e inspeções
e apresentam todos esses tipos de patologias,
algumas mais frequentes que outras.
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ENTRE

DANÇA E EDUCAÇÃO
Andréia de Campos Gomes

Uma das similaridades existentes entre elas consiste
na utilização e movimentação do corpo como foco principal,
ou seja, ambas são atividades corporais.

A dança e a educação física têm em comum o movimento
corporal humano; e tanto uma, quanto a outra área
“utilizam a expressão corporal como linguagem” e
apresentam características comuns como o âmbito motor,
além dos aspectos artísticos e culturais.

Além disso, algumas disciplinas são encontradas em
ambos os cursos de licenciatura como a biomecânica, a
fisiologia do exercício, etc; e ambas as áreas possuem
objetivos

comuns

como

o

desenvolvimento

da

coordenação motora, do conhecimento do próprio corpo,
do sentido rítmico, da flexibilidade e da força muscular.
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Ao entender que a dança é o pensamento do corpo,
é justamente essa característica que a diferencia de outros
movimentos que o corpo faz como a ginástica, a luta, os
jogos e os esportes. Quando se entende a dança como um
pensamento do corpo, isso é o que consegue diferenciá-la
de todas as outras construções que um corpo faz com o
movimento.

Pode-se dizer que a dança não se reduz à parte
motora do movimento; mas atrelado ao movimento, ela tem
um caráter artístico e rítmico, onde há o desenvolvimento
estético, com grande carga expressiva da movimentação
corporal, e enquanto a educação física constitui-se como
essencialmente ginástico-desportiva”, a dança é uma
atividade em que são vinculados elementos como a
criatividade e a expressividade.

Assim, a dança permite o conhecimento das
possibilidades

e

capacidades

tanto

físicas

como

expressivas do corpo. Outras atividades corporais que não
a dança, não compreendem o aspecto estético, expressivo,

Andréia de Campos Gomes
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artístico que a dança possui, mas apenas os seus aspectos
físicos e motores.

Disputa entre as duas áreas

Há alguns anos tem havido constates debates no
Brasil entre os dois campos: a dança e a educação física,
cada

qual

defendendo

seus

próprios

interesses,

características e formações específicas.

Os

profissionais

da

dança

consideram

os

profissionais da educação física incapacitados para
trabalhar este conteúdo, pôr o fazerem muitas vezes de
maneira superficial, e por outro lado os profissionais da
educação se consideram no total direito em desenvolver
este conteúdo devido a sua formação acadêmica, por ter
estudado anatomia, cinesiologia, atividades expressivas e
lidar diretamente com o movimento.

Dentro deste contexto, o conselho federal de
educação, instituiu a obrigatoriedade do registro no
conselho

regional

de

educação

física

daqueles

Andréia de Campos Gomes
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profissionais que trabalham com as diferentes áreas
ligadas ao corpo, incluindo a dança.

Esta resolução gerou vários protestos entre os
profissionais da dança; um deles é o que exclui da
fiscalização, os profissionais de dança, lutas marciais, yoga
e capoeira. Estes profissionais estão buscando a
aprovação deste projeto, visando, portanto, o impedimento
da regulamentação da dança pelos conselhos regionais e
federais de educação.

O profissional de Educação é especialista em
atividades em danças, nas suas diversas manifestações –
ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas,
capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas,
expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação,
reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga,

exercícios compensatórios à atividade laboral e do
cotidiano e outras práticas corporais -, tendo como
propósito

prestar

serviços

que

favoreçam

o

desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo
Andréia de Campos Gomes
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para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis
adequados

de

desempenho

e

condicionamento

fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à consecução
do bem estar e da qualidade de vida, da consciência, da
expressão e estética do movimento, da prevenção de
doenças, de problemas posturais, da compensação de
distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução
da autonomia, da auto estima, da cooperação, da
solidariedade, da integração, da cidadania, das relações
sociais e a preservação do meio ambiente, observados os
preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade
técnica e ética no atendimento individual e coletivo.

Fronteiras entre a dança a Educação
Quais os limites do professor de Educação, ou seja,
até onde este professor pode e deve ir ao ensinar a dança?
Quais os objetivos a serem alcançados durante as aulas de
dança ministradas por professores de Educação?

O professor de Educação escolar pode atuar em três
diferentes âmbitos: vivência, prática e treino. O âmbito da
vivência diz respeito à atuação do profissional de Educação
Andréia de Campos Gomes
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física na escola, onde o aluno toma contato com a cultura
corporal do movimento, sem preocupar-se com a aquisição
e habilidade técnica, pois esta cabe ao âmbito do treino,
atuação do profissional fora do ambiente escolar, como
clubes e academias. E a dança quando ensinada na escola
deve estar inserida no âmbito da vivência.

Essa ideia pode ficar mais evidente quando se pensa
no ensino esportivo na escola, o objetivo da educação
escolar não

é

formar, preparar o atleta. Aquele que quer tornar-se

jogador de basquete, por exemplo, deve procurar esta
formação, este respaldo, fora da escola. Assim como
aquele que quer tornar-se bailarino(a) deve procurar uma
formação adequada para tal, que não a escola. O objetivo
da escola não é preparar profissionais específicos para
determinada

área,

mas

oferecer

um

leque

de

possibilidades de vivências corporais, o conhecimento da
cultura corporal de movimento, assim, como aprender a
lidar com o corpo e o movimento integrado na totalidade do
ser humano.
Andréia de Campos Gomes
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A dança e as dimensões conceituais, procedimentais e
atitudinais dos conteúdos

De acordo coma dimensão conceitual do conteúdo,
devemos levar os alunos conhecimentos de nosso
patrimônio cultural para que possam contextualizá-los.
Para isso é necessário: informá-los sobre as várias
manifestações culturais, nos diferentes contextos, e em
diferentes

épocas

(danças

rituais,

sagradas,

comemorativas, circulares, etc); cultivar a cultura corporal
de movimento por meio da nossa cultura popular (regional,
folclórica, etc.).

Exemplos: danças brasileiras, como samba, baião,
quadrilha, catira, bumba-meu-boi, maracatu, xaxado, entre
outras; discutir a questão de gênero e problematizar a idéia
(em nossa cultura) de que “homem não dança”, a questão
da inclusão nas aulas deve ser bem orientada pelos
professores, para tornar claro ao aluno que não há jeito
certo ou errado de dançar.

Andréia de Campos Gomes
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Todos

podem

dançar,
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independentemente

de

biótipo, etnia ou nível de habilidade; a discussão sobre as
danças expostas pela mídia pode ser um enfoque
importante para a formação do senso crítico, o estilo axé
por exemplo tem grande presença na televisão (meio de
comunicação de massa ao qual a criança e o adolescente
estão expostas por muito tempo). Isso vem repercutindo a
idéia de que só sabe dançar aquele que decorar um estilo
axé, por exemplo, tem grande presença na televisão (meio
de comunicação de massa ao qual a criança e o
adolescente estão expostas por muito tempo).

Isso vem repercutindo a idéia de que só sabe dançar
aquele que decorar um estilo de dança marcante, então
devemos levá-los a perceber que dançar é mais do que
copiar coreografias prontas, ou seja, é também se deixar
conduzir pelos estímulos sonoros e dar “asas à liberdade
dos movimentos”.

Dimensão procedimental do conteúdo

Andréia de Campos Gomes
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Também é importante trabalhar a dança sob a
dimensão procedimental, ou seja, o aluno deve saber fazer,
reproduzir movimentos ou coreografias simples, assim
como transformar, modificar e criar os mesmos.

Para tanto deve-se utilizar de técnicas e da liberdade
dos gestos espontâneos; utilizar estratégias para a
percepção do ritmo individual e grupal; explorar o
desenvolvimento da noção espaço/tempo/forma, em
relação a si mesmo e ao outros, juntamente com os
estímulos musicais, ou mesmo ao silêncio; aplicar os
princípios básicos das qualidades do movimento ou
estruturas coreológicas para a construção de desenhos
coreográficos; exploração de gestos e técnicas de outros
movimentos corporais ou metodologias de estilos de
dança; compreensão do processo expressivo partindo dos
significados individuais para o coletivo (as mímicas,
representações de cenas do cotidiano em grupo, danças
individuais, pequenos desenhos coreográficos em grupos,
etc.); estimular a percepção dos limites corporais
individuais e de grupos, vivenciando todo tipo de
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1547

movimentação, criando a oportunidade de ultrapassar
limites.

Dimensão atitudinal do conteúdo

A dimensão atitudinal do conteúdo se constitui nos
valores, normas e atitudes tomadas Diante de situações,
como a cooperação, a solidariedade, a inclusão, questões
de gênero, ética, pluralidade cultural e resolução de
conflitos.

Algumas possibilidades são: desenvolver atitudes
não discriminatórias quanto às habilidades, sexo ou outras
que sejam motivo de exclusão; valorizar a apreciar as
danças populares como forma de lazer, integração social e
parte do patrimônio cultural de cada sociedade. Estudar
suas origens verificando as semelhanças e as diferenças
em que as mesmas danças se apresentam em regiões
distintas e levar o aluno a percepção que tais semelhanças
ou diferenças que podem estar relacionadas ao contexto
de cada região; enfatizar a dança na educação escolar
enquanto atividade não-competitiva que têm como objetivo
Andréia de Campos Gomes
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desenvolver o aluno que possa a exercer uma cidadania
plena, incentivando-o a dançar conforme as suas
possibilidades, ou seja, existindo o respeito às habilidades
e capacidades físicas próprias e dos outros.

Formação dos profissionais nos cursos de licenciatura
em educação

Diante disso, a dança no curso de licenciatura em
educação passou a ser obrigatória enquanto componente
curricular, e não mais optativa apenas para quem quisesse
praticá-la. Outro aspecto importante é que de acordo com
os parâmetros curriculares nacionais o jogo, o esporte, a
luta e a ginástica, assim como as atividades rítmicas e
expressivas fazem parte do bloco de educação, cabendo
assim esses conteúdos estarem presentes na formação do
graduando em licenciatura, de modo que eles possam
contribuir para que a dança nas aulas de educação escolar
seja ensinada a partir das implicações culturais, sociais e
políticas que nela estão contidas.
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Essa formação inicial deve possibilitar ao futuro
profissional de educação o aprender a ensinar a
manifestação cultural dança, para quando chega o
momento de lecionar na educação básica, ela possa ser
um dos conteúdos estudados na escola.

A dança quando entendida pelo professor pode ir
além da execução de movimentos e expressão corporal;
pode contribuir com uma educação que busca construir e
ampliar os conhecimentos de seus alunos, pois a dança e
a educação física se completam, onde a educação física
precisa dos conhecimentos corporais e a dança das bases
teóricas da educação, podendo ser para qualquer pessoa,
de ambos os sexos, diferentes biótipos e qualquer faixa
etária, e desde que não seja apenas para as festividades
escolares como o dia das mães, pais e festinhas de final de
ano, sendo que na maioria das vezes as músicas
escolhidas já veem com uma coreografia pronta, pode
trazer muitos benefícios como: a melhora da autoestima, o
combate ao estresse e combate a depressão; além disso
possibilita exercitar alguns elementos como o ritmo,
consciência corporal, espacial, respiração.
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Mesmo considerando todos esses benefícios da
prática de ensino, a dança vem sendo desvalorizada nas
aulas de educação física escolar e geralmente ela é
reconhecida como atividade extra-escolar, extracurricular e
são ensinadas

em diversos locais que não a escola, como academias,
estúdios de dança e clubes, onde o professor é
professor/bailarino, ou coreógrafo/bailarino e é a referência
a ser imitada.

Quando se pensa em dança na escola, não devemos
deixar que ela esteja em um campo de conhecimento
isolado, com o objetivo de formar um futuro (a) bailarino (a),
porque a dança na escola não deve ser considerada
espetáculo, mas sim educação, sendo necessária para que
o aluno entenda o que e porque fazer o movimento, onde
a escola deve atender às necessidades e às vivências
corporais anteriores de cada um.

Dança/Educação
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A Dança/Educação, longe está de coreografias
prontas e movimentos disciplinados, sua dinâmica está
voltada para a variedade de movimentos corporais, para
um processo criativo, integrativo e expressivo dos alunos,
levando em consideração suas opiniões por meio de
diversas maneiras de movimentar-se.

Nas séries iniciais, as habilidades naturais dos
alunos devem ser desenvolvidas, dando oportunidades
para eles criarem simples sequências, improvisando e
interagindo uns com os outros. Com essas habilidades já
prontas, eles serão capazes de criar danças mais
complexas.

A prática da Dança/Educação pode conscientizar os
alunos para que eles sejam seres integrais, centralizando
corpo mente e emoção, fazendo com que eles conheçam
melhor si próprios e trabalhem seu corpo numa totalidade;
essa prática deve também fazer com que os alunos
aprendam tanto para as suas posturas, atitudes, gestos e
ações cotidianas, como para as necessidades de se
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expressar, comunicar, criar, compartilhar e interatuar na
sociedade, favorecendo a

relação de socialização,

separação e o individualismo.

Alguns objetivos da dança na educação escolar

A prática da dança na educação escolar pode ter
diferentes

objetivos

como:

explorar

a

criatividade

descobrindo e buscando novas manifestações; buscar a
educação rítmica através da música, do canto e da
percussão,

que

funcionam

encaminhar

para

a

sentimentos,

emoções

como

uma

expressividade,
e

pensamentos;

motivação;

reflexão
ampliar

de
o

vocabulário e o senso perceptivo; ampliar os horizontes e
formar pensamentos críticos; levar à participação, desfrute,
compreensão e reconstrução; possibilitar à apreciação e a
valorização

artística,

enfatizando

as

contribuições

históricas e culturais que têm os trabalhos de dança.

O conteúdo dança em aulas de educação também
pode fazer com que os alunos se explorem corporalmente
como um todo, conhecendo a diferentes manifestações da
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dança da cultura corporal do movimento, discutindo e
atentando para a possibilidade de criar novas formas de
movimentações corporais a partir das manifestações já
existentes, transformando-as em dança, e, além disso, a
dança pode favorecer o desenvolvimento e a melhoria do
sócio emocional e afetiva do aluno despertando as
potencialidades

positivas

como

a

cooperação,

socialização, solidariedade, liderança, compreensão, laços
de amizade e de afeto e promover o desenvolvimento
cognitivo suscitando potencialidades reflexivas como
atenção, o raciocínio, o senso-estético, a concentração e a
criatividade, trazendo com isso melhorias nos estudos, no
trabalho, no lazer e nas relações sociais, transformando os
alunos em melhores pensadores de cultura, melhores
atores e expectadores, considerando a dança como
fornecedora de autoconhecimento, e não como uma
técnica simplesmente acabada, servindo também como
uma manifestação corporal de transformação e de
superação de manifestações discriminatórias.

O preconceito com a dança em relação à questão de
gênero
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na educação escolar que mais se acentuam as

diferenças entre homens e mulheres. A partir dos anos 30
com a introdução do esporte moderno no

Brasil, a mulher manteve-se perdedora desses esportes
porque era considerada um corpo frágil diante dos homens,
todavia era a vencedora nas danças.

O corpo da mulher era dotado de docilidade e
sentimento que eram qualidades negadas ao

ser

masculino. Aos homens era permitido jogar futebol,
basquete e judô, esportes que exigiam maior esforço,
confronto corpo a corpo e movimentos violentos; às
mulheres, a suavidades de movimentos e a distância de
outros corpos, garantidas pela dança, e o homem que a
praticasse corria o risco de ser visto pela sociedade como
afeminado.

O que ocorria antigamente e ocorre até os dias
atuais é uma separação entre os sexos opostos, que se
estabeleceu pelo preconceito da desigualdade e mais do
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que tudo, se estabeleceu na inferioridade feminina. Isto
quer dizer que quando uma diferença justifica à exclusão
de outro sexo em vivências corporais, estabelece-se a
discriminação e o não atendimento a individualidade e a
singularidade.
A educação escolar pode além de sustentar a
discriminação, também propagar concepções como: a
menina nasceu para bailar e o homem para jogar, padrões
estes que inicialmente são incorporados pela família e pela
sociedade e mais tarde pela escola, por isso, não são
poucos os pais de alunos e os próprios alunos que
consideram a dança como “Coisa de mulher”, e esse forte
preconceito em relação à dança vêm sendo motivo,
inclusive, para muitos professores darem outros nomes às
suas atividades como “expressão/corporal”, “educação
pelo movimento”, “ arte e criação”, “movimento e criação”,
para que um número maior de alunos tenham acesso à tais
atividades.

Ensinar dança nas aulas de educação pode
contribuir para que acabemos com concepções fechadas e
restritas de masculinidade/feminilidade, ela deve aproveitar
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várias possibilidades dinâmicas do movimento o delicado e
o bruto, o forte e o fraco, o leve e o pesado entre outras, de
modo a rompermos com associações e estigmas sexistas.

Não se trata de suavizar homens ou de embrutecer
mulheres, porém de explorar ambas as situações
independentemente do sexo, pois a prática da dança para
meninos e meninas supõe uma construção social e
corporal dos sujeitos, o que implica no processo de
aprendizagem de valores, conhecimentos, posturas e
movimentos

considerados

masculinos

e

femininos,

eliminando qualquer forma de discriminação.
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AS CONTRIBUIÇOES DA DANÇA NO
ENSINO INTEGRAL

Claudio Barbosa Novais

RESUMO

A dança como educação torna-se possível porque o
indivíduo reage ao mundo através de seu corpo, e
especificamente através do movimento corporal,
onde é este que possibilita às pessoas se
comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o
mundo e serem sentidos (STRAZZACAPPA, 2001).
O que se afigura de maneira mais expressiva ao se
pensar na viabilidade do modelo de escola inclusiva
para todo o país no momento é a situação dos
recursos humanos, especificamente dos professores
das

classes

regulares,

que

precisam

ser
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efetivamente capacitados para transformar sua
prática educativa. A formação e a capacitação
docente impõem-se como meta principal a ser
alcançada na concretização do sistema educacional
que inclua a todos, verdadeiramente (BRASIL, 2003,
p. 24).
A música que envolve a dança com maior ou menor
intensidade está na vida do ser humano, ela
desperta anseios e emoções de acordo com a
aptidão de percepção que o ser humano possui para
assimilar a mesma, traz algumas sugestões de
atividades e analisa o papel da música no ensino
regular. Destacando também a inteligência musical,
como uma das múltiplas inteligências e à capacidade
que a música tem de entusiasmar o homem
fisicamente e mentalmente, podendo colaborar para
a consonância pessoal, facilitando a integração e a
inclusão social.
Palavras-chave: Musicalidade; Social; Inclusão;
Educação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação

Musical

requer

conhecimento,

sensibilidade, e disponibilidade para proporcionar
aos alunos que estão na fase de alfabetização. Esse
ensino deve ser prazeroso para a criança e
despertar o prazer pela música, por meio da
socialização que possibilita.

Cantar e fazer música estão entre as atividades de
aprendizado mais divertidas para as crianças. Por
terem ambos os elementos - prazer e aprendizado são considerados métodos essenciais para reforçar
as

habilidades

básicas

em

numeracia

e

alfabetização.
A música estimula a socialização, a aquisição de
vocabulário, às trocas de experiência entre aluno aluno, aluno - professor. Todos fazem parte do
contexto onde a música é a linguagem facilitadora de
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diálogo, cultura, e prazer pelo novo conhecimento.
Segundo Brito (2003, p.32):
Desde pequena, a criança vive cercada por sons,
que ajuda no seu desenvolvimento, e nas suas
percepções sensório motoras, ou seja, através do
choro, grito, risadas, sons que estão pertos, como o
de brinquedos, também o da chuva do vento, ajuda
a criança a conhecer o mundo sonoro a sua volta. A
música é uma das formas de representação
simbólica do mundo, onde podemos nos conhecer e
conhecer os outros (BRITO, 2003, p. 32).

Com a pretensão de encontrar um percurso
metodológico que viabilizasse o encontro com os
objetivos da pesquisa, de apresentar os sentidos
educativos da dança, apontamos para a atitude
fenomenológica de Merleau-Ponty. Em seus estudos
o filósofo define um olhar expressivo sobre o corpo,
configurando uma linguagem sensível que é
expressa nos movimentos, onde aprofunda as teses
da Fenomenologia num novo arranjo para o
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nossa

experiência no mundo vivido (NÓBREGA, 2010).

A Fenomenologia, neste sentido, busca como
finalidade compreender o sentido do mundo, ou seja,
suas essências. Onde estas essências, encontramse na existência. Como afirma Medeiros (2016)
baseada nas reflexões de MerleauPonty: “nessa
relação com o mundo o corpo vai aprendendo os
vários sentidos da existência” (MEDEIROS, 2016,
p.12). Nóbrega (1999) define a fenomenologia como
sendo:
A atitude de envolvimento com o mundo da
experiência vivida, com o intuito de compreendê-la.
Esta compreensão não é uma representação mental
do mundo, mas, sim, envolvimento que permite a
reflexão, a interpretação e a vivência. (NÓBREGA,
1999, p. 35).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais destacam
que para que a aprendizagem seja concreta na
formação do cidadão é necessário que todos tenham
Claudio Barbosa Novais
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a oportunidade de participar como agentes ativos,
sendo

ouvintes,

intérpretes,

compositores

e

improvisadores, dentro ou fora da aula (BRASIL,
1997): A presença da música na alfabetização
contribui com a memória, na inteligência e também
ajudando na inclusão de crianças com algum tipo de
deficiência,

pois

alivia,

relaxa,

ajuda

no

desenvolvimento social, também na sua convivência
com os demais com quem se relaciona (SNYDER,
1994, p. 37).

Então, é fundamental que a criança consiga
compreender a música, dessa forma ela poderá
estabelecer vínculos com os gêneros e estilos que
mais tenham significado para ela, com a intervenção
da música na vida escolar. A música deve ser
compreendida como área de conhecimento, que
prioriza a apreciação de categorias a serem
trabalhadas

na

educação,

devendo

se

fazer

presente por meio do espaço escolar, configurandose como linguagem expressiva do sujeito em
processo de construção do conhecimento, tornandoClaudio Barbosa Novais
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se essencial para a formação do ser humano,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade
estética e artística, bem como o potencial criativo do
sujeito (GORDON, 2000, p. 6).

A INTERVENÇÃO DANÇA NO ENSINO
INTEGRAL
A criança está em constante desenvolvimento e a
cada fase apresenta um comportamento diferente,
tanto o emocional, quanto o social e o intelectual e
ao decorrer das atividades de música a criança pode
desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a
imaginação, a atenção, a movimentação e também
a socialização. De acordo Weigel (1998, p. 13):
Todos os aspectos do desenvolvimento estão
intimamente relacionados e exercem influência uns
sobre os outros, a ponto de não ser possível
estimular o desenvolvimento de um deles sem que,
ao mesmo tempo, os outros sejam igualmente
afetados (WEIGEL, 1998, p. 13).
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Quebrando-se o tabu de que “conversar não é
dançar”, poderíamos introduzir em nossas salas de
aula momentos de reflexão, pesquisa, comparação,
desconstrução das danças que apreciamos (ou não)
e, assim, podermos agir crítica e corporalmente em
função

da

compreensão,

desconstrução

e

transformação de nossa sociedade. (MARQUES,
1997, p. 24).
Mosca (2010, p.37) denota que a música “faz parte
da nossa história enquanto seres coletivos, culturais
e transformadores do mundo”. Portanto, pode-se
concluir que a música é parte integral do homem,
uma vez que permite a sua comunicação e
expressão a partir da interação com o meio e com o
outro, possibilitando a produção de conhecimento.
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos,
estéticos e cognitivos, assim como a promoção de
interação e comunicação social, conferem caráter
significativo à linguagem musical. É uma das formas
importantes de expressão humana, o que por si só
justifica sua presença no contexto da educação, de
Claudio Barbosa Novais
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infantil,

particularmente (RCNEI, 1998, p.44).
Segundo o documento (BRASIL, 2007, p. 2), o
atendimento

às

pessoas

com

necessidades

educacionais especiais teve início na época do
Império e por muito tempo perpetuou-se a ideia de
que essas práticas educativas deveriam acontecer
paralelamente à educação comum devido às
estruturas rígidas dos sistemas de ensino. Afirma
que: Essa concepção exerceu impacto duradouro na
história da educação especial, resultando em
práticas que enfatizavam os aspectos relacionados
à deficiência, em contraposição à sua dimensão
pedagógica. O desenvolvimento de estudos no
campo da educação e dos direitos humanos vem
modificando os conceitos, as legislações, as práticas
educacionais e de gestão, indicando a necessidade
de se promover uma reestruturação das escolas de
ensino regular e da educação especial. (BRASIL,
2007, p.15)
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A dança é, cada vez mais, considerada uma
ferramenta de ação pedagogia e, usada para
alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção
do conhecimento de crianças.
Barreto (2000, p.45), apresenta que: “Ligar a música
e o movimento, utilizando a dança ou a expressão
corporal, pode contribuir para que algumas crianças,
em situação difícil na escola, possam se adaptar
(inibição

psicomotora,

debilidade

psicomotora,

instabilidade psicomotora, etc.). Por isso é tão
importante à escola se tornar um ambiente alegre,
favorável ao desenvolvimento”.
Segundo Penna (2012, p.21): “Em lugar de se
prender a um determinado “padrão” musical, faz-se
necessário encarar a música em sua diversidade e
dinamismo, pois sendo uma linguagem cultural e
historicamente construída, a música é viva e está em
constante movimento” Portanto, uma aula de música
torna-se uma ação significativa para a criança, na
medida em que proporciona a articulação entre o
novo confronto com a realidade, oportunizando
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situações de auto expressão e de desenvolvimento.
Percebe-se que o ensino da música contribui para o
desenvolvimento como um todo do sujeito, quando
trabalhada de maneira correta a música é capaz de
envolver o sujeito em um estado interno de plenitude
no qual a vivência da experiência propicia a criação
e ampliação do conhecimento (PENNA, 2012).
A música e a dança t:em um papel fundamental na
vida do homem e, mais especificamente, no
desenvolvimento da criança. A partir das atividades
musicais, a criança desenvolve sua acuidade
auditiva, começa acompanhar os movimentos, os
gestos e também o ritmo (PENNA, 2012).
No decorrer da infância, a criança começa a
desenvolver seu senso crítico, sua identidade, seu
lúdico, se socializando e a interagindo com o outro.
Segundo Hummes (2010, p. 22):
A música pode contribuir para a formação global do
aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar
através de uma linguagem não verbal e os
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sentimentos e emoções, a sensibilidade, o intelecto,
o corpo e a personalidade a música se presta para
favorecer uma série de áreas da criança. Essas
áreas incluem a ‘sensibilidade’, a ‘motricidade’, o
‘raciocínio’, além da ‘transmissão e do resgate de
uma série de elementos da cultura’ (HUMMES,
2010, p. 22).
Portanto, a música e a dança devem estar presente
nas escolas e nas aulas, nas quais a linguagem
musical irá atribuir significado durante o processo de
alfabetização. A música em sala de aula contribui de
forma significativa na aprendizagem da criança,
possibilitando a comunicação entre diferentes
pessoas,

a

socialização,

estimulando

a

compreensão e a participação de todos em
atividades em comum (HUMMES, 2010, p. 22).
A dança social transformou-se, tornando possível o
desenvolvimento das danças populares. Em sua
evolução, a dança continuamente possibilitou ao ser
humano retratas seus anseios em busca de
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autoconhecimento e felicidade, aprimorando os
gestos expressados ( CAVASIN, 2003).

A

IMPORTÂNCIA

DA

LINGUAGEM

MUSICAL PARA A CRIANÇA
Segundo Kenny (1993, p. 436) a autonomia é,
portanto, um conceito vital para a educação, pois é
o único aspecto de ser um aluno sobre o qual a
educação pode se concentrar sem interferências
prejudiciais, ou efeitos de condicionamento. Sob
este ponto de vista, a autonomia não é apenas a
liberdade de escolher entre materiais didáticos e
metodologias, ou até mesmo para negociar um plano
de estudos. É mais importante do que isso.
Adaptando algumas famosas palavras de Carl
Rogers, autonomia é a liberdade de aprender e a
oportunidade de se tornar uma pessoa.
Segundo Jeandot (1997), a música é um fenômeno
corporal. Antes de nascer, no útero, o bebê, por meio
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das pulsações do coração da mãe, já tem contato
com um dos elementos fundamentais da música: o
ritmo. Desde que nascemos entramos em contato
direto com a música. Ao acalentar seu bebê a mãe
utiliza melodias suaves, o bebê pela boca já emiti
suas primeiras tentativas de cantos.
Ao balançar de uma simples perna, ou do movimento
do seu corpo para frente e para trás, Jeandot (1997
p.18)

descreve

como:

“movimento

bilateral

desempenha papel importante em todos os meios de
expressão que se utilizam do ritmo, seja a música, a
linguagem verbal, a dança.”.
Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A música e o
som, enquanto energia estimula o movimento
interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação
e promovem nele uma multiplicidade de condutas de
diferentes qualidade e grau”.

Segundo a BNCC (BRASIL, 1997, p. 18): A prática
escolar tem evidenciado o que pesquisas científicas
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educacionais

experimentam dificuldades para integrar o aluno
com necessidades especiais. Revelam os efeitos
dificultadores de diversos fatores de natureza
familiar, institucionais e socioculturais. A maioria dos
sistemas

educacionais

ainda

baseia-se

na

concepção médico psicopedagógico quanto à
identificação e ao atendimento de alunos com
necessidades especiais. Focaliza a deficiência como
condição individual e minimiza a importância do fator
social na origem e manutenção do estigma que
cerca essa população específica. Essa visão está na
base de expectativas massificadas de desempenho
escolar dos alunos, sem flexibilidade curricular que
contemple as diferenças individuais.
De acordo com Piaget (1964 p.18): O bebê não se
contenta mais em apenas reproduzir os movimentos
e

os

gestos

que

conduziram

a

um

efeito

interessante, mas varia-os intencionalmente para
estudar

os

resultados

dessas

variações,
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ou

experiências para ver (PIAGET, 1964 p.18).
O ensino da música por muito tempo foi algo restrito,
nem todos tinham a oportunidade de estudar música,
seja por falta de aptidão, recursos financeiros ou até
mesmo de condições favoráveis de ensino. O que
nos permite entender a educação musical, tão
fundamental para a formação integral do ser
humano, como um privilégio para poucos. Souza
(2000, p.164), explica que:
Ao incluir objetivos, justificativas, experiências e
condições de ensino-aprendizagem resultantes de
uma reflexão profunda, num diálogo permanente
com a realidade sociocultural, os relatos apontam
elementos importantes relacionados às práticas
pedagógicas de sala de aula, como, por exemplo, a
sua

transformação

numa

ação

pedagógica

significativa (SOUZA, 2000, p.164).
A escola precisa atender da melhor maneira
possível essas crianças, adequando tudo, para que
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a

uma

experiência

inclusiva

contribua

para

educação de maior qualidade. A escola que acolhe
as crianças com deficiência precisa de adaptações,
mas isso gera um crescimento enorme, tanto para as
pessoas que tratam com essas crianças, quanto
para

elas,

que

acabam

aumentando

seus

horizontes. Em relação à educação especial, o artigo
3º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro
de 2001 especifica que:
Por educação especial, modalidade da educação
escolar

entende-se

um

processo

educacional

definido por uma proposta pedagógica que assegure
recursos e serviços educacionais e especiais,
organizados

institucionalmente

para

apoiar,

complementar, suplementar e, em alguns casos,
substituir os serviços educacionais comuns, de
modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento
educandos

que

das

potencialidades

apresentem

dos

necessidades

educacionais especiais, em todas as etapas e
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(BRASIL-

MEC/SEESP, 2001, p. 1).
Segundo Bréscia (2003), na Grécia Clássica o
ensino da música era obrigatório, e há indícios de
que já havia orquestras naquela época. Pitágoras de
Samos, filósofo grego da Antigüidade, ensinava
como determinados acordes musicais e certas
melodias criavam reações definidas no organismo
humano. “Pitágoras demonstrou que a seqüência
correta de sons, se tocada musicalmente num
instrumento,

pode

mudar

padrões

de

comportamento e acelerar o processo de cura”
(BRÉSCIA, p. 31, 2003).

É pertinente ressaltar que a educação musical como
componente curricular não tem a pretensão de
formar músico profissional, e sim “desenvolver a
sensibilidade estética e artística, assim como a
imaginação e o potencial criativo” (SOARES, 2006,
p.10).
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A música é uma forma de conhecimento, sendo um
meio para o desenvolvimento da expressão, do
equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além
de um meio de integração social. Cada sociedade
tem uma maneira de compreender as formas de
expressões artísticas e valorizá-las. Valorização
esta, que a música e a educação musical ainda não
conseguiram alcançar plenamente nas escolas
brasileiras (SOUZA, 2000, p.164).
Dançar é a forma mais simples e saudável de
exercitar o corpo e mente. São vários os benefícios
da

dança

na

formação

e

manutenção

da

personalidade e do físico humano. Uma pessoa
dançando pode expressar muitos sentimentos:
desejos, alegrias, pesares, gratidão, respeito, temor,
poder.

METOLOGIA MUSICAL PARA PCD
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Andrade (2000, p. 55) afirma que: “durante muito
tempo as pessoas

portadoras de deficiência

estiveram em situação de manifesta sujeição, que
chegou a criar, até, condições de marginalidade. O
movimento

reivindicatório

teve

início

quando

começou seu processo de autovalorização e elas
passaram a se reconhecer como integrantes de um
grupo” (ANDRADE, 2000, p. 55).
Nascimento (2014) contextualiza que muitas escolas
ainda não ofertam uma educação de qualidade.
Quanto a Portaria Normativa nº 13 de 24/04/07, que
trata da criação do Programa de Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais, considerando o
artigo 61 do Decreto nº 5.296/2004, as escolas
devem ter como recursos pedagógicos para os
portadores de necessidades educacionais especiais
materiais, mobiliários, espaços, equipamentos e
tecnologia adaptadas ou projetadas a fim de facilitar
o

desenvolvimento

e

a

autonomia

desses

educandos (BRASIL, 2007).
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Ela, bem como as outras modalidades artísticas,
reflete a cultura de um povo, em um determinado
momento histórico. Por isso, seu ensino deve ser
contextualizado para fazer sentido, trazendo à tona
os costumes, os valores e as concepções da época
em que foi produzida. Existem muitas teorias sobre
a origem e a presença da música na cultura humana.
A

linguagem

musical

tem

sido

interpretada,

entendida e definida de várias maneiras, em cada
época e cultura, em sintonia com o modo de pensar,
com os valores e as concepções estéticas vigentes
(BRITO, 2003, p.25).
Além de transmitir herança cultural, a música,
também é criativa e auto expressiva, permitindo a
expressão de pensamentos e sentimentos, sejam os
quais forem. Beineke apud Chiarelli (2010) afirma
que:
“o professor deve procurar conhecer todos os tipos
de músicas envolvidas no meio social dos alunos,
bem como as representações utilizadas por eles,
observando os objetivos da educação para a
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compreensão da cultura musical e buscando
encontrar a idéia-chave que sirva para que os alunos
estabeleçam

correspondência

com

outros

conhecimentos e com sua própria vida”. Beineke
(2001).
Segundo

Lima

(2001,

p.27),

consciente

da

importância da ação que realiza, possibilitando
imediações de várias naturezas, o adulto passa a
atender os processos da criança com um significado
que só pode ser construído tendo como referencial a
criança no período de formação em que ela está e
não no adulto feito que será. (LIMA, 2001, p. 27).
Como exemplo, a implementação da Portaria
Normativa de nº 13 de 24 de abril de 2007, contribuiu
para a criação do Programa de Implantação de Salas
de Recursos Multifuncionais. O programa visa
disponibilizar para as escolas públicas de ensino
regular equipamentos de informática, mobiliários,
recursos e materiais pedagógicos para garantir a
permanência do educando e a acessibilidade,
garantindo assim um ambiente específico para o
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atendimento educacional especializado (BRASIL,
2007).
É interessante ressaltar também, pensando em
educação inclusiva no âmbito social que: Garantiuse, a partir da Constituição Brasileira de 1988, às
pessoas com necessidades especiais, o direito à
educação e o direito de ser recebida nas escolas
regulares junto com os demais alunos. O que levou
a sociedade brasileira, a assumir compromissos, que
legitimasse

estes

direitos

em

legislações

apropriadas, como a Resolução nº 2 CEB/CNE de
2001, que estabelece a Educação Especial na
Educação Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2002).

DANÇA NA ESCOLA
Por razões historicamente determinadas a educação
escolar tem privilegiado valores intelectuais em
relação a valores corporais. GIFFONI (1973,p.15),
afirma que os problemas educacionais” quase
sempre são considerados pelo lado intelectual,
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constituindo uma das faltas da educação”. BERGE
(1998,p.24).
A música desempenha uma função extremamente
importante na vida da criança, revelando por meio do
seu modo de pensar, agir e interagir com o outros, a
sua capacidade de buscar, de explorar, de criar e
aprender. Rosa (1990, p. 22-23):
A linguagem musical deve estar presente nas
atividades de expressão física, através de exercícios
ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda
cantadas, em que se desenvolve na criança a
linguagem corporal, numa organização temporal,
espacial e energética. A criança comunica-se
principalmente através do corpo e, cantando, ela é
ela mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA,
1990, p. 22-23).
Ao acompanhar uma música com gestos ou dançar,
a criança trabalha a coordenação motora e a
atenção; ao cantar ou imitar sons ela estará
descobrindo suas capacidades e estabelecendo
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relações com o ambiente em que vive. Sendo assim,
recebe estímulos para tentar interpretar algumas
músicas, dando significado às letra, contribuindo no
processo de alfabetização. De acordo com os
Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(1998):

É

importante oferecer, também, a oportunidade de
ouvir música sem texto, não limitando o contato
musical da criança com a canção que, apesar de
muito importante, não se constitui em única
possibilidade. Por integrar poesia e música, a
canção remete, sempre, ao contexto da letra,
enquanto o contato com a música instrumental ou
vocal sem um texto definido abre a possibilidade de
trabalho com outras maneiras. As crianças podem
perceber sentir e ouvir, deixando-se guiar pela
sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que
a música lhes sugere e comunica. Poderão ser
apresentadas partes de composições ou peças
breves, danças, repertório da música chamada
descritiva, assim como aquelas que foram criadas
visando a apreciação musical infantil (RCNEI, 1998,
p.65).
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No decorrer do processo ensino-aprendizagem é
fundamental que se tenha a visão de que a música
está presente em todos os momentos e lugares da
nossa vida, uma vez que nosso corpo é uma
máquina sonora e se interage perfeitamente com os
diferentes estilos musicais, tanto se interagindo
como rejeitando, tornando-se imprescindível na
aprendizagem da criança (RCNEI, 1998).
A fluência inclui a capacidade de ajustar os padrões
de estresse e entonação de uma frase, como de
zangado a feliz, e a capacidade de escolher a
inflexão correta, como uma pergunta ou uma
exclamação. Essas habilidades de processamento
auditivo altamente desenvolvidas são aprimoradas
pelo treinamento musical.
De acordo com Winn (1975, p.32): A iniciação
musical deve ter como objetivo durante a idade Préescolar, estimular na criança a capacidade de
percepção, sensibilidade, imaginação, criação bem
como

age

como

uma

recreação

educativa,
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socializando, disciplinando e desenvolvendo a sua
atenção (WINN, 1975, p.32).
Quando um professor insere música na sala de aula
é preciso saber que não deve ser algo imposto, e sim
um momento de descontração gerando uma
integração entre os conteúdos curriculares, que irão
contribuir para o processo de alfabetização.
Segundo Snyder (1994) apud Barreto; Chiarelli,
2011, p.5): a música torna o ambiente escolar mais
alegre e favorável à aprendizagem por propiciar uma
alegria que seja vivida no presente é a dimensão
essencial da pedagogia, e é preciso que os esforços
dos alunos sejam estimulados, compensados e
recompensados por uma alegria que possa ser
vivida no momento presente. Propiciando uma
atmosfera escolar mais receptiva para os alunos,
dando um efeito calmante após a atividade física
fazendo também que reduza atenção em momentos
de avaliação, podendo utilizar músicas como
recursos de aprendizado em diversas disciplinas. As
atividades musicais realizadas na escola visam a
Claudio Barbosa Novais

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1589

vivência e compreensão da linguagem musical,
propiciar a abertura de mais sensoriais, ampliando a
cultura geral, facilitando a expressão de emoções e
contribuindo para a formação integral do ser
(SNYDER, 1994 apud BARRETO; CHIARELLI,
2011, p. 5).

UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS
Tirar conclusões sobre o que é melhor para os
alunos com alguma deficiência não é fácil. Para se
avaliar sobre a integração é necessário definir os
objetivos se pretendem ao incorporar alunos com
deficiência intelectual na escola regular. Sendo
necessário ter o conhecimento geral da legislação,
da política educacional que se aplica e é preciso
conhecer os objetivos específicos da escola de
integração.
O mais importante é como a escola pode ajudar na
inclusão de pessoas com deficiência, neste caso
enfatizando pessoas com DI na busca de uma
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sociedade que respeite a pluralidade e diversidade
humana. Visto este conceito, temos que a base
estrutural da inteligência humana é o pensamento
formal, isto é, a capacidade de desenvolver uma
operação

mental

que

permite

aproveitar

os

conhecimentos adquiridos da vida social e cultural,
combiná -los logicamente e alcançar uma nova
forma de conhecimento (BALLONE, 2015)
Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO,
1994): estimular a comunidade acadêmica no
sentido de fortalecer pesquisa, redes de trabalho e o
estabelecimento de centros regionais de informação
e documentação e da mesma forma, a servir de
exemplo em tais atividades e na disseminação dos
resultados específicos e dos progressos alcançados
em cada país no sentido de realizar o que almeja a
presente Declaração.
Para Mushakoji (1999, p. 207, apud MOITA LOPES,
2006, p. 86), Como aqueles que “vivenciam o
sofrimento humano” com base em suas epistemes
diferentes podem colaborar na construção de “uma
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sociedade mais humana, mais delicada com a
natureza e com as pessoas” ou, pelo menos, na
compreensão de tal sociedade?
A prática da educação inclusiva faz com que as
escolas precisem de mudanças profundas. É
necessário ter consciência dos problemas que
existem, é necessário avaliar os resultados e
analisar a transição dos alunos com necessidades
educativas especiais da escola para a vida adulta.
Moita Lopes (2006, p. 101-103) também desconstrói
a visão do sujeito social hegemônico enquanto
objeto de estudo da LA, buscando abrir “alternativas
sociais com base nas e com as vozes dos que estão
à margem” (p.86) ou ainda problematizando como a
diversidade pode contribuir para a transformação
social.
A rotina escolar tem demonstrado que o processo de
inclusão pode ser favorecido quando existe a
preparação e a dedicação dos profissionais; o apoio
especializado para os que necessitam; e a
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realização de adaptações curriculares e de acesso
ao currículo (CARVALHO, 1999).

TECNOLOGIA NA INCLUSÃO
Essas

adaptações

resguardam

o

caráter

de

flexibilidade e dinamicidade que o currículo escolar
deve ter, ou seja, a convergência com as condições
do aluno e a correspondência com as finalidades da
educação na dialética de ensino e aprendizagem.
Não

se

colocam,

portanto,

como

soluções

remediativas para "males diagnosticados" nos
alunos, nem justificam a cristalização do ato
pedagógico igualmente produzido para todos na sala
de aula. Do mesmo modo, não defendem a
concepção de que a escola dispõe sempre de uma
estrutura apropriada ou realiza um fazer pedagógico
adequado a que o educando deve se adaptar.
Implica, sim, a convicção de que o aluno e a escola
devem se aprimorar para alcançar a eficiência da
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educação a partir da interatividade entre esses dois
atores. (BRASIL, 1998, p.16)
Segundo a BNCC: Nesse contexto, a ajuda
pedagógica e os serviços educacionais, mesmo os
especializados quando necessários – não devem
restringir ou prejudicar os trabalhos que os alunos
com necessidades especiais compartilham na sala
de aula com os demais colegas. Respeitar a atenção
à diversidade e manter a ação pedagógica “normal”
parece ser um desafio presente na integração dos
alunos

com

maiores

ou

menos

acentuada

dificuldades para aprender. (BRASIL, p. 24)
Segundo Paiva (2013, pg. 209-230) Pelo que vimos
até agora, a formação do professor para uso da
tecnologia,

raramente

acontece

de

forma

sistematizada. Isso não é diferente no Brasil, onde a
formação tecnológica fica, geralmente, restrita a
iniciativas individuais. É comum entre os que
advogam a apropriação das novas tecnologias na
educação, o reconhecimento de que elas ainda
podem intimidar muitos professores, apesar de
Claudio Barbosa Novais
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acreditarem que o uso adequado da tecnologia por
um

professor

bem

formado

pode

beneficiar

enormemente os aprendizes.
As tecnologias estão presentes em cada uma das
pegadas que o ser humano deixou sobre a terra, ao
longo de toda a sua história. Desde um simples
pedaço de pau que tenha servido de apoio, de
bengala, para um homem no tempo das cavernas,
por exemplo, até as modernas próteses de fibra de
carbono que permitem, hoje, que um atleta com
amputação de ambas as pernas possa competir em
uma Olimpíada, disputando corridas com outros
atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY, 1999 apud
GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
A BNCC afirmam que: Alguns educadores defendem
que uma escola não precisa preparar-se para
garantir a inclusão de alunos com necessidades
especiais, mas tornar-se preparada como resultado
do ingresso desses alunos. Indicam, portanto, a
colocação imediata de todos na escola. Entendem
que o processo de inclusão é gradual, interativo e
Claudio Barbosa Novais
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a

participação do próprio aluno na construção do
ambiente escolar que lhe seja favorável. (BRASIL,
1998, p. 18).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da dança como processo de intervenção
na

vida

escolar

apresenta

uma

metodologia

pedagógica e significativa, trazendo natureza e
caráter, a interdisciplinaridade com a qual se
dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem.
Desde tenra idade, os bebês podem ouvir a
diferença entre diferentes tipos de sons. Depois de
apenas algumas semanas, um bebê é capaz de
identificar a voz da mãe de outras pessoas. A
exposição à música melhora a capacidade natural da
criança de decodificar sons e palavras. A Música ao
ser percebida pelos professores como fonte de
ensino-aprendizagem, as ações mais comuns
realizadas

no

cotidiano

transformam-se

em
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vivências capazes de estimular o desenvolvimento
da criança, persistindo uma forma de preservação
social e histórica.
A dança desperta o lado afetivo e sensível do
indivíduo, e na vida escolar, os professores podem
utilizar essa arte como forma de contribuição para
que as crianças explorem seus lados afetivos por
meio da linguagem musical, na qual influenciará
também no processo ensino aprendizagem de forma
significativa. A presença da música na vida dos
seres humanos é incontestável, acompanhando a
história da humanidade; aos longos dos séculos e
exercendo as mais diferentes funções, fazendo-se
presente em todas as regiões, em todas as culturas,
podendo ultrapassar as barreiras do tempo e do
espaço,

firmando-se

como

uma

das

mais

importantes formas de comunicação. Embora não
haja provas de causalidade direta entre música e
intelecto, não há dúvida de que a música ajuda as
pessoas

a

aprenderem,

fortalecendo

seu

funcionamento executivo, memória, reconhecimento
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de padrões, habilidades motoras finas, concentração
e disciplina - todas as habilidades cognitivas ou
físicas

importantes

que

são

também

são

necessárias para aprender tópicos não relacionados
à música. A música encoraja a inclinação das
crianças

a

se

mover,

desenvolvendo

suas

habilidades motoras finas e habilidades motoras
brutas.
Além disso, se o ritmo for muito divertido, pode-se
até perceber que o bebê começa a pular para cima
e para baixo, o que ajuda no desenvolvimento
muscular, força e equilíbrio. As crianças podem estar
inclinadas a aprender novas músicas e novos
movimentos

de

dança

quando

brincam

na

companhia de outras crianças. Levar uma educação
musical para os anos de formação pode ajudar
bastante a desenvolver habilidades de compreensão
de leitura e até ajudar as crianças a reconhecer
ainda mais as dicas verbais faladas.
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LEITURA E ESCRITA NA PERSPECTIVA
DO LETRAMENTO

Raimunda Pereira do Amaral

RESUMO

O presente artigo promove uma reflexão
acerca dos processos de alfabetização e letramento,
tratando os conceitos, origem e especificidades de
cada um dentro do contexto educacional. Procura
também

diferenciá-los,

para

que

estas

especificidades possam ser compreendidas com
clareza, ressaltando que são processos diferentes,
porém, deve ser trabalhado juntos um contemplando
o outro. É de extrema importância para o Professor
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental dominar os
conceitos de alfabetização e letramento e entender
como o letramento acontece em atividades de sala
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de aula com os educandos, na medida em que se
alfabetizam. Alfabetização e Letramento se somam.
Um é dar condições ao educando de ser capaz de
ler (decodificar) e escrever (codificar), além de fazer
uso adequado da língua escrita, significa orientar a
criança para o domínio da tecnologia da escrita. O
outro é resultado da ação de ensinar ou de aprender
ler e escrever, levando o educando ao exercício das
práticas sociais de leitura e escrita que é a finalidade
maior da educação.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Formação Crítica

ABSTRACT
This article promotes a reflection on the processes of
literacy and literacy, dealing with the concepts, origin
and specificities of each one within the educational
context. It also seeks to differentiate them, so that
these specificities can be clearly understood,
emphasizing that they are different processes,
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together,

contemplating each other. It is extremely important
for the Teacher of the Early Years of Elementary
Education to master the concepts of literacy and
literacy and understand how literacy happens in
classroom activities with students, as they become
literate. Literacy and Literacy add up. One is to
provide conditions for the student to be able to read
(decode) and write (code), in addition to making
adequate use of the written language, it means
guiding the child to the domain of writing technology.
The other is the result of the action of teaching or
learning to read and write, leading the student to
exercise the social practices of reading and writing
which is the main purpose of education.
Key-words: literacy, lettering, critical training
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INTRODUÇÃO
Diante dos desafios da importância do alfabetizar
letrando, a pesquisa vai adentrar na questão das
práticas sociais da leitura e escrita, abordando os
conceitos de alfabetização e letramento, suas
definições

e

seus

significados

nas

práticas

pedagógicas inseridas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, para que desde cedo as crianças
possam iniciar o processo dessas aquisições,
fazendo com que a leitura e escrita ganhem sentido
em suas vidas. Trazendo como enfoque principal
que será necessário trazer para dentro da escola a
leitura

e

escrita

que

acontecem

fora

dela,

ressaltando a importância de incorporar na rotina, a
leitura feita com diferentes propósitos e a escrita
produzida com diferentes fins comunicativos, que de
fato o processo de alfabetização aconteça de forma
significativa e não apenas através de códigos. Além
de refletirmos sobre a maneira de como ocorre este
processo, analisando de forma crítica o porquê desta
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desigualdade na aquisição de letramento, levando
em conta as camadas populares da sociedade, na
qual prevalece o analfabetismo funcional.
A presente pesquisa foi fundamentada em
teóricos que contribuíram de forma crítica e reflexiva
a respeito do tema apresentado.
Segundo Soares (2004), alfabetizar e letrar
são duas ações distintas, mas não inseparáveis ao
contrário o ideal será alfabetizar letrando, ensinando
a ler e escrever no contexto das práticas de leitura e
escrita, de modo que o indivíduo se torne ao mesmo
tempo alfabetizado e letrado.
Para Freire (1996), o aluno ao ser privado de
uma alfabetização significativa, não se constitui
como sujeito histórico, mas sim objeto. Deixa claro
que se o aluno não consegue interpretar textos
básicos, certamente não terá autonomia para agir
sobre o mundo. Acredita que dessa maneira, estará
predestinado ao papel de objeto, aquele que é
levado, é manipulado aquele que não intervêm e não
deixa sua marca.
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Outra contribuição de grande relevância
para a pesquisa é de Azevedo (2001), que levanta
algumas indagações, permitindo - nos questionar de
forma crítica como vem sendo entendida e
desenvolvida

as

práticas

de

alfabetização

na

perspectiva

letramento

e

construtivista

-

interacionista no âmbito escolar. Evidenciando que
devemos nos conscientizar de forma clara e objetiva
que o problema do analfabetismo brasileiro não é
resolvido

porque

não

há

vontade

política

suficientemente forte para conseguí-lo e de que se
trata, portanto, de uma problemática ideológica.
Ressalta
compreendermos
alfabetização

a
que
letrada,

necessidade
este
assim

de

processo

de

como

o

desenvolvimento decorrente desta cultura letrada,
está acessível a todas as pessoas, mas os
conhecimentos não são compartilhados de forma
homogênea, os conhecimentos são distribuídos
socialmente.

Assim,

podemos

visualizar

esse

processo ideal de alfabetização letrada dentro de
uma cadeia social de distribuição de conhecimentos
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onde muitos grupos sociais, mesmo vivendo em uma
sociedade letrada, e tendo, portanto, certos graus de
letramento são, no entanto, marginalizados no
processo de produção, estão colocados no final
dessa cadeia de produção. E deve-se notar que
estas colocações são válidas apenas para aquela
população que ainda pode ser chamada de pobre.

1. REFLEXÕES

INICIAIS

SOBRE

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Neste artigo, estudaremos os conceitos, a
origem, os desafios e a importância da alfabetização
e do letramento nos processos educacionais. Além
de trazer uma abordagem reflexiva, levantando
questões direta ou indiretamente relacionadas com
a problemática da alfabetização escolar.
Durante muito tempo a tradição escolar
definiu como conteúdo de leitura o aprendizado da
Raimunda Pereira do Amaral
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decifração. Ler emitindo sons para cada uma das
letras era a situação que ilustrava a aprendizagem
da leitura. Hoje sabemos que não basta ler um texto
em

voz

alta

para

que

seu

conteúdo

seja

compreendido e a decifração é apenas uma, dentre
muitas das competências envolvidas neste ato. Ler
é acima de tudo atribuir significado. Além disso, se
queremos

formar

leitores

plenos,

usuários

competentes da leitura e da escrita em diversas
esferas

participantes

da

cultura

escrita,

não

podemos considerar alfabetizados aqueles que
sabem apenas o suficiente para assinar o nome ou
pegar o ônibus.
No nosso dia a dia lemos com os mais
diferentes propósitos: para nos informar sobre
atualidades, para localizar endereços e telefones,
para fazer uma receita, para saber como vão as
pessoas distantes, para fazer alguma reclamação,
para solicitar algo, para anotar um recado para
alguém, enfim, várias outras ações. São ações que
podem e devem ser aprendidas, traduzidas em
comportamentos de leitor e escritor. Levando em
Raimunda Pereira do Amaral
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consideração a necessidade de aprender o sistema
de escrita e seu funcionamento, mas, sobretudo
trazendo para dentro da escola situações reais
vivenciadas pelos educandos em seu dia a dia fora
do ambiente escolar. Tratando-se de incorporar, na
rotina, a leitura feita com diferentes propósitos e a
escrita produzida com diferentes fins comunicativos
para leitores reais.
Esperamos, no entanto, propor que a leitura
e escrita presentes na escola sejam mais próximas
possíveis da versão social e que, assim, nossos
alunos sejam verdadeiros leitores e escritores. A
expectativa é que, a alfabetização escolar deve ser
repensada através da pesquisa do refletir e do agir.

1.1

CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO
E LETRAMENTO

Raimunda Pereira do Amaral
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Segundo Soares (2001), Alfabetização é o
processo de tornar o indivíduo capaz de ler e
escrever, quando o indivíduo se apropria do código
da escrita, ou seja, quando este se adquire o
domínio de um código e das habilidades de utilizálos para ler e escrever. É um processo no qual o
indivíduo assimila o código do alfabeto e sua
utilização no processo de comunicação. Enfatiza
que este processo não se deve resumir apenas em
atividades

mecânicas

como

codificação

e

decodificação do ato de ler, mas na capacidade de
interpretar,

compreender,

criticar

e

produzir

conhecimento.
É considerado alfabetizado aquele
que
aprendeu
o
sistema
convencional
de
uma
escrita
alfabética e ortográfica, ou seja,
adquiriu a natureza lingüística deste
objeto, sendo, portanto capaz de ler
e escrever. Já o letrado é não só
aquele que sabe ler e escrever, mas,
aquele que usa socialmente a leitura
e a escrita, pratica a leitura e a
escrita, responde adequadamente as
demandas sociais da leitura e escrita.
(Soares, 2001 p.40).
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Letramento para Soares (2001) é o resultado
da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de
leitura e escrita, o estado ou condição que adquire
um grupo social ou indivíduo, como conseqüência de
ter-se apropriado da escrita e de suas práticas
sociais, de quem interage com diferentes tipos e
gêneros de leitura e escrita, com as diferentes
funções que a leitura e a escrita desempenham na
nossa vida. É usar a leitura e escrita para seguir
instruções como: bulas de remédios receitas,
decifrarem manuais, comunicar com alguém que
está longe através de bilhetes, cartas, telegramas.
Ainda para divertir e emocionar com fábulas, contos,
lendas, manter-se informado através de notícias,
para se orientar no mundo através de mapas, nas
ruas com os sinais de trânsito.
Alfabetizar e letrar são duas ações
distintas, mas, não inseparáveis, ao
contrário,o ideal seria alfabetizar
letrando, ou seja, ensinar ler e
escrever no contexto das práticas
sociais da leitura e da escrita, de
modo que o indivíduo se tornasse, ao
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mesmo tempo, alfabetizado e letrado
(Soares, 2001 p.47)

Acrescenta que o letramento da criança tem
início quando ela começa a conviver com as
diferentes manifestações da escrita na sociedade ,
quando não sabe ler, mas pede para que alguém leia
histórias para ela, ou finge estar lendo um livro, se
nem sabe escrever, faz rabiscos dizendo que
escreveu uma carta para alguém, esta criança é
letrada, pois ainda não está alfabetizada, porém
conhece

e

tenta

exercer

dentro

de

suas

possibilidades o uso das práticas sociais de leitura e
escrita. Afirma que uma pessoa é letrada, quando
faz uso das habilidades de ler e escrever inserindo
um conjunto de práticas sociais , não apenas no
conhecimento de letras e no modo de associá-las,
mas usar esse conhecimento em benefício de
formas de expressão e comunicação, reconhecidas
e necessárias em um determinado contexto cultural.
Letramento é um fenômeno que envolve
saberes que estão presentes nos contextos sociais
Raimunda Pereira do Amaral
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de leitura e escrita. O fato do indivíduo não saber ler
e escrever, não significa que ele não utilize práticas
adjacentes de leitura e escrita. Um adulto analfabeto
ao ditar uma carta ou pedir que alguém leia uma
carta para ele, conhece as funções, as convenções
e as estruturas textuais próprias da leitura e da
escrita. Este indivíduo não está alfabetizado, mas
possui um nível de letramento capaz de atender sua
demanda no seu contexto social.
Da mesma forma, a criança antes de entrar
na escola já teve algum contato com a leitura e com
a escrita, no entanto participa de práticas de
letramento. O que irá diferenciar no seu grau de
letramento é o contexto social em que vive, já que o
nível social, econômico e cultural da população está
diretamente relacionado com o letramento.
Para entrar no mundo letrado é preciso que
haja, primeiramente, escolarização real e efetiva da
população e em segundo lugar, deveria haver
disponibilidade de material de leitura, ou seja, ter
acesso a livros, revistas, jornais, livrarias e
bibliotecas.
Raimunda Pereira do Amaral
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a

alfabetização é dada como se fosse desvinculada da
realidade, ingênua, por isso se usa frases prontas,
muitas vezes sem sentido, pois os conteúdos não
refletem a realidade dos alunos. Desta forma não
possibilita o verdadeiro acesso ao saber, na qual a
massa nessa concepção de alfabetização não tem
voz, pensar próprio, leitura de mundo e a
possibilidade de uso de seus conhecimentos para
uma ação. A alfabetização vai além do domínio do
código escrito. O autor defendia a ideia de que a
leitura do mundo precede a leitura da palavra, pois o
ser humano muito antes de inventar os códigos
linguísticos já lia o seu mundo.
Desta forma, percebe-se que a sociedade
praticava uma cultura de leitura e escrita, mas não
de letramento, trazendo em seu método a junção de
alfabetização e letramento, um método não para
repassar conhecimentos, mas para avançar em um
letramento que sirva para as massas populares e
que sejam feitas por elas.
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Combater por exemplo a posição
ideológica, por isso mesmo nem
sempre explicitada, de que só se
estuda na escola, o saber de
experiência feito tem de ser o ponto
de partida em qualquer trabalho de
educação popular orientado no
sentido
da
criação
de
um
conhecimento mais rigoroso por
parte das massas populares.
Enquanto expressão da ideologia
dominante, este mito penetra as
massas populares provocando nelas
às vezes autodesvalia por se
sentirem gente de nenhuma ou de
muito pouca leitura (Freire, 1989,
p.59).

A alfabetização muitas vezes é tomada
simplesmente como uma aprendizagem da leitura e
da escrita, de forma ingênua e tradicional, o que não
garante de fato uma educação transformadora no
prosseguimento do conhecimento e uso das práticas
sociais de leitura e escrita. Neste caso, se observa o
educando não como um ser, mas sim como um
depósito de conhecimentos, algo que acontece com
muitas pessoas que lêm, mas, não interpretam o que
tem lido, pois, recebem o código linguístico sem
realmente serem letradas.
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O ato de estudar, enquanto ato
curioso do sujeito diante do mundo é
a expressão da forma de estar sendo
dos seres humanos, como ser social,
histórico,
seres
fazedores,
transformadores, que não apenas
sabem, mas sabem que sabem.
(Freire, 1989, p.60).

Freire (1996) mostra que o aluno ao ser
privado de uma alfabetização significativa, não se
constitui sujeito histórico, mas sim objeto. Deixa
claro que se o aluno não consegue interpretar textos
básicos, como poderá ter autonomia para agir sobre
o mundo? Acredita que dessa maneira, estará
fadado ao papel de objeto, aquele que é levado, é
manipulado, aquele que não intervêm e não deixa
sua marca.

O autor sempre teve uma visão

abrangente que contêm as características do
letramento e a importância da leitura, que para ele
tem por finalidade inserir o indivíduo em um contexto
de conhecimento e sabedoria.
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Outra contribuição é de Ferreiro (2001), que
na sua concepção, a alfabetização não é o estado
ao qual se chega, mas, um processo cujo início é na
maioria dos casos anterior a escola e que não
termina ao finalizar a escola primária. Para a autora,
o processo de alfabetização deve incorporar o
letramento, pois quando ela fala em alfabetização
está referindo a uma tecnologia que se aprende
dissociada

dos

usos

sociais

da

escrita.

A

alfabetização para ela não é decodificação, e
defende que a prática pedagógica em termos de
alfabetização seja contextualizada e significativa.
Segundo os relatórios da UNESCO 2002
p.46:

O alfabetizado é uma pessoa capaz
de ler e escrever, com compreensão
uma breve e simples exposição de
fatos relativos á vida cotidiana,
formando indivíduos competentes
para o exercício de todas as
atividades em que a alfabetização é
necessária
para
que
atue
eficazmente no seu grupo e na sua
comunidade e cujos resultados
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alcançados em leitura, escrita e
cálculo lhe permitem continuar a
colocar suas aptidões a serviço de
seu desenvolvimento próprio e do
desenvolvimento da comunidade e
de participar ativamente da vida de
seu país.

Para os autores acima citados, alfabetização
é compreender o sistema de leitura e escrita, já o
letramento é fazer uso social das práticas de leitura
e escrita, ou seja, fazer uso da leitura e escrita em
situações reais do dia a dia.

1.2

HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NO BRASIL

Para se compreender a emergência do
conceito de letramento, é preciso situar em que
contexto surge esta necessidade. Por isso, será
necessário resgatar a história da educação e da
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alfabetização desde o Brasil Colônia até os dias
atuais, com o objetivo de compreender como se deu
o processo de alfabetização e letramento em nosso
país.
Depois da chegada dos portugueses ao
Brasil, com o início da colonização foram criadas as
“primeiras escolas de ler, escrever e contar”, por
volta de 1549, pelos padres da Companhia de Jesus,
com a finalidade de catequizar, instruir os índios. O
foco inicial estava nas crianças indígenas, que
poderiam disseminar os conhecimentos aos mais
velhos e religiosos. A educação jesuítica foi sendo
reduzida aos colégios e destinada aos filhos dos
colonizadores e senhores de engenho.
A partir desta análise histórica, Mortatti
constata e afirma que

Desde o período colonial existia
neste país um grande número de
pessoas que não sabiam ler e
escrever nem tinham instrução
elementar, ou de primeiras letras.
Mas essas pessoas não se
autodenominavam analfabetas, nem
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iletradas o que vale especificamente
para os índios, que sequer
conheciam a existência do alfabeto,
assim como as práticas de leitura e
escrita não existiam em sua cultura
oral quando ainda intocada pela
cultura letrada dos portugueses
(MORTATTI, 2004:51).

Para a grande maioria dos habitantes do
Brasil Colônia, a educação da época consistia em
aprender

outra

cultura

e

uma

nova

língua,

posteriormente as primeiras letras, que eram as
letras do alfabeto.
Mortatti (2004) nos mostra que somente com
a Independência do Brasil em 1822, começaram a
ser tomadas algumas medidas sobre a instrução
pública e a organização social e política do país. Na
Constituição de 1824, passou a constar a gratuidade
da instrução primária e a sua regulamentação, por
meio de uma Lei de 1827, que foi considerada a
primeira tentativa da criação de Diretrizes Nacionais
para a instrução pública, por ter estabelecido a
criação de escolas de primeiras letras, destinadas a
população livre. Apesar disso foi difícil expandir a
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instrução a toda população, devido, principalmente a
falta de escolas, de professores e de organização
administrativa. Com isso, a grande maioria da
população brasileira continuava sem iniciação nas
primeiras letras, na qual era sendo resolvida na
esfera privada, por conta das famílias, que, de
acordo com o grau, sentido e importância que
atribuíam à cultura letrada, realizavam esforços para
enviar e manter seus familiares na escola.
Mas, cabe destacar que só na Constituição
de

1967,

foi

estendida

a

obrigatoriedade

e

gratuidade do ensino para oito anos, equivalendo ao
ensino d e1º grau, regulamentado pela Lei 5692, de
1971. Mesmo assim, o ensino de oito anos não foi
ampliado a todos os brasileiros.
Os primeiros censos realizados no Brasil
tiveram início no final do século XVIII (1872), e já
alertavam para o alto nível de analfabetismo,
passando a ser um problema de ordem política, no
final do período imperial quando foram proibidos os
votos dos analfabetos

(Lei da

Câmera

dos

Deputados de 1881, Lei Saraiva 1882).
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A partir da criação do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 1937, dá-se início
no Brasil a produção de pesquisas confiáveis sobre
os aspectos sócios demográficos da população
brasileira, o critério estabelecido na época era que o
cidadão fosse capaz de escrever e ler seu próprio
nome.
Na década de 50, o critério adotado pelo
IBGE, passou a ser “pessoa capaz de ler e escrever
um simples bilhete no idioma que conhecesse”. Este
critério mantém-se até a última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílio (PNDA) divulgada em
2008 e realizada em 2007. Quando se passa a
considerar alfabetizado quem sabe escrever um
simples bilhete e não mais apenas quem consegue
apenas escrever e ler seu próprio nome.
O analfabetismo funcional, terminologia
recomendada pela UNESCO nos anos 1970, que
define a pessoa que apenas sabe ler e escrever,
sem fazer uso da leitura e escrita e que o Brasil
passou a usar somente na década de 90 e continua
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sendo um fenômeno presente até mesmo no
Primeiro Mundo.
Desde os tempos do Brasil Colonial e até
muito recente o maior problema era o grande
número de pessoas que não sabia ler e escrever.
Assim as políticas públicas educacionais se voltaram
para o problema e a palavra de ordem era
alfabetizar. Nas últimas décadas, este problema
relativamente foi superado, mas a preocupação com
o letramento passou a ter grande presença nas
escolas. Embora sem o reconhecimento do termo,
as ações pedagógicas foram se reorganizando e
acontecendo muitas reformulações no modo de
ensinar, a fim de desenvolver o uso social da escrita
e da leitura como exercício da cidadania.
Nesta época foi constatado um grande
número

de

pessoas

alfabetizadas,

mas,

consideradas como analfabetos funcionais, que são
as pessoas que decodificam os signos linguísticos,
mas não conseguem compreender o que lêem.
Surge então o termo “letramento”. Estar letrado seria
então, a capacidade de ler, escrever e fazer uso
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desses conhecimentos em situações reais do dia a
dia.
De acordo com Soares (2001), começou a
se pensar em Alfabetização e Letramento no Brasil
na década de 80. Na visão da autora, a invenção do
letramento surgiu em virtude da necessidade de
reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e
escrita mais avançadas e complexas que as práticas
de ler e escrever resultantes da aprendizagem do
sistema de escrita.
A autora relata ainda que em termos
pedagógicos, as mudanças ocorridas no ensino
foram estabelecendo gradativamente o predomínio
da perspectiva tecnicista, levando em conta que o
país passava pelo período de ditadura militar iniciado
em 1964 e, no que se refere à alfabetização havia
uma perspectiva comportamentalista, em termos de
aprendizagem, comunicação e linguística. Além
dessas

consequências,

os

problemas

se

acentuaram com a chegada das crianças das
classes menos favorecidas nas escolas, com
competências linguísticas diferentes da norma culta,
Raimunda Pereira do Amaral

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

na

qual

dificultou

o

processo

de

1626

ensino

aprendizagem, contribuindo para o aumento do
fracasso escolar, sobretudo na alfabetização.
Nas sociedades contemporâneas, saber ler
e escrever e utilizar – se da escrita e da leitura em
diferentes situações do dia a dia, são necessidades
imprescindíveis para que qualquer pessoa possa
desenvolver sua cidadania plena e para que as
nações gerais se desenvolvam nos níveis social,
cultural e político. Apesar disso, no Brasil, muito tem
sido o desafio no processo de alfabetização e do
letramento.
Kleiman

(1995)

e

Soares

(2001),

ao

discutirem sobre a questão da origem do surgimento
do letramento, afirmam que o termo começou a ser
utilizado no Brasil por especialistas das áreas da
educação e das ciências linguísticas a partir da
publicação da obra da Professora Mary Kato (No
mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística,
Editora ática, 1986) em que a autora levanta uma
afirmação

de

que

a

língua

culta

falada

é

consequência do letramento.
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De acordo com os PCNs, o letramento é um
produto de prática social, relacionada á leitura e
escrita, presentes nas comunidades e como atributo
delas. Não é tratado como tema principal e também
não é feita uma referência direta ao letramento
escolar e ao modo como desenvolvê-lo.

1.3

OS PROCESSOS PRÁTICOS DE
ALFABETIZAÇÃO

NA

ESCOLA

MODERNA

A preocupação em romper o círculo vicioso
da reprodução escolar do analfabetismo em nível de
crianças e adolescentes tem sido uma busca
constante dos pesquisadores brasileiros nas últimas
quatro décadas.
Segundo Azevedo (2001), não há como
negar que a teoria construtivista representou uma
verdadeira revolução na área da alfabetização
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escolar. Pois, houve uma ruptura no modelo do
processo de ensino aprendizagem da aquisição da
língua escrita, na qual era apenas através da
codificação e decodificação. Assim representou a
substituição da representação do alfabetizando
como um ser passivo que aprende através de
associações viso-áudio-motoras, estimuladas por
métodos onipotentes, por outra representação do
alfabetizando enquanto ser ativo que pensa, e
enquanto tal constrói hipóteses sobre a escrita em
interação

com

outros

sujeitos.

Ou

seja,

a

substituição do olho que vê, do ouvido que ouve e da
mão que escreve por um cérebro que pensa.
A

prática

pedagógica

baseada

na

abordagem construtivista – interacionista permite
transformar a tarefa de aprendizagem em um desafio
intelectual sempre significativo e emocionante, e o
clima da sala de aula em um espaço de encontro de
competências diversas sobre a língua escrita, cujo
objetivo final seja que todas as crianças construam
uma teoria adequada em relação à leitura e a escrita
de forma significativa.
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métodos

construtivistas, continua existindo uma categoria de
crianças que sequer ultrapassam a barreira do
código, mesmo sendo expostas a uma prática
construtivista-interacionista. Azevedo (2001) levanta
algumas indagações, permitindo-nos questionar em
que medida a teoria construtivista-interacionista da
alfabetização escolar tal como vem sendo entendida
e praticada entre nós pode ser considerada uma
teoria politicamente correta e cientificamente válida.
Levando

em

consideração

que

para

ser

politicamente correta e cientificamente válida, esta
abordagem precisa partir da concepção de que o
grande desafio do analfabetismo brasileiro decorre
do fato de ser ele uma questão ideológica: interessa
ás forças políticas dominantes em nosso país que
haja uma taxa elevada de analfabetismo como
estratégia para manutenção de um exercício de mão
de obra barata, porque é pouco qualificada.
Entretanto é necessário ter consciência
clara que o problema do analfabetismo não é
resolvido

porque

não

há

vontade

política
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suficientemente forte para consegui-lo e de que se
trata, portanto, de uma problemática ideológica, é
preciso estar alerta para impedir que os avanços
sejam apropriados como armas ideológicas.
A

autora

pressupõe

que

a

teoria

construtivista interacionista de alfabetização escolar
corre o risco de transformá-la em mais um artefato
ideológico, pois, como vem sendo aplicada, parece
muito mais propícia a formação do ledor, do que do
leitor e, portanto, muito mais coerente com a
estratégia astuciosa de uma escola de ensino
fundamental que se proclama universal, pública,
gratuita, destinada a socialização do saber, mas, que
na prática, se constrói enquanto uma escola de
primeiras letras, ou seja, uma escola de saber
mínimo, necessário e tolerável, bem adequados ao
adestramento

do

exército

de

trabalhadores

obedientes e pouco qualificados.
É preciso que nesta busca por uma
alfabetização significativa, que possa valorizar a
leiturização mais do que a alfabetização e, sobretudo
certo tipo de leiturização que visa à formação do
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leitor crítico. Um leitor capaz de entrar em confronto
com o texto para construir o sentido ideológico de
suas linhas e entrelinhas. Um leitor que não leia para
crer e aceitar, mas sim para ponderar sempre a
quem cada texto pode beneficiar e interessar. Enfim,
um leitor capaz de lançar um olhar problematizador
e comprometido sobre a escrita.
Azevedo (2001) enfatiza que é necessário
compreender que este processo de alfabetização
letrada, assim como o desenvolvimento decorrente
desta cultura letrada , está acessível a todas as
pessoas,

mas

compartilhados

os

conhecimentos

não

são

de

forma

homogênea,

os

conhecimentos são distribuídos socialmente. Assim,
pode-se

visualizar

esse

processo

ideal

de

alfabetização letrada dentro de uma cadeia social de
distribuição de conhecimentos, onde muitos grupos
sociais, mesmo vivendo em uma sociedade letrada,
e tendo, portanto, certos graus de letramento são, no
entanto, marginalizados no processo de produção e
estão colocados no final dessa cadeia de produção.
E deve-se notar que estas colocações são válidas
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apenas para aquela população que ainda pode ser
chamada de pobre.
Em uma sociedade altamente letrada, essa
distribuição social não homogênea do conhecimento
e das práticas sociais organizadas pelo letramento
garante, de um lado, a participação eficaz dos
sujeitos que dominam a escrita, e por, outro
marginaliza aqueles que não têm acesso a esse
conhecimento. Neste último caso, portanto estão os
analfabetos. Sendo assim as práticas sociais
equivalem a lugares sociais, os quais não se
encontram a disposição de todos de maneira igual.
O fato central a ser enfocado para fugir de
uma visão romântica, é que existem formações
discursivas mais letradas que são as mais eficazes
do ponto de vista da participação dos sujeitos que as
usam, e que estas informações não estão à
disposição de todos os indivíduos em uma formação
social dada.
Esta reflexão apenas mostra com maior
força como é poderosa a prática letrada que se
materializa o discurso teórico, visto que ele permite,
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inclusive, esse movimento de auto-reflexividade. E
isto só é possível porque o discurso é escrito, e não
oral. Saber ler e escrever torna as pessoas mais
fortes. A capacidade de suspender as regras colocálas fora de si não está ligada ao raciocínio lógico,
mas à escrita enquanto prática social, ou seja, ao
letramento. As práticas escritas mais letradas
possibilitam o poder de abstração, e a abstração, por
sua vez é a verdadeira arma simbólica que permite
a eficácia, tanto do ponto de vista enunciativo,
quanto do ponto de vista histórico-discursivo.
A eficácia da escrita está no jogo do
letramento. Um jogo ideológico regrado, ligado a
produção de sentidos que ao mesmo tempo em que
garantem a permanência, a difusão e a duração do
conhecimento, acabam por gerar um mecanismo de
exclusão e dominação onde o mais fraco nunca leva
a vantagem. È o que acontece com os analfabetos,
e

também

excluídos

com
das

todos

práticas

aqueles
mais

alfabetizados

sofisticadas

de

letramento.
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Azevedo (2001) relata ainda que enquanto o
alfabetizado tem o ouvido atento, o leitor tem os
olhos em movimento; enquanto o alfabetizado não
sabe o que procura; o leitor prevê o que vai ler;
enquanto o alfabetizado busca o rumor da língua, o
leitor contempla o silêncio do texto escrito; enquanto
o alfabetizado aprende o suporte sobre o qual se
realiza o ato de ler (a língua escrita), o leitor constrói
estratégias de leitura. A língua escrita é o objeto de
conhecimento para o alfabetizado, para o leitor ela é
um objeto de uso: seus olhos estão habituados a
identificar diferenças visuais significativas e se
movimentam aos saltos, fixando-se nos índices
pertinentes. O pensamento conservado pela escrita
interage com o pensamento do leitor através de
técnicas que incorporam aspectos perceptivos e
intelectuais, os olhos processam a informação
gráfica

e

os

processos

mentais

operam

a

compreensão. A leitura é um processo ideovisual.
Nesse processo no ato de ler, o leitor constrói o
significado do texto escrito, é um fabricante do
sentido. Sendo assim, aprender a ler é aprender a
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fabricar sentidos a partir do estímulo da palavra
impressa: ler é um meio de produção de sentido.
É preciso, pois, desescolarizar a leitura. Se
a

alfabetização

era,

por

bons

motivos,

um

aprendizado escolar, a leitura é um aprendizado
social, da mesma natureza que o aprendizado da
comunicação oral. Com a leitura será como na fala:
se o aprendizado se realizar através das práticas
familiares e sociais, somente então, a escola poderá
cumprir um papel fundamental de ajuda e de
redução das desigualdades. Quando se afirma que
a leitura é um aprendizado social, não se está
criando uma situação nova, apenas elucidam os
mecanismos

da

desigualdade

escolar.

Pelo

contrário, ao continuar atribuindo à escola tarefas
que ela não pode realizar, é que se perpetuariam as
injustiças e as ilusões.
O resultado da descolarização da leitura
demanda um esforço considerável em relação ao
corpo social para que este adquira comportamentos
de leitura efetivos. Esse esforço deve concentrar-se
nos meios tradicionalmente excluídos do acesso a
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leitura. Leitura e transformação da escola dependem
de uma política de ação comunitária por parte das
instâncias e movimentos de educação popular. O
mais urgente é suscitar as práticas de leitura nas
camadas sociais que até aqui foram apenas
alfabetizadas.
Azevedo (2001) mostra que esta ação de
educação popular deve se desenvolver em múltiplas
instâncias: empresas, associações de bairro, grupos
de lazer, bibliotecas, formação contínua, meios de
comunicação.

Ela

deveria

avançar

em

três

dimensões:
Desenvolvimento das estratégias de leitura
e abandono dos comportamentos alfabéticos.
Multiplicação

dos

encontros

com

diversificados tipos de escritos sociais. A política de
animação em torno de livros, revista e jornais
deveriam ser ampliados nos locais de trabalho, de
vida comunitária e de lazer. O importante é descobrir
a qualidade do elo que se estabelece entre as
preocupações das pessoas e a variedade de
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respostas a elas oferecidas pela escrita. Ou seja,
fazer os livros viverem no cotidiano.
Reapropriação comunitária das práticas
educativas: Trata-se de informar e apoiar todos os
co-educadores em suas intervenções quanto à
escrita, em vez de persuadi-los de que esse assunto
é prioridade da escola. Trata-se do movimento
inverso ao que foi feito em relação à alfabetização.
Para uma transformação da escola para
torná-la formadora de genuínos leitores também
passa pela questão política. Deve ser uma
reivindicação popular, uma exigência ligada à
qualidade de vida. Levando em conta que o objetivo
do ensino deve ser redefinido. Bons métodos de se
ensinar a ler, não serão suficientes para reverter à
situação. Para que o projeto da escola seja
redefinido, é o próprio modelo de sociedade que
deve sê-lo. Em resumo melhorar as condições de
ensino para garantir boa formação dos alunos não
passa apenas por sofisticadas experiências em
laboratórios de universidade. Também passa pela
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luta social por uma redistribuição das riquezas
culturais.
Ser leitor, e não apenas decifrador, é
condição necessária para usufruir e participar da
democracia. Não se trata apenas de democratizar a
leitura, assegurando a todos o acesso a ela como se
fosse um bem como outro qualquer. Vale lembrar
que uma democracia somente merece este nome se
seus participantes tiverem acesso à cultura, aos
conhecimentos. Levando em consideração que a
melhor forma de se ter esse acesso é a leitura. Do
contrário, uma minoria de leitores determina a
informação a ser proposta ou imposta aos nãoleitores. O fato é que ensinar alguém a ser leitor
pede estratégias pedagógicas diferentes daquelas
que se contentam com a alfabetização básica. Do
jeito que está o ensino da verdadeira leitura será um
fracasso. E mais, não se deve contar apenas com a
escola nesta empreitada. Deve acontecer uma
apropriação

do

ensino

pela

comunidade.

A

educação deve voltar a ser uma ação comum,
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enquanto tentou-se confiscá-la em proveito de uma
instituição especializada.
Para Azevedo (2001) não se deve pensar o
analfabetismo brasileiro apenas em termos de
descaso das autoridades competentes, pois alguém
tem algum interesse em mantê-lo. Não se deve ver
o analfabetismo de forma exclusivamente negativa,
ou seja, como falta de responsabilidade, de
competência. Historicamente interessou a muita
gente que grande parte da população não tivesse
acesso autônomo às informações e a cultura de
forma geral, interessou a muita gente permanecer
com a exclusividade da capacidade de ler e
escrever.
Partindo deste pressuposto a alfabetização
é mais complexa do que se pode pensar. Não se
trata apenas de se colocarem métodos modernos no
lugar dos antigos, de se trocarem as cartilhas pelas
decorrências pedagógicas das descobertas de
Ferreiro. É preciso exigir o direito real do acesso a
leitura e à escrita, e exigi-lo de quem não o quer dar.
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da

alfabetização das crianças das escolas públicas em
nosso país tem sido buscada através da formação
dos professores. Afirmam que grande parte das
crianças não é alfabetizada porque os professores
não são qualificados. Ressalta que é preciso
capacitá-los, reciclá-los, expô-los às mais recentes
teorias sobre leitura e desenvolvimento cognitivo.
Entretanto, supor que o virtuosismo de um professor
bem formado dará conta de alfabetizar classes de
quarenta crianças, sozinho, é abusivo e contraria
todas as análises psicopedagógicas, contraria o
texto original do novo projeto da LDB, que entende
qualidade de ensino como algo que se mede
também em termos quantitativos: não menos que
quatro horas de aula por dia, não mais de vinte e
cinco crianças nas classes de alfabetização, não
mais de cinqüenta por cento do tempo de trabalho
do professor em sala de aula. Isso sem mencionar a
infra-estrutura escolar, basicamente laboratório e
biblioteca, dos quais esta última é equipamento
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séria

de

alfabetizar.
De

acordo

com

Braslavsky

(1993)

a

renovação da didática do ensino reforça o conceito
de ensino como um fenômeno complexo em que
interferem as condições de quem aprende e de
quem ensina em suas múltiplas interações, os
condicionantes internos e externos da escola e os
condicionantes

transformadores

do

ensino

produzidos por ela. Problematizando, sobretudo, as
relações entre teoria e a prática, entre a escola ideal
e a escola real, entre o currículo formal e o currículo
real, entre o currículo externo e o currículo interno.
As

abordagens

que

privilegiam

a

aprendizagem espontânea da língua escrita se
atentam para as diferenças que existem entre a
educação formal, intencional, orientada por metas,
com conteúdos programáticos, e a educação
funcional, difusa, que se realiza fora da escola, sem
por isso desconsiderar as relações que existem
entre ambas.

Coerentemente, assumimos o

construtivismo em sua nova dimensão, que valoriza
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os papéis respectivos do aluno e do professor na
construção

progressiva

de

significados

compartilhada na aprendizagem e no ensino. No
ambiente educacional, é comum o uso pejorativo e
indiscriminado do modelo tradicional de ensino,
ignorando assim a história do ensino, entretanto,
esta merece ser investigada no mínimo, para
sabermos o que deve ser superado e o que podemos
conservar.
As aprendizagens de leitura e escrita se
renovaram

nas

últimas

décadas

com

as

contribuições de novas correntes da linguística que
deram mais atenção á língua escrita. Em diversos
países,

intensificaram

as

pesquisas

sobre

aprendizagem espontânea da leitura e da escrita em
crianças pequenas, antes de ingressarem na escola.
E oposição a passividade do aluno receptor de um
ensino mais que pré- histórico, a investigação das
construções internas originais da criança em uma
perspectiva

piagetiana

poderia

Poderíamos supor talvez

ser

instigante.

que a metodologia

implícita, predominantemente alfabética e silábica,
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também teve algo a ver com a busca de um processo
que se realiza na sequência psicogeneticamente
ordenada dos padrões conceituais pré-silábico,
silábico, silábico-alfabético e alfabético.
No complexo cenário de sala de aula, nos
propomos a explorar a relação que se estabelece
entre as estratégias da criança e seus pares e as
estratégias do professor, superando a oposição
entre o paradigma centrado no professor e o
paradigma centrado na criança e considerando a
ação de ambos na grande complexidade do ato
educativo. É fundamental considerar que o aluno
adquire o conhecimento instrumental ou simbólico
da escrita, mediante uma ação docente orientada
pelo propósito de levar a sua compreensão interna
da língua escrita, ou seja, conduzir a criança para a
produção de textos significativos, que possam ser
lidos pelo receptor, e à leitura, ainda que vacilante,
de

textos

significativos

acessíveis

à

sua

compreensão. Paralelamente a estas aquisições,
ainda que imperfeitas, a experiência mostra que os
alunos descobrem um grande interesse pela leitura,
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podem reconhecer seus diversos propósitos e
desfrutá-los intensamente, revelam, ainda, como
podem expressar sem restrições todos os seus
pensamentos através da escrita.
Braslavsky (1993) afirma que as teorias
sobre o desenvolvimento enfatizam muito os ganhos
e

esquecem-se

das

perdas.

Pensando

dialeticamente, no entanto, sabemos que sempre
que se ganha algo, também alguma coisa se perde.
Assim, do ponto de vista científico, seria preciso que
fossem produzidos discursos teóricos sobre as
perdas advindas do processo do letramento. Por
exemplo, investigar como vivem e interagem com
uma sociedade letrada os grupos de analfabetos e
alfabetizados, como é e como é usado seu
conhecimento de mundo, como estão organizadas
suas práticas discursivas.
Em relação à construção do conhecimento
do aluno, sem dúvida ele é o agente da construção
do conhecimento, já que sem sua atividade mental
não haveria elaboração dos significados. Entretanto,
é o professor que conhece em princípio os
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significados que se pretende compartilhar e este
conhecimento lhe permite planificar o ensino
acomodando progressivamente os sentidos e os
significados construídos no transcurso de atividades
ou tarefas escolares.
Os objetivos também são formulados na
interação professor-aluno. Comprovamos em nossa
experiência que graças aos recursos utilizados pelo
professor visando à produção de significados
através da escrita, a criança descobre seus objetivos
e apropriando-se deles passa a utilizar estratégias
para chegar a ressignificação. Faz perguntas à
professora, troca e discute com os companheiros,
procura os cartazes na sala de aula, revisa suas
próprias produções.
À medida que a professora seleciona e
utiliza estratégias corretas para orientar os alunos na
reflexão sobre suas próprias produções estimula sua
auto-estima e ajuda-os a progredir.
Braslavsky

(1993)

enfatiza

que

na

participação construtiva de significados, a função do
professor vai além da simples graduação do
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processo. Ele deve considerar o sujeito como
totalidade, pois não são apenas os processos
cognitivos

da

construção,
anteriormente

criança

mas

que

também

adquiridos,

intervêm

os
suas

nesta

conhecimentos
motivações,

o

sentido que atribuem o conteúdo, suas atitudes em
relação à escola e o professor. Esses fatores que
tem origem no meio cultural e familiar são às vezes
esquecidos, mas dão a medida da importância da
intervenção do professor.
Nesse sentido começaremos por analisar os
aspectos da aquisição da linguagem escrita que
devem ser de conhecimento do professor que se
lança na apaixonante experiência de participar na
elaboração de um conteúdo que influenciará de
todos os saberes curriculares, permitirá ao aluno
desfrutar dos prazeres literários, será instrumento
indispensável para sua educação permanente num
mundo que se transforma com o ritmo acelerado do
desenvolvimento científico e tecnológico.
Para

que

a

criança

alcance

a

intencionalidade de escrever de modo significativo,
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tudo indica que é preciso motivá-la externamente,
principalmente

fazendo-a

conhecer

experimentalmente o sentido da escrita. Entretanto
esta motivação se dá externamente principalmente
fazendo-a conhecer experimentalmente o sentido da
escrita. Entretanto esta motivação externa deve se
inserir nos interesses mais vitais da criança e esses,
por sua vez, se vinculam às condições sociais e
culturais de seu meio.
Existem

também

diferenças

entre

a

atividade reflexiva da criança quando começa a falar
e quando começa a escrever. Quando se inicia na
linguagem oral, ela não toma consciência dos sons
que pronuncia nem das operações que realiza
expressa

pensamentos

sincréticos,

ou

seja,

pensamentos reais e imaginários mediante unidades
sonoras que, graças á sua tomada de consciência
lingüística, organiza e normatiza progressivamente
segundo a gramática da língua de seu meio. É
necessário

que

as letras

se

convertam

em

elementos da vida das crianças tal como é a
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linguagem. Desse modo que as crianças aprendem
a falar, deveria aprender a ler e escrever.
De fato, a sala de aula deve oferecer à
criança um rico ambiente de linguagem escrita. Deve
dispor de biblioteca e de toda sorte de materiais
como revistas, avisos e guias a que a criança possa
ter acesso. Mas tudo isso, ainda que necessário, não
é suficiente.
A motivação domina todo processo de
ensino e aprendizagem desse conteúdo que
inicialmente não responde às necessidades da
criança. Os professores demonstram uma grande
perspicácia e sutileza para promover externamente
essa motivação, encontrando motivos internos que
lhe sirvam de apoio. Os que atuam em escolas de
regiões muito carentes desenvolveram interessantes
reflexões sobre o valor distinto de certos estímulos
externos para uns e outros alunos, conforme suas
condições de vida. Por exemplo, para elaborar o
tema curricular “a primavera”, o produto escrito era
diferente em cada caso. Quando se atreviam a
expressar-se depois que a professora havia criado
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um vínculo afetivo que o permitia, as crianças pobres
não falavam de flores e nem do canto dos pássaros,
mas descreviam as ruas com mais barro e por isso
o piso de suas casas mais sujo.
Braslavsky (1993) conclui que a criança
deve saber o que vai aprender tanto quanto o
professor o que vai ensinar. O professor pode ajudála a conhecer o sentido da língua escrita por meio de
experiências sobre seus propósitos e funções.
Os alunos devem conhecer ativamente a
utilidade da língua escrita parra a comunicação com
um

interlocutor

ausente,

para

registros

de

conhecimentos adquiridos, para guardá-los como
memória

e

para

buscar

informação.

Simultaneamente, eles devem experimentar e usar a
leitura e a escrita em suas diversas funções: a
recreativa, principalmente através da leitura e contos
infantis ou de notas esportivas de jornais e revistas,
a informativa, como nas placas de ruas, em diversas
seções de jornais, nas indicações de trânsito, nos
indicadores de perigo e também em receitas de
cozinha, bulas de remédios, instruções de jogos etc.
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A importância das atividades linguísticas se
manifesta na relação educativa interpessoal entre
aluno e professor e entre seus pares. A atividade
mental da criança reproduz essas atividades
linguísticas no modo intrapessoal ou intrapsíquico,
até que ela atinja o uso fluente da língua nativa, e
finalmente, da língua padrão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da presente pesquisa
possibilitou um conjunto de aprendizado a respeito
do processo de alfabetização e letramento que se
refletiram com esta temática. Possibilitou um
entendimento maior sobre a temática alfabetização
e letramento, que apesar de serem conceitos
diferentes os dois processos se somam. Desde cedo
à criança que está em contato com livros, revistas,
jornais, fingindo que está lendo e está cercada de
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pessoas que fazem uso social de práticas de leitura
e escrita em seu dia a dia, esta criança, no entanto,
começa a entrar em um mundo letrado. Esses
exemplos evidenciam a diferença do fenômeno
alfabetização e letramento.
Para ler e escrever, a criança passa por dois
processos: as características do sistema da escrita e
o uso funcional da linguagem. A criança passa por
diferentes hipóteses até se apropriar do sistema da
escrita e da leitura. Essas hipóteses dependem do
grau de letramento do ambiente social e das
vivências sociais de leitura e escrita, vivenciados no
meio no qual está inserida. Levando em conta que a
criança que cresce em meio letrado, está exposta a
interações, se vê continuamente envolvida como
agente e observador no mundo letrado. Os adultos
lhes dão a possibilidade de comportar-se como leitor
antes de sê-lo, aprendendo precocemente o
essencial das práticas sociais ligadas à escrita.
No entanto, será necessário mudar o
aprender, levando em consideração que este
processo de transformação do ensino aprendizagem
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demanda tempo, talvez muito tempo, porque requer
ações de vários segmentos que vão além dos muros
da escola.
Neste contexto, a pesquisa foi produtiva,
pois atingiu os objetivos propostos identificando as
diferenças entre alfabetização e letramento, porém
indo além ao considerar que tanto a alfabetização
quanto o letramento, são processos que ocorrem ao
longo da vida, considerando que o avanço do grau
de letramento das pessoas está diretamente
relacionado com os fatores sociais, econômicos e
políticos da sociedade.
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UMA ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
NO
CURRICULO
DE
MATEMÁTICA DA CIDADE DE SÃO
PAULO

Cecy Leite Alves Carreta

RESUMO

A Educação Inclusiva pode ser considerada como o
ato de inclusão na rede regular de ensino de
estudantes portadores de necessidades especiais
ou portadores de distúrbios de aprendizagens. A
educação inclusiva está cada vez mais presente nas
escolas do Brasil, para o desenvolvimento da
Educação Inclusiva é necessário subsídios legais,
por meio de documentos oficiais para nortear seu
desenvolvimento, uma das formas de oferecer esse
subsídio é por meio das orientações presentes no
Currículo da Cidade de São Paulo, visto que é o
documento norteador de todas as escolas do
município. Então, a presente pesquisa tem como
objetivo investigar como o Currículo da Cidade de
São Paulo (2017) apresenta as exigências e
orientações para o desenvolvimento efetivo da
educação inclusiva. Trata-se de uma pesquisa
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qualitativa que utilizou como método a análise de
conteúdo de acordo com a visão defendida por
Bardin (2011). Foi analisado o Currículo da Cidade
de São Paulo, relacionando o documento com
pesquisas que apresentam aspectos para que a
educação inclusiva realmente aconteça. Os
resultados obtidos foram muito significativos, visto
que o Currículo da Cidade de São Paulo (2017)
oferece subsídios legais para que os professores
promovam uma Educação inclusiva, entretanto
acredito que poderia apresentar mais orientações e
subsídios para esses professores, considerando que
todas as escolas municipais da Cidade de São Paulo
têm a obrigação de utilizar o documento para nortear
suas atividades.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Matemática;
Currículo da cidade de São Paulo.

ABSTRACT

Inclusive Education can be considered as the act of
inclusion in the regular network of teaching students
with special needs or people with learning disorders.
Inclusive education is increasingly present in schools
in Brazil, for the development of Inclusive Education
legal subsidies are needed, through official
documents to guide its development, one of the ways
to offer this subsidy is through the guidelines in the
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Curriculum of City of São Paulo, since it is the guiding
document of all schools in the municipality. So, the
present research aims to investigate how the City of
São Paulo Curriculum (2017) presents the
requirements and guidelines for the effective
development of inclusive education. It is a qualitative
research that used as a method the analysis of
content according to the view defended by Bardin
(2011). The São Paulo City Curriculum was
analyzed, linking the document with research that
presents aspects for inclusive education to actually
happen. The results obtained were very significant,
since the City of São Paulo Curriculum (2017) offers
legal subsidies for teachers to promote inclusive
education, but I believe that it could present more
guidelines and subsidies for these teachers,
considering that all municipal schools of the City of
São Paulo are obliged to use the document to guide
their activities.

Keywords: Inclusive education;
Curriculum of the city of São Paulo.

Mathematics;

1. INTRODUÇÃO

Segundo

Mantoan

(2003)

as

escolas

possuem a importante função de proporcionar a
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construção de um cidadão autônomo, crítico,
criativo, além disso, visa a o desenvolvimento para a
vida

profissional

do

cidadão.

Atualmente,

a

sociedade brasileira conta com um grande número
de pessoas com algum tipo de deficiência, seja
deficiência visual, auditiva, mental, física ou múltipla.
Essas pessoas têm direito a educação institucional
e esse direito é apresentado na Constituição Federal
de 1988.

A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para
o trabalho (BRASIL, 1988, p. 123).

Consequentemente, a escola em conjunto
com a família, devem oferecer ao estudante
autonomia, criticidade e o preparo para a vida
profissional, além disso, de acordo com Ainscow e
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César (2006) a escola também possui a função de
direcionar seus alunos para a construção de uma
sociedade mais inclusiva.
Santos (1995) sinaliza que um dos grandes
desafios das escolas de Educação Básica é
oportunizar a todos os seus alunos uma educação
de qualidade e inclusiva, a qual se respeite as
diferenças culturais, sociais e individuais, entre
outras.
Diante disto, se pode perceber a importância
da escola ter subsídios para oferecer a todos os seus
alunos, principalmente os alunos com alguma
deficiência uma educação de qualidade. Um dos
subsídios importantes para o desenvolvimento
dessa educação são os documentos oficiais que
organizam os conteúdos, as metodologias

e

subsidiam o ensino.
Essa pesquisa analisará, exclusivamente, o
currículo da cidade de São Paulo, no componente
curricular Matemática, visto que é uma das
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mais

Então essa

pesquisa tem como objetivo analisar como o
currículo da cidade de São Paulo, especificamente
do componente curricular Matemática, regulamenta
o desenvolvimento de uma educação efetivamente
inclusiva.
A

pesquisa

trata-se

de

uma

pesquisa

qualitativa que utilizará como método o estudo de
caso.

2. CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO
PAULO: MATEMÁTICA

O Currículo da Cidade de São Paulo é um
documento

norteador para

todas as escolas

municipais da cidade de São Paulo, o documento
apresenta orientações pedagógicas para todas as
escolas.
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O Currículo da Cidade de São Paulo busca
conciliar as orientações curriculares presente na
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com a
realidade dos alunos do Município de São Paulo. O
processo de atualização curricular foi iniciado em
Março de 2017, a partir de um seminário municipal
que contou com a participação de diretores e
coordenadores pedagógicos de todas as unidades
educacionais de Ensino Fundamental da rede
municipal, ademais, esse seminário contou com a
participação de professores, gestores e técnicos das
Diretorias Regionais de Educação.
O Currículo da Cidade de São Paulo foi
construído em parceria com o intuito de proporcionar
a integração escolas de todos os estudantes da
Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Para que
isso ocorra de fato, o currículo é organizado em três
ciclos, o primeiro é o ciclo de alfabetização que vai
do 1º ao 3º ano; o segundo é o ciclo interdisciplinar
que vai do 4º ao 6º ano e; o terceiro é o ciclo autoral
que vai do 7º ao 9º ano.
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3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A Educação Inclusiva pode ser considerada
como o ato de inclusão na rede regular de ensino de
estudantes portadores de necessidades especiais
ou portadores de distúrbios de aprendizagens.
Segundo Miranda e Gaia (2013) a Educação
Inclusiva objetiva que todas as pessoas devem ser
inseridas na escola regular, desconsiderando suas
esfera socioeconômica, de acordo. As necessidades
educacionais, segundo Miranda e Gaia (2013) são:
deficiência sensorial (auditiva e visual), deficiência
mental (como autismo e diversos graus de
deficiência

cognitiva),

deficiências

múltiplas

(paralisia cerebral e outras condições), dislexia,
superdotados, entre outras (GLAT et al., 2006).
A

Educação

Inclusiva

prevê

avanços

beneficiários a todos os alunos no ensino e nas
práticas pedagogias desenvolvidas no ambiente
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escolar. Segundo Miranda e Gaia (2013), a equipe
pedagógica fica incumbida pelo desenvolvimento de
práticas

inovadoras

para

o

atendimento

da

necessidade educacional dos alunos, tendo como
base o sistema educacional e as suas possíveis
limitações.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Especial (2001) apontam que uma escola
inclusiva é constituída por uma escola regular com
projetos políticos pedagógicos que constem ações
que permitam e favoreçam a inclusão escolar de
todos os alunos.

4. METODOLOGIA

Essa será uma pesquisa qualitativa que
utilizará como método a Análise de conteúdo. Bardin
(2011) organiza a análise de conteúdo em três “polos
cronológicos”

quais

sejam

a

pré-análise,

a

Cecy Leite Alves Carreta

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1664

exploração

dos

do

material

e

o

tratamento

resultados, a inferência e a interpretação.
A pré-análise é constituída de uma leitura
flutuante que implica em três ações, que se articulam
mutuamente, quais sejam escolha de documentos,
formulação das hipóteses e dos objetivos e
referenciação dos índices. Cada uma das ações
implica em novas tomadas de decisões que
culminaram com a exploração do material. Neste
sentido, a escolha de documentos implica em
constituir o corpus e preparar o material; a
formulação das hipóteses e dos objetivos implica em
dimensionar e direcionar a análise; por fim, a ação
de referenciação dos índices implica em elaborar os
indicadores,

decidir

pelas

regras

de

recorte,

categorização e codificação, e testar as técnicas.
(BARDIN, 2011)
O tratamento dos resultados e interpretação é
formulado a partir da administração das técnicas no
corpus e consiste em realizar operações estatísticas,
que conduzirão à síntese e seleção dos resultados,
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implicando na inferência e interpretação. Cabe
destacar que as operações estatísticas serão
passíveis de provas de validação. (BARDIN, 2011)
A interpretação realizada será orientada em
duas direções, quais sejam outras orientações para
uma nova análise que implicará na formulação das
hipóteses e dos objetivos; e a utilização dos
resultados

de

análise

com

fins

teóricos

ou

pragmáticos (BARDIN, 2011).

5. A ANÁLISE DO
CIDADE
DE
MATEMÁTICA

CURRÍCULO DA
SÃO
PAULO:

O currículo da cidade de São Paulo é
norteado por conceitos primordiais para a educação
inclusiva, visto que o documento possui três
conceitos que os orienta, são eles: Educação
Integral, Equidade e Educação Inclusiva.
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A Educação integral tem como objetivo a
promoção do desenvolvimento integral dos alunos
“considerando as suas dimensões intelectual, social,
emocional, física e cultural” (BRASIL, 2017, p. 12).
Equidade

está

relacionada

com

a

compreensão e o reconhecimento de diferentes
características particulares da humanidade.

Partimos do princípio de que todos os
estudantes são sujeitos íntegros,
potentes, autônomos e, portanto,
capazes de aprender e desenvolverse, contanto que os processos
educativos a eles destinados
considerem suas características e
seu contexto e tenham significado
para suas vidas. Assim sendo,
buscamos fortalecer políticas de
equidade, explicitando os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento,
garantindo as condições necessárias
para que eles sejam assegurados a
cada criança e adolescente da Rede
Municipal de Ensino, independente
da sua realidade socioeconômica,
cultural, étnico-racial ou geográfica.
(BRASIL, 2017, p.12).
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A Educação Inclusiva que tem como objetivo

Respeitar e valorizar a diversidade e
a diferença, reconhecendo o modo
de ser, de pensar e de aprender de
cada estudante, propiciando desafios
adequados às suas características
biopsicossociais, apostando nas
suas possibilidades de crescimento e
orientando-se por uma perspectiva
de educação inclusiva, plural e
democrática. (BRASIL, 2017, p. 12).

O Currículo da Cidade de São Paulo (2017)
também apresenta que a matriz de saberes
estabelecida

se

fundamenta

em

diversas

concepções e uma delas é a “Educação integral e
Educação Inclusiva” que são direcionadas para a
promoção do desenvolvimento humano integral que
garanta igualdade de oportunidades para todos os
alunos, além disso, assegurando que os alunos
“sejam considerados a partir de suas diversidades,
possam vivenciar a escola de forma plena e expandir
suas capacidades intelectuais, físicas, sociais,
emocionais e culturais” (BRASIL, 2017, p. 29).
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Outra evidencia de que o Currículo visa à
educação inclusiva é que um de seus objetivos é a
formação

de

cidadãos

éticos,

que

sejam

responsáveis e solidários para a promoção de uma
sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e
sustentável. Ademais, o documento também visa
parcerias importantes para o desenvolvimento pleno
de uma educação inclusiva a partir da coparticipação
na

escola

dos

Centros

de

Formação

e

Acompanhamento à Inclusão (CEFAIs) e o Núcleo
de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem
(NAAPA).
Por fim, o Currículo da Cidade de São Paulo
(2017) prevê legalmente que a Educação Inclusiva
ocorra de fato, entretanto os professores e
coordenadores possuem um papel primordial para
que esse tipo de educação realmente aconteça,
entretanto a analise desenvolvida nessa pesquisa
permitiu visualizar que o Currículo da Cidade de São
Paulo oferece subsídios para esse desenvolvimento.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Currículo da Cidade de São Paulo (2017)
oferece

subsídios

para

que

os

professores

proporcionem uma Educação inclusiva. Entretanto,
no item direcionado aos conteúdos não apresenta
diretamente informações sobre como desenvolver
essa educação inclusiva, então acredito que seria
importante

ter

mais

informações

sobre

o

desenvolvimento dessa educação inclusiva no
desenvolvimento dos conteúdos, uma vez que todas
as escolas municipais de São Paulo utilizam o
documento para nortear suas atividades.
Ademais, uma formação adequada para os
professores direcionados a essa educação torna-se
essencial para que essa educação seja efetivamente
proporcionada, então acredito também que o
documento

deveria

prever

e

incentivar

essa

informação.
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Por fim, a educação inclusiva ainda tem um
longo caminho para ser desenvolvida de forma
integral em todas as escolas municipais de São
Paulo, entretanto esse caminho vem sendo traçado
e direcionado para a sua efetivação em todas as
escolas.
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A MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E O
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA
Carina das Neves Duarte Freitas

PRÁTICA PEDAGÓGICA
Percebe-se a cada ano que é necessário
refletir sobre as práticas pedagógicas reconhecer
nas crianças suas necessidades, interesses e
aspirações, a proposta pedagógica das instituições
de educação infantil tem como objetivo promover o
desenvolvimento integral da criança.
Também garantir o acesso a processos de
construção de conhecimentos, contudo, ter a
consciência que a criança é protagonista da própria
historia, que pensa e sente o mundo de um jeito
próprio, por isso as atividades pedagógicas são
realizadas com intuito de alcançar esse objetivo.
O fator humano contribui para o seu
desenvolvimento da criança e atravésdas relações
e interações com outras pessoas – adultos e
crianças – e, desta forma, permite a construção de
características, o modo de agir, de sentir, de ver e
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conhecer o mundo que a cerca.
O Centro de Educação Infantil (CEI)
desenvolve um trabalho humanizador, participativo
que propicia o desenvolvimento das funções
cognitivas, de criar situações de aprendizagens
através experiências significativas e possibilitem seu
desenvolvimento intelectual.
A prioridade do CEI é oferecer educação
continua e dinâmica, promover atividades
pedagógicas por meio de situações significativas,
desta forma, o projeto político pedagógico visa
elaborar praticas pedagógicas que possibilite à
criança construir-se como um sujeito autônomo e
socialmente responsável.
DIALOGANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Com a preocupação da autonomia e
segurança das crianças no desenvolvimento das
atividades
e
proporcionar
experiências
significativas,
as
praticas
pedagógicas são
dialogadas e refletidas com toda comunidade
educativa.
O objetivo é definir caminhos pedagógicos
que favoreçam a cultura infantil, despertar
sentimentos e sensações, compreender a diferença
e necessidades individuais e coletivas sem perder de
vista os princípios e valores cultivados pelas
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famílias.
O Projeto Político Pedagógico* do CEI João
Francisco de Haro, Ver., tem por finalidade promover
a integração da comunidade escolar, aprimorar as
praticas pedagógicas que possibilitem o avanço do
trabalho em grupo, a troca de experiências e a
socialização.
*O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento
que reflete a proposta educacional da escola. É através dele
que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho
coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são
assumidas para execução dos objetivos estabelecidos.
Disponível em:<http://www.infoescola.com/educacao/projetopolitico-pedagogico/>.

Também, a análise e o estudo das atividades
desenvolvidas junto às crianças, estabelecer
relações de parcerias com as famílias a fim de
conhecer o históricofamiliar e torná-las participantes
das atividades desenvolvidas na unidade escolar.
LOCALIZAÇÃO DO CEI HARO
O CEI João Francisco de Haro, Ver., esta
localizado à Rua Pedro de Castro Velho, 559 –
Jardim Iva, Subdistrito de Sapopemba, está
subordinado à Diretoria Regional de São Mateus
integra a Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura de São Paulo.
O prédio da unidade conta com uma estrutura
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física de 05 salas para atendimento das crianças e
cada uma delas há um solário menor, também um
solário maior que dá acesso ao parque infantil e
permite as crianças realizarem as atividades na área
externa nos dias chuvosos e/ ou ensolarados.
No parque infantil há diversos brinquedos que
contribuem para o desenvolvimento das funções
cognitivas das crianças, também há uma biblioteca
infantil que os professores utilizam para leitura na
roda de conversa e nos diálogos com as crianças.
O CEI Haro promove atividades significativas
por meio de brincadeiras, jogos, musicas que
propiciem o desenvolvimento integral, físico e
emocional, tem o compromisso de ofertar as
crianças um espaço que estimule a construção do
conhecimento.
Contudo, na construção e organização do
projeto político pedagógico deve ter como parâmetro
as orientações previstas nas
diretrizes e
orientações curriculares que servem de base para
execução, elaboração e desenvolvimento das
atividades pedagógicas.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
DIRETRIZES CURRICULARES

E

AS

O projeto político pedagógico deve dar ênfase
aos pilares da educação: aprender a conviver,
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aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a
ser; deve elabora situações que promovam a
construção do conhecimento sólido, significativo e
prazeroso.
Observar que através do brincar dá-se a
ampliação
do
conhecimento, possibilita as
interações com diferentes parceiros, oportuniza o
desenvolvimento de diversas linguagens, mas para
desenvolver um bom trabalho é preciso ter como
base as diretrizes curriculares.
Ao desenvolver o projeto se basear nas
seguintes diretrizes:
a) Universalização e qualificação do atendimento

a Educação Infantil;
b) Promover o acesso, a permanência e a

aprendizagem das crianças;
c) Elaborar

o projeto pedagógico com a
participação e toda comunidade educativa;

d) Desenvolver os projetos com experiências

significativas no processo educativo.
O CEI Haro tem o compromisso educacional
de oferecer um ambiente agradável e seguro que
propicie à criança o seu desenvolvimento global,
através de situações que promovam um
conhecimento sólido, significativo e prazeroso
sempre respeitando a natureza, o ritmo e o limite da
Carina das Neves Duarte Freitas

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1678

criança.
É necessário compreender que o educar está
relacionado ao estágio do desenvolvimento da
criança, que através do ato de brincar (ponte entre a
realidade e fantasia), amplia o conhecimento,
possibilita as interações, forma relações de
parcerias.
Desta forma, o projeto pedagógico deve
considerar que a criança é um ser humano em
desenvolvimento constante que tudo ao ser redor é
fonte de prazer, que desperta a curiosidade, que
contribuem para estruturação da sua personalidade.
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
ORIENTAÇÕES CURRICULARES

E

AS

A Educação Infantil vive um intenso processo
de revisão de concepções sobre a educação das
crianças nos espaços coletivos e de fortalecimento
das
praticas pedagógicas mediadoras de
aprendizagens que auxiliam no processo ensino
aprendizagem.
Para auxiliar na aprendizagem as Orientações
Curriculares destacam alguns pontos que servem de
referência ao trabalho pedagógico:
a) Valorizar as interações professor-criança e

criança-criança como recursos fundamentais
nas aprendizagens;
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b) Tornar a brincadeira infantil como campo

privilegiado de experiências na construção
conjunta de significados;
c) Garantir a integração dos diferentes campos de

experiências sem diluir a especificidade dos
objetos de conhecimento e das linguagens que
podem possibilitar a aprendizagem:
d) Acolher

a diversidade de ritmos de
realização pelas crianças, considerando que
algumas
irão
se
desenvolver
com
independência antes que as outras;

e) Providenciar para que elas tenham boas

oportunidades
companheiros.

para

interagir

com

os

As aprendizagens vivenciadas pelas crianças
são selecionadas pelos professores para fazerem
parte do cotidiano da educação infantil, alimentar a
iniciativa e curiosidade, do modo como criam
significados sobre o mundo, sobre si e outro.
O projeto político pedagógico elaborado pela
equipe de educadores de cada unidade irá
dimensionar como, quanto e quando cada atividade
de aprendizagem será trabalhada com as crianças
que trabalham a autonomia da delas na construção
de significados.
Com isso, o professor pode organizar um
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ambiente mais produtivo para as crianças
interagirem e movimentarem, estabelecer limites e a
trabalhar com regras orientadoras da convivência,
explicar certas proibições, fazer acordos e lembrálas do acordo sempre que necessário.
Auxiliá-las na, desafiante, tarefa de fazer e
consolidar amizades e parcerias, aprender a
resolver e mediar os conflitos com os colegas, o
professor passa a ter um papel de mediador do
conhecimento e das relações que a criança tem
com outro.
O papel do professor como mediador do
conhecimento e as práticas pedagógicas tem sido
abordado não somente pela orientação e diretrizes
curriculares também por outros autores, entre eles
destacam-se Lev Vigostok e Jean Piaget.
MEDIAÇÃO
SEGUNDO
SÓCIOINTERACIONISMO
SÓCIOCONSTRUTIVISMO

LEV

VYGOTSKY:
OU

O homem é um ser social e histórico e para
satisfazer de suas necessidades que o leva a
trabalhar e transformar a natureza, a estabelecer
relações com seus semelhantes, a produzir
conhecimentos, a construir a sociedade e a fazer a
historia, segundo Lev Vygotsky,
A

teoria

do

sóciointeracionismo

ou
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sócioconstrutivismo menciona que o homem se
constitui através de suas interações sociais,
portanto, é visto como alguém que transforma e é
transformado nas relações produzidas em uma
determinada cultura.
Vygotsky menciona que a convivência social
é fundamental para transformar o homem de ser
biológico a um ser humano social e a aprendizagem
que brota nas relações sociais ajuda a construir os
conhecimentos
que
darão
suporte
ao
desenvolvimento mental.
Segundo ele, a criança nasce dotada, apenas,
com as funções psicológicas elementares (reflexos,
atenção
involuntária) próprias de animais
desenvolvidas e transformam-se em funções
psicológicas superiores (consciência, planejamento
e deliberação).
As funções psicológicas superiores se
desenvolvem através da relação do homem com o
mundo, com os outros e com meio social em que
vive, contudo, essa relação é sempre mediada por
algum conhecimento, Vygotsky destaca, em sua
teoria, alguns símbolos usados no processo de
mediação.
SÓCIOCONSTRUTIVISMO
SIMBÓLICA

E

A

MEDIAÇÃO
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Na teoria do sócioconstrutivismo Vygotsky
destaca dois elementos básicos responsáveis pelo
processo de mediação: os instrumentos são objetos
externos criados pelo homem com a intenção de
facilitar o trabalho e pela sua sobrevivência,
conforme menciona Silva (2003, apud OLIVEIRA,
1993, p. 34):
“Tanto os signos quanto os
instrumentos oferecem suporte
concreto para a ação do homem no
mundo”. (SILVA, 2003, p. 53, apud
OLIVEIRA, 1993, p. 34)

Os signos são objetos internos que auxiliam
no processo psicológico, tanto instrumentos como
signos são mediadores da relação homem x homem,
homem x mundo, com auxílio dos signos o homem
pode controlar sua capacidade de atenção, memória
e acúmulo de informações.
A linguagem destaca-se entre os sistemas
simbólicos, visto que, ela é o principal instrumento
de intermediação do conhecimento entre as
pessoas, tem a função de processar a reelaboração
dos conteúdos mediados, além de interferir no
desenvolvimento psicológico.
Através da linguagem é possível designar os
objetos do mundo exterior (caneta), as ações
(escrever), qualidade dos objetos (fina), e as que se
referem às relações entre os objetos (próxima), e é
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justamente por fornecer significados precisos que
ocorre a comunicação entre os homens.
Nesse sentido, a linguagem tem também
como função: ordenar fatos e objetos, expressar
falas, organizar os pensamentos de modo a
contribuir para o desenvolvimento psicológico e
mental do ser humano e no processo da
aprendizagem.
A
APRENDIZAGEM
DESENVOLVIMENTO

E

AS

ZONAS

DE

O desenvolvimento do ser humano depende
do aprendizado que realiza num determinado grupo
cultural a partir da interação com outros indivíduos
da sua espécie, é por meio do aprendizado que
possibilita
e
movimenta
o
processo
de
desenvolvimento.
O aprendizado torna-se um aspecto
necessário e universal, uma espécie de garantia do
desenvolvimento das características psicológicas,
humanas e culturais, nesse sentido, a criança só
aprenderá a falar se pertencer a uma comunidade de
falantes.
Com isso, as relações sociais e culturais são
importantes para o desenvolvimento intelectual da
criança, para explicar o processo de aprendizagem,
Vygotsky
desenvolveu
os
conceitos
de
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desenvolvimento são eles:
a) Zona desenvolvimento potencial ou mediador –

é toda atividade e/ ou conhecimento que a
criança ainda não domina, mas que se
espera que ela seja capaz de saber e/ ou
realizar, independentemente de sua etnia,
religião ou cultura;
b) Zona desenvolvimento real – é caracterizada

por tudo aquilo que a criança já é capaz de
realizar sozinha, pressupõe-se que ela já tenha
conhecimentos prévios sobre as atividades que
realiza;
c) Zona desenvolvimento proximal – é a distancia

entre o que a criança já pode realizar sozinha e
aquilo que ela somente é capaz de desenvolver
com auxilio de alguém, de um mediador.
“entende-se
que
o
desenvolvimento
da
criança
depende de um processo de
maturação do organismo como um
todo. Esta concepção apoia-se na
ideia de que a mente da criança
contém todos os estágios do futuro
desenvolvimento intelectual; eles
existem na sua forma completa,
esperando o momento adequado
para emergir”. (SOUZA, 2003, p. 92
apud Vygotosk, 194, p. 26)
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Nesse sentido, a escola é um espaço
fundamental para impulsionar e estimular o
desenvolvimento dos conhecimentos que ainda não
foram assimilados, de maneira que o processo
ensino-aprendizagem
contribua
para
o
desenvolvimento real da criança.
O professor, nesse processo, deve ter um
papel de estimulador fazer a criança avançar em
sua compreensão do mundo, provocar avanços nos
conhecimentos que estão em fase de maturação e,
por conseguinte, alcançar o desenvolvimento real.
O PAPEL DO PROFESSOR
No desenvolvimento da criança a interação é
feita através de um mediador, este ajuda ela a
concretizar ações que não consegue realizar
sozinha, na escola, o professor passa a ter esse
papel, ele acompanha cada aluno e auxilia a superar
dificuldades, ajudá-la a avançar em outras.
Para isso, o professor deve proporcionar um
ambiente rico em aprendizagense descobertas, que
estimule sua imaginação e criatividade, que
favoreça a interação e o trabalho com os colegas de
forma a aprimorar o conhecimento e potenciar as
habilidades individuais.
No socioconstrutivismo o erro deve ser visto
pelo professor como parte do processo ensinoCarina das Neves Duarte Freitas
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aprendizagem, porem não deve ser ignorado, pois a
correção é importante para que o aluno perceba a
necessidade de melhorar e de dedicar-se mais aos
conhecimentos que ainda não domina.
Cabe ao professor, com base no conceito de
zona de desenvolvimento proximal, delinear as
competências das crianças e suas futuras
conquistas, assim como elaborar estratégias
pedagógicas que auxiliem, orientam e estimulam no
processo de desenvolvimento.
Dois fatores importantes para serem utilizados
como estratégica pedagógica e ampliar a zona de
desenvolvimento proximal são: o brinquedo e a
escrita, além de exercitar a sua imaginação,
exercerem
uma
enorme
influência
no
desenvolvimento infantil.
O BRINQUEDO
Brincar é uma realidade na vida das crianças,
para elas o ato de brincar é suficiente para
expressarem sua imaginação, por meio da
brincadeira elas expressam de modo simbólico,
suas fantasias, seus desejos, medos, sentimentos
agressivos e os conhecimentos que irão construir.
O termo brinquedo empregado por Vygotosk
refere-se ao ato de brincar, para ele, o brinquedo
(brincadeiras de faz de conta) a criança experimenta
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diferentes papeis
sociais,
funções
sociais
generalizadas, a partir da observação do mundo dos
adultos.
“no brinquedo, a criança sempre se
comporta além do comportamento
habitual de sua idade, além de seu
comportamento
diário:
no
brinquedo é como se ela fosse
maior do que é, na realidade”.
(SOUZA, 2003, p. 110, apud
VYGOTOSKY, 1984, p. 117)

O brinquedo cria zona de desenvolvimento
proximal à medida que coloca a criança em
situações de repetição de valores e imitação de
regras sociais, impulsiona conceitos e processos de
desenvolvimento, mesmo haja uma distancia entre o
comportamento na vida real e o comportamento do
brinquedo.
A importância do brinquedo não deve ser
ignorada pelo professor, ao contrario, ele deve criar
situações de brincadeiras a fim de que a criança
possa ter uma gama de possibilidades que
estimulem seu desenvolvimento e a própria
interação social.
Logo a brincadeira expressa à forma como
uma criança reflete, ordena, organiza, constrói e
reconstrói o mundo a sua maneira, com um objeto
real ou imaginário ou brincando de escrever e
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desenhar de forma a estimular e contribuir no seu
aprendizado.
A ESCRITA
O processo de desenvolvimento da escrita
está intimamente ligado aos estímulos recebidos
pela criança, desde cedo, ao fazer um rabisco em
um pedaço de papel – sem sentido nenhum para um
adulto – representa o primeiro ensaio da criança no
mundo da escrita, segundo Vygotosk.
Para ele a criança precisa ser levada a
compreender a escrita não possui significado em si
mesma, é apenas uma representação do mundo
real, pois esse processo de fazê-la perceber a
diferença entre o nome do objeto e objeto em si pode
ser estimulado através de atividades que agucem
sua imaginação.
Desta forma, o desenho, os gestos e a
brincadeira são utilizados para fazer essa
representação e permitem relacionar o objeto ao
mundo concreto, ou seja, estas atividades
contribuem
para
o
desenvolvimento
da
representação simbólica e, consequentemente, para
o processo de aquisição da linguagem escrita.
“Ensina-se as crianças a desenhar
letras e construir palavras com
elas, mas não se ensina a
linguagem escrita. Enfatiza-se de
Carina das Neves Duarte Freitas
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tal forma a mecânica de ler o que
está escrito, que se acaba
obscurecendo a linguagem escrita
como tal”. (SOUZA, 2003, p. 102,
apud VYGOTOSKY, 1984, p. 119)

O aprendizado da escrita esta associada ao
fato de que a escrita se constitui em um conjunto de
símbolos
escritos
que
funcionam
como
designações dos símbolos verbais, sendo assim, a
escrita envolve a elaboração de todo um sistema
de representação simbólica da realidade.
Para Vygotosk no processo de mediação os
instrumentos e signos constituem um meio de
contato social com outras pessoas que contribuem
para construção do conhecimento, para Jean Piaget
essa é feita com base na Teoria da Epistemologia
Genética.
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INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO AUTISTA
Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Nos dias de hoje inclusão é palavra de ordem nos
discursos de diversos órgãos educacionais nos mais
diversos contextos sociais e educacionais, pensar em
inclusão na escola regular de ensino, é pensar na
educação respeitando as diferençassem suas mais
diversas formas.
SARAIVA E LOPES (2011, p. 17) apud Lopes
definem o processo de incluir como uma forma de que
todos independente de suas limitações possam desfrutar
dos benefícios que são dispensados a toda a população,
porém, observa-se que não havia a preocupação de
promover a capacitação destes indivíduos para que
pudessem, de alguma forma ter um meio para suprir
suas necessidades mais básicas por si mesmo e do seu
trabalho.
A bem pouco tempo a inclusão no Brasil passou
de um foco excludente para uma visão inclusiva de todos
realmente, modificando a prática exclusiva vista na
história por muito tempo, uma vez que os que possuíam
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necessidades específicas eram ignorados pelo poder
público e sociedade, sendo extremamente necessário
lembrar que no século XVIII, caracterizava-se este
movimento de exclusão pela retirada dos deficientes do
convívio social porque não tinham direitos, a sociedade
os aceitava, portanto, necessitavam viver reclusos.
Condenados a reclusão e confinamento em tempo
integral
Já no século XIX, verificam-se movimentos de
reclusão parcial para aqueles considerados em risco
social, com acesso somente a instituições específicas,
(APAE e outras instituições afins) para receber
tratamento, educação, formação para o trabalho, de
acordo com suas potencialidades e capacidades.
A Declaração dos Direitos Humanos do homem e do
Cidadão, criada na França, no Início da Revolução
Francesa, em 1789, traz em seu primeiro artigo, a
afirmativa de que “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em direitos” (MEC, SEESP, 2001). Este
documento trata a todos com igualdade, oferecendo a
todos os indivíduos o mesmo direito independente da
classe social a qual pertence ou da condição física a qual
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se apresenta. Desta forma, nenhuma pessoa pode ser
vista de maneira, superior a outra, seja financeiramente,
mentalmente ou socialmente, uma vez que todos são
iguais em direitos.
Todas

as

declarações

e

convenções

internacionais, como a Declaração de Salamanca as
bases nas quais cada nação, de acordo com as
condições e características locais, deve definir a sua
orientação política e filosófica. Normas e princípios
norteadores da transição para a educação inclusiva
devem ser formulados pelos governos e terão mais força
se forem incorporados na legislação de cada país (DUK,
2006).
Assim, podemos considerar a educação, um
veículo

social

responsável

por

favorecer

tais

integrações, buscando oferecer o direito de igualdade
entre os cidadãos, integrando os diferentes em seu
convívio diário, (BATISTI,2007).
A Constituição Federal de 1988 define, no artigo
205, a educação como um direito de todos, garantindo o
pleno desenvolvimento das pessoas, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206
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estabelece a “igualdade de condições de acesso e
permanência na escola” como um dos princípios para o
ensino e garante como dever do Estado, a oferta do
atendimento

educacional

especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino.
O art.208 da Lei nº 7.853 de 24 de outubro de
1989: dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência
valorizando a diversidade e fortalece a aceitação das
diferenças. Em 1994 – Política Nacional de Educação
Especial.
A Declaração Mundial de Educação para Todos
(1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a
influenciar a formulação das políticas públicas da
educação inclusiva.
A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) nº 9.394/96 – Cap. V. Artigo 58 – Entende-se
por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 9
modalidade

de

educação

escolar,

oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.
Artigo 59 – Entende que os sistemas de ensino
deverão

assegurar

os

recursos

necessários

para
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aprendizado escolar e consequente inclusão, o que requer
currículos, métodos e técnicas adequadas, recursos e
organização; professores especializados e capacitados
para a inserção do estudante na vida em sociedade,
inclusiva dando-lhe condições, sempre que possível, à
capacitação para o trabalho.
Para atender melhor a criança com alguma
dificuldade de aprendizado, dito “necessidades especiais”,
foi criado uma das inovações trazidas pela Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação

Inclusiva

(2008)

que

é

o

Atendimento

Educacional Especializado (AEE), um serviço da educação
especial que identifica, elabora e organiza recursos

pedagógicos e de acesso, que eliminem as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando as
suas necessidades específicas”. (SEESP/MEC, 2008).
Ainda no ano de 1994, a cidade de Salamanca,
na Espanha, foi sede da Conferência Mundial de
Educação

Especial,

com

representantes

de

88

governos, dentre estes o Brasil, e 25 organizações
internacionais reconhecendo a necessidade e a urgência
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de providenciar a educação para crianças, jovens e
adultos com necessidades educacionais especiais
dentro do sistema regular de ensino, fato que reafirma
as Estruturas de Ações em Educação Especial, cujas
provisões e recomendações, governo e organizações
sejam guiados. (UNESCO, 1994).
Segundo SASSAKI (2003) com relação aos
benefícios utilizados como fonte inspiradora o Programa
da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre
Deficiências Severas, tanto os alunos com deficiência
quanto os alunos não deficientes são beneficiados com
este processo de inclusão nas escolas.
O autor destaca que são vários os benefícios
para os alunos autistas, entre eles pode-se citar que
através da diversidade individual é possível proporcionar
o desenvolvimento da apreciação, a aprendizagem
também

demonstra

melhoras

e

crescem

as

responsabilidades através do ensino no relacionamento
entre os adultos. As salas de aulas diversificadas são
mais bem preparadas para a vida adulta em uma
sociedade diversificada; nela os alunos podem participar
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instrucionais

diversificadas.
A educação inclusiva requer um período de
transição, não que esta transição seja percebida como
significativa, mas ela requer algumas alterações de
ordem técnica e organizacional, além da necessidade do
desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos
que consistem em um processo complexo de mudança
com clara política orientada pelo princípio da inclusão
(DUK, 2006).
A construção pedagógica da escola inclusiva
requer cuidados constantes da legislação, conforme
coloca Costa (1998), ainda existe parcela da população
de portadores de deficiência bastante prejudicada e que
provavelmente,

em

um

primeiro

momento,

não

conseguirá ser beneficiada com a chamada inclusão.
SASSAKI (1997), define a inclusão como uma
forma de integração social que visa inserir todo portador
de deficiência física ou mental,( incluindo o autista ) na
sociedade, porém com a condição de que este seja de
certa forma, capacitado para superar as barreiras de
acesso ao processo educacional, sejam elas físicas,
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programáticas ou atitudinais. Desta forma, entende-se
que para ser integrado ao meio, o indivíduo portador de
deficiência deveria possuir certa autonomia física e
social para que pudesse assim, conviver com dignidade
em sociedade.
MANTOAN (2004), define “a inclusão como uma
saída para que a escola possa fluir novamente,
espalhando sua ação formadora por todos os que dela
participam, modificando a realidade da escola vigente.”
Porém, para entender como ocorrem estas mudanças, é
necessário que se faça um breve histórico do processo
inclusivo que a educação percorreu durante um longo
período de debates que visam à integração do diferente
na sociedade.
Em 1950, na Dinamarca os estudos como
Educação Especial acabam em um novo princípio, de
normas que se opunham a alternativas de modalidades
de atendimento, neste período, o princípio de Integração
começa a fazer parte do vocabulário da Educação
Especial buscando favorecer seu significado real, o de
incluir (MANTOAN, 2004).
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Na década de 60, houve várias mudanças na
educação pelo mundo todo, no Brasil, cria-se a primeira
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), com a Lei
nº 4024 de 1961, que determinava que os excepcionais,
deveriam

ser

enquadrados

na

educação

geral,

garantindo espaço para que estes participassem do
processo educacional oferecido na época, (LDB,1961).
Em 1969, nos países Nórdicos, surgiram vários
movimentos de integração de crianças com deficiência
(MANTOAN, 1998). Esta inclusão, possuía o objetivo de
atingir todas as etapas de vida da criança permitindolhes se adaptar ao meio independente das suas
dificuldades. Apoiado nesta ideia é possível considerar
que o próprio indivíduo passa a sentir-se excluído, por
ser deixado a margem de todo o processo apesar de
estar inserido dentro dele.
Nos anos 70, foi assinada uma emenda à
Constituição Brasileira, que tratava o real direito do
deficiente, pela primeira vês, esta buscava assegurar
aos deficientes, a melhoria da sua condição social e
econômica,

em

relação

a

educação

gratuita
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(BATISTI,2001), aqui todos começam a ser realmente
vistos como iguais.
Ainda na década de 70, a Educação Especial,
contribuiu

para

necessitando

o

inchaço

deslocar

da

escola

profissionais

e

pública,
recursos

modificando os métodos e técnicas para garantir aos
alunos de necessidades especiais vagas nas escolas
regulares ( MANTOAN, 1998).
Durante muito tempo, a educação, revelou um
sistema de Ensino a parte, onde em meados de 1980,
favoreceu várias discussões no Brasil em favor dos
direitos

sociais,

garantidos

pela

Constituinte,

enfatizando as reivindicações populares, e as demandas
dos grupos ou categorias até então excluídos dos
espaços sociais, ampliando a luta pela qualidade da
educação das pessoas com necessidades especiais
(Referencial sobre a avaliação da aprendizagem de
alunos com necessidades especiais – SEE,2007).
Nem todos os alunos com deficiência, cabiam nas
turmas tradicionais, pois estes possuíam especificidades
únicas e a forma de conhecimento, os professores
continuavam presos aos programas, horários, currículos

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1702

que não ofereciam motivação nenhuma e as bibliografias
eram a mesma oferecida por séculos, o que segundo
MANTOAN (2003),não permitia a escola mudar como
um todo, levando os alunos a mudar para se adaptar.
RIVIERE (1997) afirma que para trabalhar com crianças
autistas; ele diz:

(...) os processos de aprendizagem
das crianças autistas são tão lentos
e estão tão alterados que a
aplicação rotineira de técnicas
educativas termina na frustração se
não for acompanhada de uma
atitude de indagação ativa, de
exploração
criativa
do
que
acontece com a pessoa que
educamos. Quando acompanhada
desta atitude, a relação educativa
com crianças autistas (por mais
exigente que seja) se converte
numa tarefa apaixonante e que
pode enriquecer enormemente
tanto o professor como o aluno
(RIVIERE
1984,
apud
ASSUMPÇÃO et al, 1997, p. 217).

Com o surgimento desta nova visão de educação,
passou – se a ser questionado o ideal político,
observando que a escola poderia ser um espaço de
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possível construção da cidadania como prática de
libertação. (FREIRE, 1987). Esta passou a ser vista
então como o local possível de transformação e de
mobilização social com o intuito de favorecer a
sociedade.
Veiga-Neto e Lopes (2011, p.126), conceituam a
proposta de inclusão como um conjunto de práticas que
subjetivam os indivíduos a olharem para si e para o
outro, fundadas em uma divisão platônica das relações;
também pode ser entendida como uma condição de vida
em luta pelo direito de se auto representar, participar de
espaços públicos, ser contabilizado e atingido pelas
políticas de Estado.
A Declaração dos Direitos Humanos do homem e
do Cidadão, criada na França, no Início da Revolução
Francesa, em 1789, traz em seu primeiro artigo, a
afirmativa de que “todos os seres humanos nascem
livres e iguais em direitos” (MEC, SEESP, 2001). Este
documento trata a todos com igualdade, oferecendo a
todos os indivíduos o mesmo direito independente da
classe social a qual pertence ou da condição física a qual
se apresenta. Desta forma, nenhuma pessoa pode ser
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vista de maneira, superior a outra, seja financeiramente,
mentalmente ou socialmente, uma vez que todos são
iguais em direitos.
Todas

as

declarações

e

convenções

internacionais, como a Declaração de Salamanca as
bases nas quais cada nação, de acordo com as
condições e características locais, deve definir a sua
orientação política e filosófica. Normas e princípios
norteadores da transição para a educação inclusiva
devem ser formulados pelos governos e terão mais força
se forem incorporados na legislação de cada país (DUK,
2006).
Assim, podemos considerar a educação, um
veículo

social

responsável

por

favorecer

tais

integrações, buscando oferecer o direito de igualdade
entre os cidadãos, integrando os diferentes em seu
convívio diário, (BATISTI,2007).
Em 1988, a nova Constituição, garante o
atendimento educacional especializado a todos os
portadores de deficiência na rede regular de ensino, a
Lei Federal 7853, que trata a Educação, prevê a oferta
obrigatória e gratuita da Educação Especial em
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estabelecimento público de ensino, e multa de reclusão
para os que desobedecerem a Lei.
A Constituição Federal de 1988 define, no artigo
205, a educação como um direito de todos, garantindo o
pleno desenvolvimento das pessoas, o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206
estabelece a “igualdade de condições de acesso e
permanência na escola” como um dos princípios para o
ensino e garante como dever do Estado, a oferta do
atendimento

educacional

especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino.
O art.208 da Lei nº 7.853 de 24 de outubro de
1989: dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência
valorizando a diversidade e fortalece a aceitação das
diferenças. Em 1994 – Política Nacional de Educação
Especial.
Segundo Godoy, a norma Oficial Federal,
obedece às recomendações internacionais, ao incluir no
sistema de ensino comum a pessoa com deficiência, e
ressalta a necessidade de apoio especializado e
professores qualificados para trabalhar com estes
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alunos, tal informação consta também de emenda
Constitucional, art.208.
“Neste período, as portas foram
abertas para a educação inclusiva,
esta, é marcada pelo fracasso da
evasão,
por
não
possuir
características adequadas para tal
inclusão uma vez que o acesso foi
oferecido. Os alunos se sentiam
marginalizados pelo constante
constrangimento e baixa estima,
resultando assim na evasão
escolar que favoreceria exclusão e
não a inclusão do indivíduo, sendo
muito insuficiente (MANTOAN,
2003).

A Declaração Mundial de Educação para Todos
(1990) e a Declaração de Salamanca (1994) passam a
influenciar a formulação das políticas públicas da
educação inclusiva.
A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional) nº 9.394/96 – Cap. V. Artigo 58 – Entende-se
por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 9
modalidade

de

educação

escolar,

oferecida

preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.
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Artigo 59 – Entende que os sistemas de ensino
deverão

assegurar

os

recursos

necessários

para

aprendizado escolar e consequente inclusão, o que requer
currículos, métodos e técnicas adequadas, recursos e
organização; professores especializados e capacitados
para a inserção do estudante na vida em sociedade,
inclusiva dando-lhe condições, sempre que possível, à
capacitação para o trabalho.

Para atender melhor a criança com alguma
dificuldade

de

aprendizado,

dito

“necessidades

especiais”, foi criado uma das inovações trazidas pela
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (2008) que é o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), um serviço da
educação especial que identifica, elabora e organiza
recursos pedagógicos e de acesso, que eliminem as
barreiras para a plena participação dos alunos,
considerando

as suas necessidades específicas”.

(SEESP/MEC, 2008).
Ainda no ano de 1994, a cidade de Salamanca,
na Espanha, foi sede da Conferência Mundial de
Educação

Especial,

com

representantes

de

88
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governos, dentre estes o Brasil, e 25 organizações
internacionais reconhecendo a necessidade e a urgência
de providenciar a educação para crianças, jovens e
adultos com necessidades educacionais especiais
dentro do sistema regular de ensino, fato que reafirma
as Estruturas de Ações em Educação Especial, cujas
provisões e recomendações, governo e organizações
sejam guiados. (UNESCO, 1994).
Segundo SASSAKI (2003) com relação aos
benefícios utilizados como fonte inspiradora o Programa da
ONU (Organização das Nações Unidas) sobre Deficiências

severas, tanto os alunos com deficiência quanto os
alunos não deficientes são beneficiados com este
processo de inclusão nas escolas.
O autor destaca que são vários os benefícios
para os alunos autistas, entre eles pode-se citar que
através da diversidade individual é possível proporcionar
o desenvolvimento da apreciação, a aprendizagem
também

demonstra

melhoras

e

crescem

as

responsabilidades através do ensino no relacionamento
entre os adultos. As salas de aulas diversificadas são
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mais bem preparadas para a vida adulta em uma
sociedade diversificada; nela os alunos podem participar
como

aprendizes

sob

condições

instrucionais

diversificadas.
A educação inclusiva requer um período de
transição, não que esta transição seja percebida como
significativa, mas ela requer algumas alterações de
ordem técnica e organizacional, além da necessidade do
desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos
que consistem em um processo complexo de mudança
com clara política orientada pelo princípio da inclusão
(DUK, 2006).
Nos anos 90, a Conferência Mundial Sobre a
Educação para Todos, realizada na Tailândia, oferece
acesso a promoção de igualdade, a ampliação dos
meios, dos conteúdos, e do Ambiente da Educação
Básica (BATISTI,2001), desta maneira busca-se a
melhora Educacional mundial. Neste mesmo ano aqui
no Brasil, é aprovado o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que ressalta os direitos à Educação
garantidos na Constituição (BATISITI, 2001).
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Em

1994,

foi

assinada

a

Declaração

de

Salamanca, em Conferência Mundial, onde haviam
reunidos,

88

organizações

representantes
internacionais

de
em

governo,

e

assembleia

25
em

Salamanca, na Espanha entre os dias 7 e 10 de junho
de 1994, com o objetivo de reafirmar o compromisso da
Educação para todos, buscando definir as políticas e
práticas em Educação Especial, sendo este considerado
um importante documento para garantir os direitos
educacionais, sem discriminação. (Salamanca, 1994).
No ano de 1996, a LDB ( Lei de Diretrizes e
Bases da Educação) nº 9394, vigente atualmente no
Brasil, ajusta-se a Legislação Federal, onde os artigos
58,59 e 60, garantem aos portadores de necessidades
Especiais, a preferência de acesso as redes regulares
de ensino ( BATISTI, 2001).
Em

maio

de

1999,

ocorreu

a

Convenção

Interamericana para eliminação de todas as formas de
discriminação

contra

as

pessoas

com

deficiência,

celebrada desta vez na Guatemala, com o surgimento da
Declaração da Guatemala. O objetivo desta era diminuir a

diferenciação e diminuir a exclusão, e a restrição do
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deficiente, permitindo-lhe o gozo pleno de todos os
direitos humanos e liberdades existentes a todos os
indivíduos (MANTOAN, 1998).
A construção pedagógica da escola inclusiva
requer cuidados constantes da legislação, conforme
coloca Costa (1998), ainda existe parcela da população
de portadores de deficiência bastante prejudicada e que
provavelmente,

em

um

primeiro

momento,

não

conseguirá ser beneficiada com a chamada inclusão.
SASSAKI (1997), define a inclusão como uma
forma de integração social que visa inserir todo portador
de deficiência física ou mental,( incluindo o autista ) na
sociedade, porém com a condição de que este seja de
certa forma, capacitado para superar as barreiras de
acesso ao processo educacional, sejam elas físicas,
programáticas ou atitudinais. Desta forma, entende-se
que para ser integrado ao meio, o indivíduo portador de
deficiência deveria possuir certa autonomia física e
social para que pudesse assim, conviver com dignidade
em sociedade.
MANTOAN (2004), define “a inclusão como uma
saída para que a escola possa fluir novamente,
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espalhando sua ação formadora por todos os que dela
participam, modificando a realidade da escola vigente.”
Porém, para entender como ocorrem estas mudanças, é
necessário que se faça um breve histórico do processo
inclusivo que a educação percorreu durante um longo
período de debates que visam à integração do diferente
na sociedade.
A inclusão pode então ser entendida, como
conjunto de práticas sociais, culturais, educacionais, de
saúde, entre outras, voltadas para a população que se
quer

disciplinar,

acompanhar

e

regulamentar

(VEIGANETO; LOPES, 2011, p. 126).
Assim as práticas de inclusão se ampliam, na
busca por uma ainda sonhada e desejada inclusão total,
pois

[...] todos são capazes de aprender
e criar outras condições e vida para
si, a partir do momento que seus
interesses são mobilizados, e de
que podem se sair melhor a partir
da inclusão, gera frentes de ações
estatais e não estatais que elevam
a inclusão a um imperativo de
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Estado ( VEIGA-NETO E LOPES,p.
81, 2011) .

A implantação das leis que regem os métodos e
as formas de inclusão no Brasil, garante, transformações
importantes no que diz respeito a inclusão social
garantindo maiores investimentos do estado nas
condições de vida, na educação e participação social
destes sujeitos, que articulados aos desejos já
inculcados nas pessoas com deficiências e suas
famílias.

É
possível perceber um ambiente
notoriamente inclusivo diante do simples fato de o aluno frequentar a
escola, tendo a oportunidade de conviver com os demais colegas e
professores, justificaria sua permanência em sala de aula. Negligenciase a construção do conhecimento em prol da socialização do sujeito.
KLAUS, 2014, p. 329).

Pensando nesta afirmativa devemos pensar a
inclusão como muito mais que a participação desses
indivíduos em sala de aula, devemos observá-la dentro
de uma proposta oportunizar a aprendizagem nas suas
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mais diversas formas garantindo um compromisso com
o desenvolvimento dos sujeitos.

Nos processos inclusivos vinculados
a esses princípios, reside uma
grande
preocupação
com
a
construção de materiais e a
implementação de metodologias de
ensino que venham a produzir uma
aprendizagem
individualizada,
levando
em
consideração
as
necessidades
específicas
dos
sujeitos, suas potencialidades e
desafios. Porém, grande parte das
discussões realizadas é centrada nas
metodologias de ensino. A inclusão é
tomada como algo natural, como se
ela estivesse, desde sempre, aí no
mundo ( KLAUS, 2014, p. 329).

Diante desta questão entende-se que todos tem
direitos de igualdade garantidos universalmente, sendo
extremamente necessário repensar a forma que se faz a
inclusão nos dias de hoje, é normal observar que incluise para excluir, principalmente na escola pois abre-se as
oportunidades para depois deixar de lado, para
segregar, por isso devemos repensar o que vem a ser
inclusão principalmente das crianças autistas para
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assim, garantir-lhe o direito de realmente acessar a
escola e os serviços públicos de direito.
Para Mantoan (2015) , a atual ideia de educação
inclusiva

impulsiona

mudanças

significativas

na

educação orientando a transformação dos sistemas de
ensino brasileiros. Porém, a garantia deste direito à
educação continua muitos sendo necessário a mudança
do olhar para solucionar as dificuldades.

“A escola inclusiva brasileira tem
sólidas fundações, na lei, no
vanguardismo
dos
que
se
dispuseram
expandi-la,
verdadeiramente
imbuídos
do
compromisso de transformá-la, para
se adequar ao nosso tempo. Eles

estão
se
multiplicando
e
surpreendendo, demonstrando a
força desta ideia poderosa – que
depende de uma expansão rápida
dos projetos verdadeiramente
imbuídos do compromisso de
transformar a escola comum para
se adequar aos novos tempos”
(MANTOAN, 2015).

preciso repensar a forma de fazer a educação favorecendo
o dia a dia da sala de aula, para que o processo
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que

a

aprendizagem seja significativa, garantindo o direito do
aluno, não permitindo que o processo seja excludente.
A escola deve ter qualidade e ser valorizada hoje,
deve se se considerar o que os alunos podem aprender
hoje, o que podem descobrir, criar e desenvolver diante
dos seus talentos, porém as relações entre alunos e
professores tem ainda hoje um distanciamento que
impedem a identificação destes atributos dos alunos,
para identificar o que se faz e se faz bem, é necessário
afetividade.
A escola inclusiva aberta a todos visa a
distribuição do saber a todos desejam aprender, mas da
forma que ela se coloca nos dias de hoje, ela está
próxima de ser uma utopia, pois é preciso perceber o
outro como ser único, que tem atributos apesar das
dificuldades

ressignificando

a

ideia

de

saber,

modificando a ideia de modelos perfeitos de alunos
exemplares.
Os professores devem ser preparados para lidar
com todos os tipos de alunos, mas não é necessário que
tenham uma rigorosa preparação teórica e científica. O
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que aprendem na prática, dividindo experiências, muitas
vezes é mais valioso. Isso contribui para o estreitamento
das relações entre os profissionais da educação, o que
se reflete na maneira como tratam os alunos.
A educação inclusiva trata muito mais do que um
simples aprender, ou uma simples aula incluir significa
aceitar e integrar todas as esferas sociais dentro do
processo, permitindo que se participe dos debates sobre o
aprendizado e o futuro, garantindo o objetivo primeiro da
educação que é ter escola de qualidade para todos.

Kupfer (2007), afirma que as crianças nos dias de
hoje estão ligadas ao ambiente escolar, pois nele atribui
o lugar social, onde ocorre a inserção social, pois
É

lá que se forma a identidade da criança.
A importância da escola para criança se dá não
só no campo intelectual, mas perpassa também pelo
campo social, e dá significação a aprendizagem pelo
campo da interpretação, e este campo o social é o de
obrigatoriedade de desenvolver na primeira infância
.seguindo o curso normal do desenvolvimento da
criança. (ANACHE, 2008, p.52) .
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Para que o ensino tenha a qualidade adequada é
necessário garantir iniciativas de todos os envolvidos no
processo

para

que

se

trabalhe

as

áreas

de

aprendizagem de forma unificada, lutando por um único
ideal garantindo a reestruturação escolar suprindo as
necessidades dos alunos. É certo que cada escola
possui seu planejamento tendo suas características
únicas, com seus problemas sociais, sua realidade, suas
vivências, assim como seus alunos que são únicos,
reconhecendo e valorizando suas diferenças.
As mudanças necessárias para melhor atender
uma instituição escolar e todos os que nela pertencem,
não acontece por acaso e nem por decreto, mas fazem
parte da vontade política do coletivo da instituição
escolar, que estão explícitos no seu Projeto Político
Pedagógico, que deverão ser vividas pela sua direção,
seu gestor democrático e todo corpo docente.
Ao tratar a inclusão social, e a realidade brasileira
e mundial, as políticas públicas, buscam promover uma
grande transformação política e social, que garanta a
todos o direito de conviver livremente em sociedade
(MEC,1998). De acordo com Mantoan(2003),
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“A inclusão da forma que é
realizada, torna-se incompatível
com a integração do indivíduo
portador
de
necessidades
especiais, o que inclui outras
síndromes inclusive o autismo pois
se prevê que estes alunos, devam
ser inclusos de maneira radical,
sem exceção” (MANTOAN,2003),

.
Após vários estudos preliminares, e buscando
atender os referenciais para Educação Especial, elaborase o texto próprio para ser editado em 2001, as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica
em dois temas que abrangem a organização dos sistemas
de ensino para ao atendimento dos alunos que apresentam
necessidades especiais e a formação do professor
(Batisti,2001).

Cronologicamente, as educações gerais, bem
como a educação especial, conviveram com mudanças
importantes que fizeram grande diferença para o
processo educacional que vive hoje.
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Os parâmetros legais haviam sido
estruturados, porém, ainda havia a
necessidade de reestruturar as
escolas para que estas se
adequassem aos alunos que
chegavam.
Esta
adequação
prevista em lei, porém, não
alcançou a estrutura física dos
prédios, o que obrigava os alunos
Portadores
de
Necessidades
Especiais (PNE) a adequar-se aos
espaços Escolares oferecidos, os
que não poderiam, ou por alguma
restrição
não
conseguissem
adequar-se evadiam-se da escola
por se sentirem rotulados como
incapazes, ou por fugirem do
modelo de aluno ideal para a
educação regular (MANTOAN,
1998).

Desta forma, apesar de todos os esforços, a
discussão sobre a inclusão que se torna uma exclusão está
bem definida nos escritos organizados por Sawaia (2001),
que cita que o indivíduo dito incluso sente-se em
sociedade, gesta subjetividades específicas que vão desde
o sentir-se incluído, até sentir-se discriminado e revoltado.

A escola falha, portanto, ao receber o deficiente
sem

modificar

sua

estrutura

social

e

política,

continuando a seguir o caminho programado para
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alcançar seus ideais, não revendo estruturas, currículos
ou programas para a adaptação destes novos alunos.
Umas das maiores barreiras encontradas para se
mudar a educação é a neutralização de todos os
desequilíbrios que eles poderiam provocar a velha forma
de

ensinar

(MANTOAN,

1997).Desta

maneira

o

professor continuou cumprindo o seu papel de ensinar,
algumas vezes a contra gosto, talvez por despreparo, ou
por preconceito, mas, estando lá para servir.
Esta decadência educacional ocorre não somente
devido à falta de estruturação ou despreparo, mas
também pela falta de revisão curricular, pois o sistema
exige a inclusão destes indivíduos, para garantir-lhes o
acesso e a permanência nas instituições de ensino como
lhe é de direito e está prescrita na LDB
• além do medo de falhar resultando em um possível
fracasso, acabando na não aceitação do indivíduo
portador de necessidades especiais( MANTOAN,
1997).
Continuando a oferecer a esta nova classe de
alunos um currículo mecânico que coordenava o que
deveria ser feito, lido, quantas folhas deveriam ser
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dadas, qual o tipo de prova o que se esperava do
trabalho, levando um espaço controlado, exigindo
resultados do profissional que muitas vezes está além
da realidade que este tem em suas mãos deixando de
ser o templo do saber para transformar-se em um
espaço de recreação infantil e encontros juvenis que
muitas vezes deixam muito a desejar estando a quem
das expectativas de pais, e alunos.
A forma com que a escola é administrada também
não combina com os atuais objetivos escolares, ela está
mais ligada a administradores ou contadores do que os
educadores, pois, há um modelo a ser seguido por todas
elas, como se alunos e professores fossem sempre os
mesmos e se suas necessidades fossem as mesmas,
bem como sua localização e região, criando um
desgaste enorme para quem trabalha e estuda nesta
realidade já que nenhuma comunidade é igual à outra, e
as necessidades são diferenciadas.
Mas apesar disto, a concepção de educação é
construída a mercê de tais informações, que também diz
respeito à manutenção dos prédios, materiais, recursos
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e a política de utilização da escola como espaço da
escola como espaço da comunidade (MEC, 1998)
“As classes que são formadas,
também não são iguais, possuem
desenvolvimento diferenciado, no
entanto, o sistema exige e oferece
aos professores um bloco fechado de
informações, onde se sequência as
séries
não
os
estágios
de
conhecimento,
excluindo
estes
alunos, levando- os a sentir-se
marginalizados” .( MANTOAN, 2003)

Indiretamente o processo educacional continua
elitizado, mas de forma velada, e por este motivo nem
todos os ditos especiais, conseguem chegar ao final do
curso a que se propõe, pois eles são criados para um
tipo de indivíduo e são oferecidos a outro, o que acaba
desenvolvendo uma espécie de carência psíquica dos
alunos que muitas vezes possuem várias outras
necessidades, não reconhecendo o porquê de ali se
encontrarem (MANTOAN, 2003).
No Decreto nº 6.571/2008 conforme a Política Nacional de
Educação Especial e na Perspectiva da Educação
Inclusiva, são atendidos os alunos nas salas de recursos
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multifuncionais, alunos público-alvo da educação especial
Alunos com deficiência de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais em interação com
diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (ONU, 2006).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANACHE, A. A. As contribuições da abordagem
histórico-cultural para a pesquisa sobre os
processos de aprendizagem da pessoa com
deficiência mental. São Paulo: Memnon, 1995.
ASSUMPÇÃO, F. B. J., SCHWARTZMAN, J. S.
Autismo Infantil. São Paulo: Memnon, 1995.
Baptista, C. R. e BOSA, C. Autismo e Educação:
reflexões e propostas de intervenção. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
___________________________ (Org.). Educação
especial: diálogo e pluralidade. Porto alegre:
Mediação, 2008. BRASIL – Constituição (1988).
Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília: Senado Federal, 1988
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (9.394/96): promulgada em 20 de dezembro
de 1996.

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1725

BRASIL. Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989: dispõe
sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social.
BRASIL. Lei nº 12.764/12 Institui a Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista; e altera o parágrafo
3º do art.98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de
Educação Especial. Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Inclusão: revista da educação especial, v.4. n.1,
janeiro/junho 2008-Brasília: MEC/SEESP, 2008.
BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, Brasília: MEC, 1998.
CUNHA, E. Autismo na escola: um jeito diferente de
aprender, um jeito diferente de ensinar- ideias e
práticas pedagógicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Wak
Editora, 2016.

COSTA, M. da P. R. Educação inclusiva In:
MARQUEZINE, M. C. et al (org) Perspectivas
multidisciplinares em educação especial. Londrina:
UEL, 1998. p. 379-380
DUK. C. Educar na diversidade: material de formação
docente, Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Especial, 2006.

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1726

GLAT, R. A Integração Social dos Portadores de
Deficiências: uma reflexão. RJ:
Sette Letras, 1998.
HATTGE, M. D., KLAUS, Viviane. A Importância da
Pedagogia nos Processos Inclusivos. Revista
Educação. Especial | v. 27 | n. 49 | p. 327-340| maio/ago.
2014 .Acesso em 23 de ago. 2020.
MANTOAN, M. T. E. e Col. A integração de pessoas
com deficiência: contribuições
para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon:
Ed. Senac, 1997.

________________. Caminhos Pedagógicos Da
Inclusão. São Paulo Ed.Memnon, 2001.

SANTOS, M. C. D; MANTOAN, M. T. E; FIGUEIREDO,
V. F. A educação especial na perspectiva da inclusão
escolar. São Paulo: MEC/SEESP, 2009.
SAWAIA,B. As Artimanhas Da Exclusão, Ed Vozes
,2001, Petrópolis.
SASSAKI, R K. Inclusão, construindo uma sociedade
para todos. RJ: WVA, 1997. UNESCO. Declaração de
Salamanca e linhas de ação sobre necessidades
educativas especiais. Tradução: Edilson Alkmin C.
Brasília:CORDE,1994.

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1727

VASQUES, C.K; BAPTISTA, C.R. Transtornos Globais
do Desenvolvimento e Educação: um discurso sobre
possibilidades.
In.
Seminário
Internacional
Educação Intercultural, Gênero e Movimentos
Sociais, 2, 2003, Florianópolis. Anais..Florianópolis:
UFSC,
2003.
Disponível
em:
http://www.rizoma.ufsc.br/html/343-of4
st2.htm.
Acessado em 10 de outubro de 2017
WANG, M. Atendendo alunos com necessidades
especiais: equidade e acesso.
In: AINSCOW, M.; PORTES, G.; WANG, M. Caminhos
para as escolas inclusivas.
Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1997.
VEIGA-NETO, A. Crítica Pós-Estruturalista
Educação. Porto Alegre: Sulina, 1995.

E

________. Espaços, Tempos E Disciplinas: As
Crianças Ainda Devem Ir À
Escola? In: Alves-Mazzotti, Alda Et Alii. Linguagens,
Espaços E Tempos No Ensinar E Aprender. Rio De
Janeiro: Dp/A, 2000.
VIGOTSKY, L.S. V. A Formação Social Da Mente, Martins
Fontes, 1987, São Paulo.

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1728

A ALFABETIZAÇÃO E A PSICOGÊNESE DA ESCRITA

Daniel Chaves do Nascimento

Os estudos sobre a psicogênese da alfabetização
realizados por Emilia Ferreiro e colaboradores têm como
pressuposto pesquisar sobre o processo de aprendizagem
da leitura e da escrita. Esses estudos serviram como
subsídios aos educadores, para a formulação de novas
propostas pedagógicas para a alfabetização.

Entendendo que a alfabetização é um processo,
constatou-se que os passos que as crianças dão em
relação às conquistas da escrita podem-se chamar de
hipóteses, sendo a 1ª hipótese pré-silábica, 2ª hipótese
silábica, 3ª hipótese silábico-alfabética e a 4ª hipótese
alfabética.

O processo evolutivo da leitura e da escrita não se
apresenta de maneira linear, pois é caracterizado por idas
e vindas, entre os níveis de aprendizagem.
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Quando a criança encontra-se no nível pré-silábico, ela
ainda não faz vínculo com a fala e a escrita. As garatujas,
rabiscos, linhas serrilhadas, entre outros, são formas
diferentes que ela utiliza para escrever.

No nível silábico, a criança começa a compreender que
as representações da escrita estão relacionadas com o
“som” das palavras, o que a leva a sentir a necessidade de
usar uma forma de grafia para cada som. Utiliza os
símbolos gráficos de forma aleatórias, usando apenas
consoantes, ora apenas vogais.

Em geral, as crianças utilizam as letras conforme mexe
a boca para pronunciar a palavra, mas sua preocupação
está em quantas letras precisam para escrever uma
palavra e não o tipo de letra.

A criança, no nível silábico alfabético, já compreende
que a escrita representa o som da fala, ela combina só
vogal

ou

somente

consoantes,

fazendo

grafias

equivalentes para palavras diferentes. Neste nível silábicoalfabético a criança está a
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um passo da escrita alfabética. Ao professor cabe o
trabalho de refletir com ela sobre o sistema lingüístico a
partir

da

observação

da

escrita

alfabética

e

da

reconstrução do código.

Deve-se lembrar que os professores da educação
infantil devem ter em mente a importância do brincar
para a construção do significado e para que as crianças
estruturem sua autoimagem e sua interação com o mundo,
partindo do eu, para o mundo, contribuindo para o
fortalecimento dos laços afetivos, sendo vitais para seu ato
educacional.

O brincar é o primeiro experimentar do mundo
que as crianças tem, pois através dessas brincadeiras
que se

desenvolvem capacidades importantes como:

memória, atenção, imitação e a imaginação, ou seja o
brincar não é uma perda de tempo. Através do brincar
as crianças desenvolvem um conjunto de fatores que
ajudam

no

desenvolvimento

da linguagem, moral,

emocional, afetivo e físico.
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Brincando a criança passa a ter condições de
explorar e refletir sobre a realidade e a cultura onde
está inserida, começando assim a se questionar sobre as
regras e papéis impostas pela sociedade. É durante as
brincadeiras que a criança aprende a conhecer, aprende
a fazer, a conviver e sobre tudo aprende a ser.
Contudo vale ressaltar a importância de trazer
significado para a aprendizagem dos alunos, trabalhar
variados gêneros textuais para ser usado no cotidiano do
alunado, tais medidas potencializa a aprendizagem, pois o
educando já possui um conhecimento de mundo, este é
letrado e participa ativamente da sociedade a qual
pertence, desta maneira a tarefa de alfabetização deverá
ser mais próxima do aluno o possível.

Na educação infantil o processo de leitura e escrita
deve ser algo prazeroso e que de certo modo haja um
circulo vicioso entre escola, família e sociedade para que
possa surtir efeito na educação dos alunos que iniciam sua
vida escolar.
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Mas o desafio maior está em fazer da educação
infantil um espaço para aquisição de conceitos básicos
para sua vivência em sociedade e desenvolvimento social,
afetivo, físico, cognitivo. E para tanto as atividades lúdicas
devem ser valorizadas no ambiente da sala de aula como
um recurso que irá possibilitar a criança uma condição
motivadora, agradável para se aprender, através das
brincadeiras

propostas.

Brincando

a

criança

pode

reproduzir e recriar, ordenar o mundo à sua volta, além de
lhe

proporcionar

as

mais

diferentes

descobertas.

Sendo assim, o trabalho a ser realizado na
educação infantil precisa ser voltado a ludicidade através
de um processo dinâmico e contínuo em que o papel do
professor é perceber as necessidades de cada aluno,
oportunizando sempre recursos variados para contribuir de
forma significativa para a aprendizagem deste, pois as
brincadeiras exercem um papel importante na construção
de identidade da criança. Sendo assim, enquanto brinca
ela têm um espaço com ela mesma e com o meio, onde
recria e interpreta o mundo em que vive. E ainda “ao
brincar, ainda, a criança está afirmando valores e
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sentimentos morais e éticos, percebendo o que é certo e o
que é errado”.

A criança que se encontra no nível alfabético já
compreende a escrita, a lógica da base alfabética da
escrita, apresenta domínio de associar letras formando
sílabas e associar sílabas formando palavras. Já distingue
o valor sonoro de todas as letras ou de quase todas, mas
ainda escreve algumas palavras de forma inadequada.

Por isso, esse período torna-se indispensável à
presença de um professor mediador, organizado e que,
acima de tudo, proporcione à criança ocasiões em que ela
possa pensar e agir sobre a sua própria construção.

Quando as crianças não sabem ler, a sala de aula deve
ser um espaço que ofereça recursos de leitura, para que a
criança tenha a oportunidade de ler sem que alguém fique
perguntando

o

que

estão

entendendo.

É

preciso

compreender que o processo de leitura depende de várias
condições: a habilidade e o estilo pessoal do leitor, o
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objetivo da leitura e o nível de conhecimento prévio do
assunto tratado e o
nível de complexidade oferecido pelo texto.

É importante saber que quanto mais o professor
entender o processo de construção do conhecimento da
leitura, mais
eficiente será seu desempenho e do aluno. Afinal, ensinar
de

fato

é

aprender.

A história da escrita pode ser descrita da seguinte forma: a
fase pictórica se distingue pela escrita através de desenhos
ou pictogramas, os quais aparecem em inscrições antigas,
mas que podem ser vista de maneira mais elaborada nos
contos Ojibwa da América do Norte, na escrita asteca, nas
histórias em quadrinho, entre outros.

Os pictogramas não estão associados a um som,
mas à imagem do que se quer representar. Consistem em
representações bem simplificadas dos objetos da realidade
e um exemplo mais recente dessa fase são as historinhas
em quadrinhos.
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Os pictogramas não são associados a um som, mas
à imagem do que se quer representar. Consistem em
representações dos objetos da realidade. Segundo Kato
(1995, p. 13): “Além do sistema pictográfico, outro
precursor da escrita são os recursos de identificação
nemônicos, como os símbolos usados por indígenas para
registrar o tempo”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTÍMULO A LEITURA E
ESCRITA

Em 1968, é criada no Brasil, a Fundação Nacional
do

Livro

Infantil

e

Juvenil

(FNLIJ,instituição

não

governamental, sem fins lucrativos), a convite do
International Board on Books for Young People – IBBY,
órgão consultivo da Unesco para apromoção da leitura e
divulgação do livro infantil e juvenil de qualidade.Em um
momento difícil da história do país, educadores, artistas e
editores brasileiros criaram a FNLIJ com o olho no futuro.
É a primeira instituição nacional a ter como objetivo
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estatutário à promoção da leitura, ao lado da divulgação do
livro infantil e juvenil de qualidade.

Os primeiros anos da FNLIJ foram dedicados a
levantar e analisar qualitativamente a produção cultural
brasileira para crianças e jovens, com prioridade para o
livro.A partir de 1974, foi instituído o Prêmio FNLIJ
permanecendo até hoje, referência nacional para compra
de acervos. Com seus prêmios, a FNLIJ estimulou a
qualidade na produção brasileira para crianças e jovens
que hoje representa uma importante falta de mercado
editorial brasileiro, maior que a produção literária para
adulto.

Ainda em 1974, a FNLIJ promoveu com apoio do
Ministério da Educação e
Cultura (MEC) o 14º Congresso de IBBY, (International
Board on Books for Young
People) trazendo ao Brasil especialistas internacionais.
Esse Congresso foi um marco na história da promoção da
leitura no país direcionando para a área muitos professores
brasileiros.
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Em 1982, foi criado o primeiro projeto nacional de
leitura que levou até as mais carentes escolas públicas, do
ensino fundamental, livros de literatura infantil e juvenil de
qualidade. Também, pioneiramente, o projeto veiculou a
leitura pela televisão, em nível nacional. Isto se refere à
Ciranda de Livros, um projeto da FNLIJ (Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil) financiado pela Hoescht
e divulgado pela Fundação Roberto Marinho. O projeto,
FNLIJ recebeu, internacionalmente, a Menção Honrosa de
Prêmio de Alfabetização da Unesco em 1984 e, no Brasil,
o projeto recebeu o Prêmio da Câmara Americana de
Comércio.

Como se podem perceber, os projetos mencionados
surgiram como iniciativa

de instituições privadas

demonstrando assim, a falta de preocupação do governo
em
fomentar a leitura. aluno, muitas vezes, não sabia
matemática porque não conseguia compreender o que o
enunciado queria dizer.
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Hoje, sabe-se que mais de 50% dos alunos do
Ensino

Fundamental

no

Brasil

apresentam

baixo

rendimento em Língua Portuguesa e Matemática, de
acordo com dados do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB). Com relação à leitura, os
Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(1997,

p.

53)

descrevem que: A leitura é um processo no qual o leitor
realiza um trabalho ativo de construção do significado do
texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre
a língua: características do gênero, do portador, do sistema
de escrita, etc.

Não se trata simplesmente de extrair informações da
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra.
Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente,
compreensão na qual os sentimentos começam a ser
constituída antes da leitura propriamente dita. Entende-se
que o leitor tem que realizar uma leitura ativa para que haja
compreensão. Portanto, decodificar é apenas um dos
procedimentos que o leitor utiliza e, sendo ele uma pessoa
experiente, com certeza vai conseguir analisar sua própria
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leitura, fazendo correlações entre os textos já lidos, numa
análise pormenorizada dos elementos que constituem o
texto.

Em pesquisas recentes, constatou-se que a
carência de leitura do povo brasileiro se dá em função da
grande defasagem na escola no que se refere à formação
de leitor. As pessoas não vêm o hábito de ler com toda a
sua complexidade. Isso porque o ler foi direcionado à
concepção errônea que se busca tão somente a
decodificação das palavras.

Como

consequência,

temos

um

número

considerável de pessoas que não conseguem ter um bom
desempenho escolar, como ler um problema matemático,
por não compreender o que pretende o enunciado, ou não
compreende determinados fatos históricos por realizar uma
“leitura decorada”, mas que tais nuances são lidas no dia
a dia fora da escola, como a não compreensão de uma
matéria jornalística, a não compreensão de uma obra
literária, entre outros
momentos presentes no cotidiano.
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Curriculares

Nacionais (1997, p. 55): É preciso superar algumas
concepções sobre a aprendizagem inicial da leitura. A
principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar,
converter

letras

em

sons,

sendo

a

compreensão

consequência natural dessa ação. Por conta desta grande
quantidade de “leitores” capazes de decodificar qualquer
leitura para compreender o que tentam ler.
Nesse sentido, é possível formar leitores a partir do
momento em que adquiram o hábito de ler. Se isso não for
feito, a leitura fica vinculada a práticas
distorcidas, sem aprofundamento, por isso ineficaz,
incapaz de criar hábitos constantes. Os PCN (id, p. 58)
ainda acrescentam que: “(…) É fundamental ver o
professor envolvido com a leitura e com o que conquista
por meio dela. Ver alguém seduzido pelo que faz pode
despertar o desejo de fazer também”.

Na visão de Macedo (1987, p. 32), o professor de
“ontem” é muito diferente do professor de “hoje” quanto às
exigências que lhe eram e são feitas. O antigo professor
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atuava no contexto da lógica da exclusão, sendo suas
competências de ensinar dissociada de suas competências
de aprender, ou seja, de sua necessidade de continuar se
atualizando como profissional. Hoje, espera-se que o
professor ensine segundo a lógica da inclusão, o que
implica que ensinar e aprender na perspectiva desse
profissional sejam considerados indissociáveis.

Nesse contexto, o grande desafio que se coloca ao
professor é o de adquirir habilidades e competências tanto
para aprender como para ensinar, tendo em vista atender
a grande diversidade de sujeitos que estão atuando num
mundo que está cada vez mais globalizado
Artigo XVII. CONSIDERAÇÕES
A educação infantil, e a educação no geral
percorreu um longo caminho, desde sua intenção e de
formação nas épocas em que foram criadas, visando
atenderem a demanda das mães que buscavam o meio do
trabalho, alterando a sociedade, desde então, a escola,
tem buscado caminhos para sua construção e reflexão.
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O professor deve ter consciência de que seu
papel

em

sala

de

aula deve ser de mediador da

aprendizagem contribuindo com o aluno de modo que o
ajude a pensar, criar, aprender, refletir a assim aos poucos
ir se percebendo enquanto aluno, sujeito capaz de criar
sua própria autoria em suas idéias, caminhando assim
e se transformando em um sujeito autor.

Deve-se lembrar que os professores da educação
infantil devem ter em mente a importância do brincar
para a construção do significado e para que as crianças
estruturem sua autoimagem e sua interação com o mundo,
partindo do eu, para o mundo, contribuindo para o
fortalecimento dos laços afetivos, sendo vitais para seu ato
educacional.

O brincar é o primeiro experimentar do mundo
que as crianças tem, pois através dessas brincadeiras
que se

desenvolvem capacidades importantes como:

memória, atenção, imitação e a imaginação, ou seja o
brincar não é uma perda de tempo. Através do brincar
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as crianças desenvolvem um conjunto de fatores que
ajudam

no

desenvolvimento

da linguagem, moral,

emocional, afetivo e físico.

Brincando a criança passa a ter condições de
explorar e refletir sobre a realidade e a cultura onde
está inserida, começando assim a se questionar sobre as
regras e papéis impostas pela sociedade. É durante as
brincadeiras que a criança aprende a conhecer, aprende
a fazer, a conviver e sobre tudo aprende a ser.
Contudo vale ressaltar a importância de trazer
significado para a aprendizagem dos alunos, trabalhar
variados gêneros textuais para ser usado no cotidiano do
alunado, tais medidas potencializa a aprendizagem, pois o
educando já possui um conhecimento de mundo, este é
letrado e participa ativamente da sociedade a qual
pertence, desta maneira a tarefa de alfabetização deverá
ser mais próxima do aluno o possível.

Na educação infantil o processo de leitura e escrita
deve ser algo prazeroso e que de certo modo haja um
circulo vicioso entre escola, família e sociedade para que
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possa surtir efeito na educação dos alunos que iniciam sua
vida escolar.

Mas o desafio maior está em fazer da educação
infantil um espaço para aquisição de conceitos básicos
para sua vivência em sociedade e desenvolvimento social,
afetivo, físico, cognitivo. E para tanto as atividades lúdicas
devem ser valorizadas no ambiente da sala de aula como
um recurso que irá possibilitar a criança uma condição
motivadora, agradável para se aprender, através das
brincadeiras

propostas.

Brincando

a

criança

pode

reproduzir e recriar, ordenar o mundo à sua volta, além de
lhe

proporcionar

as

mais

diferentes

descobertas.

Sendo assim, o trabalho a ser realizado na
educação infantil precisa ser voltado a ludicidade através
de um processo dinâmico e contínuo em que o papel do
professor é perceber as necessidades de cada aluno,
oportunizando sempre recursos variados para contribuir de
forma significativa para a aprendizagem deste, pois as
brincadeiras exercem um papel importante na construção
de identidade da criança. Sendo assim, enquanto brinca
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ela têm um espaço com ela mesma e com o meio, onde
recria e interpreta o mundo em que vive. E ainda “ao
brincar, ainda, a criança está afirmando valores e
sentimentos morais e éticos, percebendo o que é certo e o
que é errado”.
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O AUTISMO E O PROCESSO DE INCLUSÃO
ESCOLAR

Iraci De Souza Gomes

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.
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Palavras-Chave: Inclusão Escolar; Educação Especial;
Autismo.
ABSTRACT
This research brings a literature review with the focus on
School Inclusion and Autism. Within this theme, the
objective of this work is to know the paradigm shift in the
context of school inclusion, from the integration of the
disabled to the inclusion of all students, reporting some
aspects of the history of Special Education and analyzing
the concepts of Integration and School Inclusion. Besides
these aspects this research seeks to address the main
aspects about Autism. School inclusion demands a review
of the dynamics of functioning and of the paradigms so as
to favor the creation of inclusive environments. For these
changes to take place, it is necessary to break some
existing barriers in the school context, starting with the
principle of equality, dealing with and living with differences
and seeking alternatives for the construction of an inclusive
school. The current approach to school inclusion
presupposes that all have the same conditions of access
and permanence, there is no room for segregation,
integration or exclusion from school.

Keywords: School inclusion; Special education; Autism.
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A inclusão escolar contribui significativamente para
a qualidade de vida da pessoa com Deficiência Intelectual,
permitindo o acesso aos recursos necessários para a
inclusão na sociedade de uma maneira global, favorecendo
o desenvolvimento de maneira 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 direito a uma educação de
qualidade e condições para acesso e permanência na
escola.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) engloba acesso e permanência e abrange toda a
educação escolar em seus diferentes níveis. Os seus
princípios são claros e pautados na igualdade de condições
independentemente

da

deficiência

que

a

pessoa

apresente.
O conceito de inclusão escolar surge em interrupção
ao processo de integração escolar, o foco é modificado e o
problema passa do indivíduo para a sociedade. A escola
deve adaptar-se para atender ao aluno com deficiência, e
não mais o aluno deve modificar-se para adequar-se à
escola. A inclusão dos alunos com deficiência requer uma
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mudança gradativa, da integração à inclusão, com
recursos especializados, sala de recursos e propostas de
práticas alternativas, evitando uma mudança brusca nos
sistemas de ensino, dando tempo para a assimilação deste
novo

paradigma

e

de

uma

nova

concepção

de

aprendizagem.
Nesta nova concepção de aprendizagem, na
educação inclusiva, todos os alunos são capazes de
aprender juntos, participar das mesmas atividades e
compartilhar

o

mesmo

espaço.

As

necessidades

educacionais especiais e outras “diferenças” devem ser
respeitadas e o acesso às oportunidades devem ser os
mesmos, nesta visão incluem-se todas as crianças que
possam ter alguma dificuldade de acesso e permanência à
escola e não só os deficientes.
O 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 inclusão escolar, a integração
escolar possibilitou a verificação de que é possível ensinar
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a todos, apesar das diferenças. O grande desafio é a
garantia de uma educação inclusiva e satisfatória 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.
A efetiva inclusão escolar traz um conceito muito
amplo e exige modificações de conceitos e paradigmas,
não é o aluno que deve ajustar-se aos padrões préestabelecidos na escola ditos como “normais”, com a
mudança de paradigma a escola tem o compromisso de
ajustar-se aos alunos, atendendo as suas dificuldades e
diversidades e garantindo o sucesso na aprendizagem.
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METODOLOGIA
O método de investigação que será utilizado nesta
pesquisa é uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva
com o foco voltado a Inclusão Escolar e o Autismo
abordando os principais conceitos e aspectos sobre o tema
em questão. Nesse esforço de descobrir o que já foi
produzido cientificamente em uma determinada área do
conhecimento, é que a pesquisa bibliográfica assume
importância fundamental, impulsionando o aprendizado, o
amadurecimento, os avanços e as novas descobertas nas
diferentes

áreas

do

conhecimento.

utilizados

nestes

estudos

serão:

Os

descritores

Inclusão

Escolar,

Educação Especial, Autismo.

A LEGISLAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA

No Brasil, em vários dispositivos legais há a
recomendação para que o atendimento educacional das
pessoas com deficiência deve ser oferecido na rede regular
de ensino, sem descartar a possibilidade de atendimento
especializado em escolas especiais, quando as condições
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dos alunos se tornarem inviáveis para o atendimento na
escola comum.
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 especializado à estas pessoas devem ser
realizado preferencialmente na rede regular de ensino.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990)
estabelece o conjunto de direitos e deveres para toda
criança e adolescente, 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 educação 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

Iraci De Souza Gomes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1756

realizado em classes especiais quando não for possível a
integração nas classes comuns.
O Plano Nacional de Educação e a Proposta da
Política Inclusiva de Ensino (2001) concebe a educação
escolar como um instrumento fundamental para o
desenvolvimento econômico, social, cultural e político de
um país e de seu povo.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
(2001) mencionam o grande desafio que é imposto à
educação, ou seja, os sistemas de ensino devem se
organizar

para

dar

respostas

às

necessidades

educacionais de todos os alunos, inclusive aqueles com
necessidades educacionais especiais, se fundamentando
nos princípios que buscam a preservação da dignidade
humana, da identidade e do exercício da cidadania.
O desafio da escola é criar espaços inclusivos para
que todos os alunos possam aprender independente de
qualquer diferença, buscando uma escola de qualidade
para todos. As ações educativas devem ser pautadas no
objetivo de proporcionar ao aluno com necessidade
educacional especial o sucesso na aprendizagem e o
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direito à igualdade de oportunidades 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 extrema de exclusão de pessoas deficientes.
Na Grécia Antiga, crianças deficientes eram abandonadas
nas montanhas. Em diversas obras aparecem relatos que
sugerem a exclusão.
As atitudes sociais classificam e separam as
pessoas, fortes e fracos, competentes e incompetentes,
rápidos e lentes ou capazes e incapazes. Na história da
educação as noções a respeito da deficiência eram ligadas
ao misticismo e ao ocultismo, sem bases cientificas que
trouxessem noções reais de quem eram os deficientes.
Na

Antiguidade

Clássica,

as

pessoas

com

deficiência eram eliminadas, abandonadas ou confinadas.
No Egito a deficiência era vinculada à ideia de maus
espíritos e a pecados. Na Grécia era considerada um
castigo ou vingança dos deuses e em Roma como
impureza ou pecado do deficiente ou de seus pais.
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Nos séculos XVIII e XIX, surge a institucionalização
da Educação Especial, oferecendo-lhes uma educação à
parte. São indicados quatro estágios no desenvolvimento
de formas de atendimento à pessoa com deficiência ou
necessidades educacionais especiais.
A fase de negligência, na era pré-cristã se
caracteriza pela ausência total de atendimento. Os
deficientes eram abandonados e eliminados. O tratamento
era concedido pelas concepções de caridade ou castigo.
Na fase de institucionalização os deficientes eram
segregados e protegidos em instituições residenciais. Na
terceira fase surgem as classes especiais em escolas
regulares visando oferecer ao deficiente uma educação à
parte.
No quarto estágio o movimento de integração dos
indivíduos com deficiência aumenta e tem como objetivo
integrá-los em ambientes escolares aproximando-os das
pessoas “normais”. O deficiente deveria ser educado até o
limite de sua capacidade. O intuito era de se educar todas
as crianças juntas proporcionando benefícios para ambas,
evitando a segregação e a exclusão e partindo para a
integração escolar.

Iraci De Souza Gomes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1759

As primeiras instituições voltadas ao atendimento
dos deficientes mentais, surgiram anexadas 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 regular para deficientes mentais,
visuais e físicos.
A história da educação especial no Brasil está
intimamente ligada à história da psiquiatria. Em 1907, foi
criada a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e
Medicina Legal. 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 sociedade
Pestalozzi, visando o amparo e educação das crianças e
excepcionais. Segundo Mazzotta (2001) por iniciativa de
Antipoff, foi também fundada a Sociedade Pestalozzi do
Estado do Rio de Janeiro, em 1948, destinada ao amparo
de crianças e adolescentes deficientes mentais. Esta
instituição foi pioneira na orientação profissionalizante de
jovens deficientes mentais e responsável pela instalação
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das primeiras oficinas pedagógicas para deficientes
mentais no Brasil.
Em 1954, era criada no Rio de Janeiro a 1ª
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Além das instituições de caráter assistencial, surgiram
centros de reabilitação e clínicas privadas, com elevado
nível técnico para o atendimento a crianças deficientes com
alto poder aquisitivo e, ainda, escolas privadas com alta
qualidade técnica para crianças com problemas de
comportamento, para deficientes mentais, deficientes
neuromotores graves e com distúrbios neuropsicomotores
pouco acentuados.
A década de 1980 é conhecida por estimular a
garantia dos direitos sociais das pessoas com deficiência e
o ano de 1981 foi eleito pela ONU, Organização da Nações
Unidas como a ano internacional das pessoas deficientes.

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
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considerados “aptos” podem frequentar a escola comum
parcialmente ou provisoriamente.
A segregação está inerente à integração escolar na
medida em que somente os alunos que conseguem a
adaptação aos sistemas regulares de ensino, permanecem
e frequentam as classes comuns, os demais são
encaminhados

às

classes

especiais

e/ou

escolas

especiais.
A integração no ensino regular visa integrar
totalmente ou parcialmente. A integração total se refere ao
encaminhamento do aluno para o ensino regular, em uma
sala comum, a integração parcial encaminha o aluno à uma
classe especial.
Na integração escolar o aluno deve estar preparado
para conviver com os demais, as características são préestabelecidas e o aluno é avaliado, podendo ser aceito ou
não, se adaptar ou não, ao grupo das “maiorias”. Aquele
que não se enquadrar nos padrões terá um atendimento à
parte, separado dos demais.
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
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deve se adaptar para atender ao aluno com necessidades
educacionais especiais, e não mais o aluno deve ser
modificado para se adequar à escola.
A

inclusão

dos

alunos

com

necessidades

educacionais especiais requer uma mudança gradativa, da
integração à inclusão, com recursos especializados, sala
de recursos e propostas de práticas alternativas, evitando
uma mudança brusca nos sistemas de ensino, dando
tempo para a assimilação deste novo paradigma e de uma
nova concepção de aprendizagem.
Nesta nova concepção de aprendizagem, na
educação inclusiva, todos os alunos são capazes de
aprender juntos, participar das mesmas atividades e
compartilhar

o

mesmo

espaço.

As

necessidades

educacionais especiais e outras “diferenças” devem ser
respeitadas e o acesso às oportunidades devem ser as
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 Nacionais
traz para a educação é o de promover a inclusão escolar
para todos os alunos, independentemente de suas
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diferenças, necessidades especiais ou características
individuais. O movimento para a inclusão escolar está
ligado a uma reforma no sistema educacional, prevista em
legislação específica, que promova uma educação de
qualidade para todos.
Com base na Declaração de Salamanca as escolas
devem se ajustar a todas as crianças, independentemente
de suas condições físicas, intelectuais, linguísticas ou
outras. Neste conceito terão de se incluir crianças com
deficiência ou superdotadas, crianças de rua ou crianças
que trabalham, crianças de populações remotas ou
nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou
culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou
“marginais”.

O AUTISMO E AS SUAS PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
Autismo

é

uma

síndrome

comportamental

caracterizado por um déficit na interação social visualizado
pela inabilidade em relacionar-se com o outro, as vezes
combinado com déficits de linguagem e alterações de
comportamento. Sinais de autismo normalmente aparecem
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no primeiro ano de vida e sempre antes dos três anos de
idade. A desordem é de duas a quatro vezes mais comum
em meninos do que em meninas.
A causa do autismo não é conhecida. Estudos de
gêmeos idênticos indicam que a desordem pode ser em
parte, genética, porque tende a acontecer em ambos os
gêmeos se acontecer em um. Embora a maioria dos casos
não tenha nenhuma causa óbvia, alguns casos podem
estar relacionados a:
✓

Infecções

pré-natais:

rubéola congênita, sífilis congênita,
toxoplasmose, citomegaloviroses;
✓

Hipóxia

neonatal:

(deficiência de oxigênio no cérebro
durante o parto);
✓

Infecções

pós-natais:

herpes simplex;
✓

Déficits

sensoriais:

dificuldade visual (degeneração de
retina) ou diminuição da audição
(hipoacusia) intensa;
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infantis:

Síndrome de West;
✓

Doenças degenerativas:

Doença de Tay-Sachs;
✓

Doenças

fenilcetonúria,

gênicas:

esclerose

neurofibromatose,

tuberosa,

Síndromes

de

Cornélia De Lange, Willians, Moebius,
Mucopolissacaridoses, Zunich;
✓

Alterações

cromossômicas: Síndrome de Down
ou Síndrome do X frágil (a mais
importante das doenças genéticas
associadas ao autismo), bem como
alterações estruturais expressas por
deleções,

translocações,

cromossomas em anel e outras;
✓

Intoxicações diversas.

Os critérios para diagnóstico aceitos são os
seguintes, de acordo com o DSM III de 1989 e devem
existir pelo menos dois itens do grupo A, um do B e um do
C:
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Incapacidade

qualitativa

na

integração

social

recíproca manifestada pelo seguinte:
✓

Acentuada falta de alerta

da existência ou sentimentos dos
outros;
✓

Ausência ou busca de

conforto anormal por ocasião do
sofrimento;
✓

Imitação

ausente

ou

comprometida;
✓

Jogo social anormal ou

ausente;
✓

Incapacidade nítida para

fazer amizades com seus pares.
Incapacidade qualitativa na comunicação verbal e
não-verbal e na atividade imaginativa, manifestada pelo
seguinte:
✓

Ausência

de

modo

de

comunicação como balbucio comunicativo,
expressão

facial,

gestos,

mímica

ou

linguagem falada;
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não-verbal

acentuadamente anormal, como no olhar fixo
olho-no-olho,

expressão

facial,

postura

corporal ou gestos para iniciar ou modular a
interação social;
✓

Ausência

de

atividade

imaginativa como representação de papeis
de adultos, personagens de fantasia ou
animais; falta de interesse em histórias sobre
acontecimentos imaginários;
✓

Anormalidades marcantes na

produção do discurso, incluindo volume,
entonação, estresse, ritmo, velocidade e
modulação;
✓

Anormalidades marcantes na

forma ou conteúdo do discurso incluindo o
uso estereotipado e repetitivo da fala; uso do
“você” quando o “eu” é pretendido; ou
frequentes apartes irrelevantes;
✓

Incapacidade

marcante

na

habilidade para iniciar ou sustentar uma
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conversação com os outros, apesar da fala
adequada.
Repertório

de

atividades

e

interesses

acentuadamente restritos, manifestado pelo que se segue:
✓

Movimentos

estereotipados

corporais

como,

por

exemplo,

pancadinhas com as mãos ou rotação,
movimentos

de

fração,

batimentos

da

cabeça, movimentos complexos de todo o
corpo;
✓

Insistente

preocupação

com

parte de objetos ou vinculação com objetos
inusitados;
✓

Sofrimento

acentuado

com

mudanças triviais no aspecto do ambiente,
por exemplo: quando um vaso é retirado de
sua posição usual;
✓

Insistência

sem

motivo

em

seguir rotinas com detalhes precisos, por
exemplo: insistência de seguir exatamente
sempre o mesmo caminho para as compras;
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interesses

marcadamente restritos e preocupação com
um

interesse

limitado,

por

exemplo:

interessado somente em enfileirar objetos,
em acumular fatos sobre meteorologia ou em
fingir ser um personagem de fantasia.
As características comportamentais do autismo são
representadas por distúrbios:
✓ De percepção: hipo ou hiperatividade aos
estímulos;
✓ De

desenvolvimento:

sequências

motoras,

linguagem e social;
✓ De relacionamento social: pobre contato 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 bizarra com
estereotipias, principalmente de mãos e dedos.
A 10ª Classificação Internacional de Doenças
Mentais – CID 10, enquadra o autismo na categoria
“Transtornos

Invasivos

do

Desenvolvimento”,
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caracterizados por anormalidades qualitativas na interação
social recíproca e nos padrões de comunicação e por
repertório de interesses e atividades restritas, repetitivas e
estereotipadas.
Em alguns casos, os transtornos estão associados
e são presumivelmente decorrentes de alguma condição
médica, devendo, entretanto, ser diagnosticados com base
nos

aspectos

comportamentais

independentemente

dessas condições. O conceito do autismo é amplo e
engloba um grande número de patologias conhecidas que
envolvem

quadros

anteriormente

englobados

nas

categorias de Psicose Infantil.
Não existe nenhum medicamento que possa ser
considerado específico para o tratamento desta condição.
Os principais medicamentos que podem ser utilizadas no
tratamento são:
✓

Os

neurolépticos,

utilizados para reduzir os sintomas do
autismo. Têm uma resposta geral boa
e

consequente

aprendizado,

melhoria
embora

do
possa

apresentar efeitos colaterais como
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reações
muscular),

discinesia (alteração do movimento
muscular) e efeitos parkinsonianos
(tremor);
✓

As

anfetaminas,

utilizadas na tentativa de diminuir a
hiperatividade e melhorar a atenção,
mas têm como efeitos colaterais o
aparecimento de excitação motora, a
irritabilidade e a diminuição do apetite;
✓
utilizados

Os

Antiopióides,

no

tratamento

de

dependência a drogas, têm sua ação
principalmente

em

autoagressividade.
tranquilização,

quadros

de

Provoca
diminuição

da

hiperatividade, da impulsividade, da
repetição persistente de atos, palavras
ou frases sem sentido (estereotipias) e
da agressividade, causando como
efeito colateral a hipoatividade.
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Quadro 1 – O Continuum Autístico
Schwartzman (1995 apud WING, I., 1988)
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Segundo Schwartzman, o Autismo Infantil é uma
condição crônica, geralmente severa, que compromete de
maneira significativa e definitiva as áreas de interação
interpessoal, comunicação e comportamento. Os sintomas
podem variar bastante quanto à severidade; porém,
mesmo naqueles casos menos comprometidos, não existe
“a cura”, mas sim, quando muito, a minimização e melhora
do quadro clínico.
A indicação do tratamento adequado depende
inicialmente de um diagnóstico correto e precoce. O
tratamento do Autismo Infantil deverá visar tornar o
indivíduo o mais independente possível em todas as áreas
de atuação. As crianças afetadas requerem alguma forma
específica

de

educação

e

algumas

intervenções

comportamentais.
Nos pacientes com prejuízos cognitivos importantes
o tratamento deverá ser dirigido no sentido de se tentar
aumentar a comunicação e interação sociais, na redução
das

alterações

comportamentais

(estereotipias,

hiperatividade etc.), na maximização do aprendizado e
independência nas atividades de vida diária.
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A terapia da comunicação trabalha aspectos da
linguagem utilizando várias formas de terapia: linguagem
falada, linguagem de sinais, cartões com figuras e
equipamentos computadorizados.
As terapias com base nas técnicas de modificação
do

comportamento

habilidades

são

sociais,

empregadas

acadêmicas

e

para

reforçar

relacionadas

a

atividades de vida diária.

A
participação
do psicólogo
é
imprescindível no que se refere à
avaliação do paciente, a um trabalho de
orientação sistemática à família e,
excepcionalmente, num trabalho mais
psicoterápico em poucos autistas de
bom rendimento e que demonstrem uma
vida interior capaz de se beneficiar de
um trabalho deste tipo. Entretanto, não
podemos concordar com o tratamento
psicoterapêutico de base analítica na
maioria dos portadores de AI, uma vez
que se conhece o prejuízo da linguagem
envolvendo a compreensão literal do
discurso, a dificuldade que eles
apresentam, em geral,
para a
compreensão
de
metáforas,
a
dificuldade
na
simbolização
etc.
Pretender que uma criança com este
nível de dificuldade possa entender e
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introjetar uma interpretação verbal é, ao
menos, ingenuidade. SCHWARTZMAN,
1995.

O tratamento do Autismo, como de qualquer outra
“deficiência”

deve

multidisciplinar
fonoaudiólogo

ser

realizado

envolvendo
e

psiquiatra,

por

uma

neurologista,
além

de

equipe

psicólogo,
atendimento

educacional especializado realizado por profissionais
capacitados na área de educação especial.
A educação de uma criança autista tem o principal
foco

no

desenvolvimento

de

suas

habilidades

e

competências, favorecendo o seu bem-estar emocional e
seu equilíbrio pessoal, aproximando-a do mundo de
relações significativas. Ao selecionar os objetivos a serem
trabalhados

deve-se

considerar

o

nível

de

desenvolvimento da criança autista, é necessário que se
conheça quais funções estão prejudicadas nesses casos
em comparação com o desenvolvimento “normal” de uma
criança.
Segundo

Schwartzman

na

avaliação

psicopedagógica do aluno autista, a observação do
comportamento deve englobar: Formas de explorar o meio;
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Maneira de relacionar-se com as pessoas; Maneira de
relacionar-se com os objetos; Nível de interação em
situação

não

estruturada;

Desenvolvimento

da

comunicação; Alterações motoras; rituais e Jogos.
Os principais aspectos que devem direcionar o
trabalho pedagógico são:
✓ Rotina

Diária

Estruturada:

prever

os

acontecimentos, a organização do contexto se torna
referência e aumenta a segurança do aluno, diminuindo os
níveis de angústia, ansiedade, frustração e distúrbios de
comportamento.
✓ Valorização

dos

Elementos

da

Natureza:

perceber o meio ambiente que o cerca, com a observação
e o contato com elementos naturais.
✓ Abordagem

Vivencial

de

Aprendizagem:

atividades programadas que facilitem a participação e o
envolvimento com o objeto de trabalho, permitindo que um
mesmo objetivo seja trabalhado em vários contextos
funcionalizando a aprendizagem.
✓ Respeito

à

Condição

Humana:

programa

adequado em que as possibilidades de sucesso sejam
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maiores do que as de fracasso. O esforço é tão valorizado
quanto o resultado
✓ Utilização da Música: escolha do momento para
utilização e a música deve estar relacionada a momentos
de atividades especificas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetiva inclusão no sistema escolar ocorre quando
a escola é capaz de trabalhar com as diferenças e com a
diversidade. Esperar que este aluno aprenda como os
demais, no mesmo ritmo e as mesmas coisas irão causar
grandes desilusões ao envolvidos neste processo, o ideal
é ter em mente que cada aluno é diferente e
consequentemente aprenderá de forma diferenciada.
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.
A efetiva inclusão escolar traz um conceito muito
amplo e exige modificações de conceitos e paradigmas,
não é o aluno que deve se ajustar aos padrões
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estabelecidos na escola ditos como “normais”, com a
mudança de paradigma a escola tem o compromisso de
realizar os ajustes necessários aos alunos, atendendo as
suas dificuldades e diversidades e garantindo o sucesso na
aprendizagem.
A garantia de acesso ao sistema educacional a
todos

os

alunos,

independentemente

de

suas

necessidades educacionais especiais ou deficiência, é
uma das propostas da educação 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 necessário planejamento,
oportunidades, respeito às diferenças e a criação de
práticas 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,
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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 importante para que os
resultados sejam satisfatórios, qualquer que seja a
programação estabelecida, esta só ganhará dimensão
educativa dentro dessa interação. O aprendizado 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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RELAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO COM A QUALIDADE DO ENSINO
PÚBLICO
Lilian Gomes Ramos

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) surgiu
em 1998 no Ministério da Educação por meio do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira

(INEP),

sendo,

conforme

publicado

na

Fundamentação Teórico-Metodológica do ENEM (2005),
um exame:
Individual, de caráter voluntário,
oferecido anualmente aos concluintes
e egressos do Ensino Médio, com
objetivo principal de possibilitar uma
referência para autoavaliação, a partir
de competências e habilidades que o
estruturam. Além disso, serve como
modalidade
alternativa
ou
complementar aos processos de
seleção para o acesso ao Ensino
Superior e ao mercado de trabalhos.
Realizado
anualmente,
ele
se
constituiu um valioso instrumento de
avaliação, fornecendo uma imagem
realista e sempre atualizada da
Educação no Brasil.

Com base nessa definição, o principal objetivo do
exame é o de avaliar o desempenho de modo referenciado,
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tendo em vista que o Ensino Médio fornecido é
paradigmático, abalizado pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNs) e pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais e, portanto, deve ter avaliação
única, equiparável e uniforme nos conteúdos previstos a
nível nacional. Porém, os resultados do Exame não
refletem esse conceito. Em 2012, por exemplo, segundo
dados do INEP, a disparidade encontrada nas notas em
cada área foi bastante significativa, refletindo a diferença
não apenas entre o ensino público e o ensino privado, mas
também entre regiões, classes sociais, dentre outras. A
Tabela 1, expressa numericamente esses resultados:
Tabela 1. Notas máximas e mínimas no Enem 2012 (Inep,
2012)
Prova

Nota Mínima

Nota Máxima

Ciências Humanas e Suas tecnologias

295,6

874,9

Ciências da Natureza e Suas

303,1

864,9

295,2

817,9

Matemática e suas Tecnologias

277,2

955,2

Redação

0

1000

tecnologias
Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Inep, (2012).

A disparidade maior está na redação, com
diferenças que chegam a 100%. Além disso, conforme
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pesquisa divulgada pelo Estadão de 22 de novembro de
2012 (neste mesmo ano, 92% das Escolas da rede
Estadual apresentaram desempenho inferior à média
Nacional de 519,0, sendo que a média das Escolas
Privadas foi de 561,00 pontos). A escola com melhor
desempenho alcançou média de 737,00 pontos, bem
acima da média nacional, e é privada. Quase todos os
Estados do país, não conseguiram registrar 20% de suas
escolas com notas acima da média nacional. Logo, a prova,
não traduz atualmente a homogeneidade e a eficiência do
ensino, prevista em diretrizes e parâmetros nacionais.
Este comportamento pode ser explicado por meio do
ensino oferecido pelo Governo Estadual, em termos de
conteúdos e complexidade dos mesmos apresentados nos
Cadernos do aluno, fornecidos pelo programa São Paulo
Faz Escola (CGEB, 2007). Para além disso, os recursos
materiais, de infraestrutura e incentivo a pesquisa
disponibilizados para os docentes da rede pública indicam
não ser suficientes para o desenvolvimento das propostas
do referido material didático de Ensino Médio, dada as
queixas dos próprios docentes, e os resultados de
desempenho das escolas públicas estaduais no ENEM. E,
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as questões apresentadas podem não basearem-se
apenas na qualidade desse material e de aulas ministradas
a partir dele, mas também nos próprios métodos de
avaliativos aos quais parte dos alunos se submeterão. De
acordo com ROTHEN (2006), os resultados produzidos
pelos organizadores nessas avaliações não são ideais e
suficientes para definir as dificuldades que os alunos
enfrentam ao responder determinados tipos de questões,
dificultando a elaboração de políticas ou práticas para
enfrentar essas dificuldades. É relativa, portanto, a eficiência
dos resultados dessas avaliações tendo em vista a
qualificação do ensino, analisando que muitos dos
assuntos abordados nos exames do ENEM são ausentes
no material utilizado pela rede estadual. Desta forma, a
avaliação de determinados conhecimentos, pode ser
comprometida.
Esse mesmo quadro repete-se nos resultados do
Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo (Saresp), entre os anos de 2010 a 2012, conforme
apresentado na Tabela 2. O resultado do Saresp 2012
apresentou uma diminuição no número de alunos do 3º ano
do Ensino Médio com aprendizado abaixo do básico em
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matemática. O índice havia crescido de 57,7% para 58,4%
entre 2010 e 2011, e, em 2012, caiu para 55,8%. Ainda
assim, esse resultado indica que mais da metade dos
estudantes formandos do Ensino Médio não haviam
aprendido o conteúdo básico da disciplina. Estes números
são preocupantes do ponto de vista da formação
acadêmica e teórico-reflexiva, tendo em vista que essas
disciplinas norteiam o conhecimento mínimo necessário
para formação de alunos, para potencializar a melhoria da
vida destes cidadãos.

Tabela 2. Quantidade de alunos da rede estadual Paulista
nos diferentes níveis de aprendizado em 2012 (Saresp,
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 2010 –
2012)
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PORTUGUÊS

5º ano do

9º ano do

3º ano do Ensino

Fundamental

Fundamental

Médio

2010

2011

2012

2010

2011

201

2010

2011

2012

37,9

37,5

34,4

38,3

38,4

38,8

23,3

23,4

26,3

0,6

0,7

0,5

2
Abaixo do

19,8

17,4

18,1

28,4

28,0

28,

Básico

5

Básico

39,3

37,5

33,6

54,9

55,0

55,

Adequado

31,1

32,9

33,5

14,9

15,2

14,

9

0
Avançado

MATEMÁTICA

9,8

12,3

14,8

1,7

1,8

1,6

5º ano do

9º ano do

3º ano do Ensino

Fundamental

Fundamental

Médio

2010

2011

2012

2010

2011

201

2010

2011

2012

2
Abaixo do

29,0

26,0

27,9

34,9

33,6 36,6

57,7

58,4

55,8

Básico

37,0

36,2

35,4

56,6

55,9 53,2

38,4

37,1

39,4

Adequado

25,7

28,1

27,1

7,7

9,2

9,1

3,6

4,2

4,5

Avançado

8,2

9,6

9,7

0,8

1,0

1,0

0,3

0,3

0,3

Básico

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, (2010 – 2012).

O exame é realizado anualmente, com duração de
dois dias, constituída por 180 questões objetivas (divididas
em quatro grandes áreas) e uma redação. Em 20 de maio
de 2011, o Ministério da Educação publicou portaria
oficializando que a partir do ano de 2012 o Enem seria
realizado duas vezes ao ano, sendo a primeira em abril,
porém posteriormente essa informação foi descartada pelo
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próprio MEC, tendo a então Presidente Dilma Rousseff e o
Ministro da Educação, á época, Fernando Haddad
sinalizado que possivelmente em 2013, haveria duas
edições anuais do Enem. Porém, mais uma vez isso não
ocorreu. A prova (primeira versão - 1998 e 2008),
inicialmente avaliava a qualidade da educação nacional.
Continha 63 questões aplicadas em um único dia de prova,
para obtenção de bolsas de estudos em universidades
privadas através do Programa Universidade para Todos
(Prouni), e não podia ser utilizada para ingresso em cursos
superiores. A segunda versão (atual), iniciada em 2009,
teve um aumento no número de questões, e ainda,
possibilitou sua utilização para ingresso em diferentes
instituições de ensino superior, em substituição ao
vestibular tradicional.
A proposta do “novo” ENEM foi, sobretudo a de
introduzir um novo modelo de prova, que unificasse o
vestibular das universidades federais brasileiras. Para
tanto, adotou-se a Teoria da Resposta ao Item (TRI) na
formulação da prova, a qual permitia que as notas obtidas
em edições diferentes do exame fossem comparadas e
utilizadas para ingresso nas instituições de ensino superior.
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em

implementado

através do SiSU (Sistema de Seleção Unificada), através
do qual, os alunos podem se inscrever para as vagas de
graduação disponíveis nas universidades brasileiras
participantes do sistema, já que a adoção desse método de
seleção pelas universidades nacionais é facultativa, e
muitas delas ainda utilizam exames vestibulares próprios
para seleção dos candidatos.
Ademais, os programas para a aquisição de bolsa
de estudo integral ou parcial em universidades privadas
através do ProUni, continuam vigentes e a obtenção de
financiamento através do Fies (Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior) também pode

ser

concorrida por meio das notas obtidas no ENEM. Desta
forma, o exame passou ainda a oportunizar a certificação
de conclusão do Ensino Médio em cursos de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), antigo supletivo, substituindo o
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja), o qual se destinava esta tarefa.
A segunda versão do Enem, foi passível de críticas
quanto à correção da redação, motivando alterações em
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2012 nos critérios de correção das mesmas. Com os novos
critérios, a diferença entre as notas dos dois primeiros
avaliadores deve ser pequena, quanto maior ela for, maior
a possibilidade de correção por um terceiro avaliador, a fim
de garantir correção mais imparcial possível. As 180
questões de múltipla escolha estão divididas em 4 grupos:
Linguagens, Tecnologia (ciências exatas), Ciências da
Natureza (ciências biológicas), e Humanidades (ciências
humanas). Cada dia de prova é composta por 90 questões,
sendo 45 questões de cada um desses grupos, conforme
apresenta a Tabela 3:
Tabela 3. ENEM – Fundamentação Teórico-Metodológica.
Brasília, DF. 2005.
Dia

1º

Duração

4h30m

2º
5h30m

Área do
Conhecimento

Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias
Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias
Linguagens,
Códigos e suas
Tecnologias
Redação
Matemática e
suas
Tecnologias

Componentes Curriculares

Questõe
s

Biologia, Física e Química.

45

História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
45

Língua Portuguesa, Literatura, Língua
Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Artes,
Educação Física e Tecnologias da
informação e Comunicação
Redação dissertativo-argumentativa

Matemática

45

1

45

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Inep (2005).
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Todas essas ações, válidas no formato atual do
ENEM, definem um número cada vez maior de inscritos,
conforme indica a Tabela 4, abaixo:
Tabela 4. Quantitativo de Inscritos ENEM 2000-2013
(Inep, 2000 - 2012)
Ano

Número de Inscritos

2013

7.173.574

2012

6.497.466 pré-inscritos e 5.790.989 confirmados

2011

6.221.697 pré-inscritos e 5.366.780 confirmados

2010

4.611.505

2009

4.576.126

2008

4.018.070

2007

3.568.592

2006

3.742.827

2005

3.004.491

2004

1.552.316

2003

1.882.393

2002

1.829.170

2001

1.624.131

2000

390.180

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do Inep (2000 - 2012).

A lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos artigos
26, 35 e 36 e a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no
Art. 1º resolvem que “As Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio” – DCNEM, as quais são obrigatórias para
a Educação Básica, orientam o planejamento curricular das
escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE). As DCNs têm origem na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996 e
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objetivam formular uma educação para a igualdade de
oportunidades e desigualdade de tratamento, isto é,
atender os desiguais de forma desigual (atendendo a
necessidades específicas).
O Ministério da Educação prevê que os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) são
projeto governamental de reforma curricular aprovado pelo
Conselho

Nacional

de

Educação,

baseado

nos

fundamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB - Lei 9394/96). Isto é, para efetivar
legalmente os princípios da LDB, foram elaboradas
Diretrizes Curriculares Nacionais, ofertando subsídio para
a classe professora na atividade de transformação do
ensino proposta pelo Ministério da Educação a qual visa
reformular o Ensino Médio. Desta forma, admite-se o
Ensino Médio como etapa conclusiva da Educação Básica
e não como etapa propriamente pré-universitária ou
profissionalizante nas quais o aluno é preparado,
sobretudo para adentrar ao Ensino Superior com matriz
curricular desvinculada das realidades do aluno e ainda, no
caso do Ensino profissionalizante, é preparado para atuar
no mercado de trabalho, sem atenção específica as
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conceitos puramente

práticos.
Os PCNEM (1999) citam que a Química deve ser
apresentada fundamentada em: transformações químicas,
materiais e suas propriedades e modelos explicativos,
agregados aos fundamentos de adequação pedagógica
de:
Contextualização, que infira significado ao
conteúdo, estabelecendo pontes entre os
demais campos do saber; Respeito ao
desenvolvimento cognitivo e afetivo, que
garanta ao estudante tratamento atento a
sua
formação
e
seus
interesses;
Desenvolvimento de competências e
habilidades em consonância com os temas
e conteúdo do ensino. Assim, as escolhas
sobre o que ensinar devem se pautar pela
seleção de conteúdos e temas relevantes
que favoreçam a compreensão do mundo
natural, social, político e econômico

(PCNEM, 1999, p.87).
As diretrizes Curriculares para o Ensino Médio foram
elaboradas a partir de ampla discussão com as equipes
técnicas

dos

Sistemas

Estaduais

de

Educação,

professores e alunos da rede pública e representantes da
comunidade acadêmica, contribuindo para o diálogo entre
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professor e escola sobre a prática docente (OCEM, 2006,
p. 05). Os Parâmetros Curriculares Nacionais preveem
alterações que visam a reorganização escolar e a
orientação do projeto pedagógico escolar.
Atualmente, as Orientações Curriculares Nacionais
estão divididas em três áreas: Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, que se refere às disciplinas de: Língua
Portuguesa,
Educação

Língua
Física;

Estrangeira,

Área

de

Literatura,

Ciências

da

Arte

e

Natureza,

Matemática e suas Tecnologias referem-se às disciplinas:
Física, Biologia, Química e Matemática, destaca a
educação tecnológica básica e a compreensão do
significado da ciência. E a área de Ciências Humanas e
suas Tecnologias que se referem a História, Geografia,
Sociologia e Filosofia. Portanto, o conteúdo de Química
está no currículo de Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias, e faz parte do volume II das Orientações
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
O mundo atual apresenta diversas complexidades
sendo pouco oportuno um ensino que puramente privilegie
a preparação aos processos seletivos, treinado alunos
para resolução de questões. É necessário formar jovens
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reflexivos, críticos e com condições adequadas para fazer
julgamentos e tomar decisões, habilidades obtidas por
meio de interações escolares participativas. Logo, as
componentes curriculares aplicadas com a intenção préuniversitária isolada, aponta não atender a necessidade
atual de formação completa, tendo em vista que um projeto
pedagógico escolar adequado não é qualificado somente
pela resolução de exercícios, mas pela qualidade das
situações propostas, em que os estudantes e os
professores,

em

interação,

terão

de

produzir

conhecimentos contextualizados (OCEM, 2006. p. 106). O
Ensino Médio deve ser multifacetado, ou seja, ao passo
que prepara o aluno para os exames, deve fornecer uma
formação integral aos alunos. E, nesta perspectiva, isso
também é válido para o ensino de Química.
Nas Orientações Educacionais Complementares
aos Parâmetros Curriculares Nacionais, é citado que a
proposta apresentada para o ensino de Química nos
PCNEM:
...se contrapõe à velha ênfase na
memorização de informações, nomes,
fórmulas e conhecimentos como fragmentos
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desligados da realidade dos alunos. O
aprendizado de Química no Ensino Médio
[...] deve possibilitar ao aluno a
compreensão tanto dos processos químicos
em si, quanto da construção de um
conhecimento científico em estreita relação
com as aplicações tecnológicas e suas
implicações ambientais, sociais, políticas e
econômicas. (PCNEM, 1999, p.84).

Ainda no PCNEM, são enumerados, nove temas
estruturantes baseados no estudo das transformações
químicas:
1. Reconhecimento e caracterização das transformações
químicas
2. Primeiros modelos de constituição da matéria
3. Energia e Transformação Química
4. Aspectos Dinâmicos das Transformações Químicas
5. Química e Atmosfera
6. Química e Hidrosfera
7. Química e Litosfera
8. Química e biosfera
9. Modelos Quânticos e propriedades Químicas.

No oitavo tema, isto é, Química e biosfera, que
contempla a “Química Orgânica”, a mesma é tratada de
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modo não isolado. Segundo o documento, é integrada à
conceitos e princípios gerais tratados em outros temas, fato
que, desconfigura a caracterização imediata pelo aluno de
diversos temas, por não

haver uma classificação

equivalente aos tópicos da “Química Clássica”. Além disso,
biosfera, do grego βίος, bíos (vida); e σφαίρα, sfaira
(esfera); trata-se do conjunto de todos os ecossistemas da
terra, enquanto litosfera (o conjunto dos sólidos da terra),
atmosfera (o conjunto dos gases da terra) e hidrosfera (o
conjunto das águas da terra), os quais estão igualmente
relacionados

a

Química

Orgânica.

Logo,

o

eixo

estruturante, num primeiro momento não satisfaz a
possibilidade de reconhecimento imediato nem permite
que o tópico da Química Clássica “Orgânica” seja imediata
e seguramente associado em um desses eixos. Esse fato
se confirma pelos próprios docentes da área, ao
assumirem não saberem dizer em qual dos eixos a
Química Orgânica é tratada.
A proposta curricular do programa São Paulo Faz
Escola, cujo material é utilizado em toda a rede estadual
de São Paulo é ainda mais genérico ao classificar o ensino
de Química no Ensino Médio, conforme Tabela 5.
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Tabela 5. Temáticas abordadas no Ensino Médio da Rede
Pública Estadual Paulista.
Série

Tema

1ª

Transformação química na natureza

2ª

Materiais e suas propriedades

3ª

Atmosfera, hidrosfera e biosfera como fontes de materiais para
uso humano

Fonte: Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Química / Coord. Maria Inês Fini. – São
Paulo: SEE, 2008.

A Química Orgânica é apresentada e abordada
apenas no 3º bimestre do terceiro ano do Ensino Médio,
junto à assuntos correlatos tais como os componentes
principais dos alimentos: carboidratos, lipídeos e proteínas
e suas propriedades, funções no organismo e respectivas
transformações químicas; biomassa como fonte alternativa
de

materiais

combustíveis;

arranjos

atômicos

e

moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações,
funções orgânicas e isomeria; processos de transformação
do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e
substâncias utilizadas no sistema produtivo: reﬁno do
petróleo, destilação seca do carvão mineral e puriﬁcação
do gás natural; produção e usos sociais dos combustíveis
fósseis.

Percebe-se que é possível, porém pouco
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adequado, adotando esta diretriz, abordar a Química
Orgânica de modo eficaz e completo, visto que o assunto
é vasto e complexo, tema de questões nos principais
vestibulares do país e no ENEM.
Portanto, este trabalho investiga e analisa o
conteúdo e a estrutura das questões de Química Orgânica
do Enem, no período de 2011 a 2013, buscando
compreender as alterações quanto a modelagem antiga do
Enem em relação à modelagem atual, interdisciplinar e
categorizada

de

acordo

com

as

competências

e

habilidades definidas nos documentos oficiais do Ensino
Médio produzidos pelo Ministério da Educação e Cultura –
MEC. Da mesma forma, será avaliado o teor, em termos
quantitativos e qualitativos, de química orgânica tratada no
Caderno do aluno do Programa São Paulo Faz Escola, de
modo integrado (apoiado em outros assuntos) ou não, a fim
de verificar se, de fato, é rigorosamente suficiente se
comparado ao exigido no Exame Nacional do Ensino Médio
e ainda do ponto de vista do conhecimento mínimo
pretendido a um formando.
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A história do afro-brasileiro
Vilma Aparecida de Souza

Os africanos foram trazidos ao Brasil por volta de
1630, quando a mão de obra indígena começou a decair e
os trabalhos na terra eram intensos. Para justificar o rapto
e a escravidão dos africanos, em 1633 foi proferido um
sermão que justificava tal ato.
Começando, pois, pelas obrigações que
nascem do vosso novo e tão alto nascimento,
a primeira e maior de todas é que deveis dar
infinitas graças a Deus por vos ter dado
conhecimento de si, e por vos ter tirado de
vossas terras, onde vossos pais e vós vivíeis
como gentios, e vos ter trazidos a esta, onde,
instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos
salveis. “Fez Deus tanto caso de vós, e disto
mesmo que vos digo, que mil anos antes de
vir ao mundo, o mandou escrever nos seus
livros, que são as Escrituras Sagradas”.
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 46)

Ao desembarcarem no Brasil, os escravos
encontraram grandes adversidades. Eles precisaram
aprender a conviver fora de sua terra natal, com outros
costumes, longe de sua família, sendo usados como
moedas de troca e trabalhando de “sol a sol”. Eles
exerciam diversas funções como agricultura, extração de
minérios, criação de gados, construção de casas e
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estalagens, além de transportarem objetos, cargas e
pessoas.
Depois da longa travessia atlântica e do
desembarque em algum porto das grandes
cidades do Brasil, ou em alguma praia
deserta após a proibição, os africanos logo
percebiam que sobreviver era o grande
desafio que tinham pela frente. Dali por
diante teriam que conviver com o trauma do
desenraizamento das terras dos ancestrais e
com a falta de amigos e parentes que
deixaram do outro lado do Atlântico. Logo
percebiam que viver sob a escravidão
significava submeter-se à condição de
propriedade e, portanto, passíveis de serem
leiloados, vendidos, comprados, permutados
por outras mercadorias, doados e legados.
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 65)

Devido ao grande número de atividades, o número
de cativos era maior do que o número de pessoas livre.
Segundo Albuquerque (2006), “Em 1872, no município de
Campinas, São Paulo, então grande produtor de café, a
população escrava era de 13.685 pessoas, enquanto a
livre era de 8.281 pessoas. ”
Possuir escravos não era apenas privilégio para os
senhores da terra, essa prática era disseminada em todas
as camadas da sociedade até das mais pobres. Padres,
militares, comerciantes entre outros.
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Foi o interesse entre os grandes e pequenos
escravistas que fizeram a escravidão perdurar por mais de
três séculos. Mesmo quando o país se tornou
independente em 1822, houveram grandes esforços da
elite para que a escravidão continuasse. A primeira
constituição federal do Brasil manteve o direito dos
senhores da terra possuírem escravos. Durante todo o
século XIX, o país viveu um enorme dilema onde os
princípio de liberdade eram defendidos e todos os homens
eram iguais perante a lei, porém a escravidão deveria ser
mantida.
O País era extremamente racista, foi a partir da
escravidão que foram criadas as desigualdades sociais e
raciais, determinando o lugar de cada um na sociedade,
discriminando tudo que pertencia e pertence à África, como
a religião, e enaltecendo tudo que era e é proveniente da
Europa.
A escravidão foi muito mais do que um
sistema econômico. Ela moldou condutas,
definiu desigualdades sociais e raciais, forjou
sentimentos, valores e etiquetas de mando e
obediência. A partir dela instituíram-se os
lugares que os indivíduos deveriam ocupar
na sociedade, quem mandava e quem devia
obedecer. Os cativos representavam o grupo
mais oprimido da sociedade, pois eram
impossibilitados legalmente de firmar
contratos, dispor de suas vidas e possuir
bens, testemunhar em processos judiciais
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contra pessoas livres, escolher trabalho e
empregador. (ALBUQUERQUE, 2006, p.6768)

A relação entre os senhores e os escravos era
sempre de submissão, baseada em castigos físicos e
punição. Os escravos possuíam de pouquíssimos recursos
para se defender ou se proteger desses castigos. Apesar
dos cativos poderem denunciar maus tratos de seus
patrões, eles eram, em sua grande maioria, absolvidos pelo
juiz, que muitas vezes pertencia à mesma classe de
senhores da terra.
Os escravos nunca foram passivos diante de todas
as agressões e punições, e tais ações preocuparam os
senhores de terra, que temiam por suas vidas e de seus
familiares. Por isso colocaram os escravos sob proteção
“familiar”.
Entretanto, os senhores logo perceberam
que não dava para manter a escravidão
apenas com violência física. O castigo
injustificado podia resultar em fugas e
ameaças à vida do senhor, seus auxiliares e
familiares. O escravo não era um ser passivo
cuja obediência podia ser mantida
exclusivamente através do chicote. Em suas
lutas cotidianas, os escravos impuseram
limites à dominação escravista e jamais se
acomodaram. Em todos os lugares em que
existiu escravidão, os senhores buscaram
temperar a política de domínio com
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incentivos ao trabalho. (ALBUQUERQUE,
2006, p.68-69)

O trabalho dos cativos era pesado principalmente o
trabalho no canavial, eles se levantavam por volta das 5
horas de manhã e ao toque de um sinal, se juntavam para
receber as ordens do dia. Por volta de 9 horas tomavam
um pequeno café e, de três a quatro horas, almoçavam no
campo mesmo. Após almoçarem, eles trabalhavam até o
sol se por.
Preparar o campo, abrir sulcos para o plantio
e depois afastar as ervas daninhas do
canavial, a chamada limpa, eram tarefas
penosas, especialmente em solo pesado
como eram os destinados ao cultivo da cana.
A limpa era feita de sol a sol e muitas vezes
os escravos eram obrigados a realiza-la
depois de terem cumprido outras tarefas. A
colheita era feita por homens, mulheres e
crianças. Os homens cortavam cana e
retiravam as folhas, as mulheres e crianças
reuniam as canas em feixes para serem
transportadas. (ALBUQUERQUE, 2006,
p.70)

O número de mortalidade dos escravos era muito
alto e o nascimento era baixo, por isso era preciso comprar
escravos regularmente para repor aqueles que vinham a
sucumbir ao excesso de trabalho ou aqueles que
envelheciam.
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As Mulheres gestantes e lactantes eram quem mais
sofriam, as taxas de abortos e mortalidade infantil devido a
grande carga de trabalho erram altíssimas, principalmente
em época de colheita.
Aos poucos, os escravos foram se rebelando e
fugindo. Um grande símbolo da luta dos escravos foi Zumbi
dos Palmares, mas não podemos negar que ao longo
desses três séculos e meio de lutas houve muitos outros
“Zumbis dos Palmares” sempre lutando por seus direitos,
conquistando-os dia após dia.
A importação não cessou até as vésperas da
Abolição.
Embora
vigorassem
leis
proibitivas,
os
negreiros
sempre
encontravam meios de burlá-las, geralmente,
com
a
complacência
das
próprias
autoridades, o que não é de estranhar,
sabendo-se que a classe dominante era
constituída de senhores de escravos,
fazendeiros de café e donos de engenhos,
seus parentes e aderentes, transformados,
de uma hora para outra, em nobres da
Colônia e do Império [...] (LUNA, 1968, p.98)

Essa escravidão durou três séculos e meio, quando
em 1871 a princesa Isabel, por motivos econômicos e
políticos, assinou a lei do ventre livre, onde todo filho de
escravo nascia livre. A próxima lei criada foi à lei dos
sexagenários, onde escravos que possuíam 60 anos ou
mais se tornavam livres. Até que em 1885 foi assinada a lei
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áurea, onde todos os escravos foram libertos, e apenas
libertos.
A abolição não veio acompanhada de ações
para permitir o acesso dos negros à
educação, ao trabalho e a terra, ou o direito
de cultuar livremente as suas crenças.
Quando a República foi proclamada, menos
de um ano depois da abolição, a cidadania
dos negros não foi considerada nos projetos
sociais da nova ordem política. Pelo
contrário, o governo republicano teve como
meta cercear a autonomia dos negros,
garantir que o poder de mando dos antigos
senhores fosse preservado. Com o
argumento de que os negros eram capazes
de viver sem rei, mas não sem feitor e
senhor, a polícia passou a vigiá-los e
controlá-los cada vez mais. Por isso, muitos
negros ficaram com saudades da monarquia,
que pelo menos tinha abolido a escravidão.
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 312)

A vida, os costumes e a cultura pós- liberdade
O período de escravidão não só destruiu reinados e
famílias, ele também destruiu o direito á dignidade da
pessoa humana. Assim como já foi citado anteriormente,
os negros foram libertos e somente libertos, não existiu
nenhuma política pública ou legislações que garantissem o
direito deles.
“As dificuldades da após-Abolição, com a grande
massa de libertos sem ter o que fazer, entregues à própria
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sorte, não foram cogitadas no momento devido e tiveram
como resultado a desorganização geral que se verificou
depois,
prejudicando
fundamentalmente
a
vida
nacional”.(LUNA, 1968, p. 203)
De acordo com SANTOS (2006, p. 120), “O
movimento abolicionista funcionou como um grande
estandarte dos cidadãos brancos que pretendiam, de
maneira racional e planejada, adequar o negro a um lugar
que não gerasse incomodo à ordem emergente”.
Quando o período de escravidão findou, os libertos
não tinham para onde ir, uma vez que eles não tinham
acesso á educação, saúde e trabalho formal, com
pagamento e reconhecimento.
O ex-escravo que trabalhava no campo
muitas vezes preferiu permanecer nas áreas
rurais, ocupando pequenos pedaços de
terra, geralmente em sistema de parceria nos
quais cedia parte de sua produção ao dono
da terra que cultivava. Mas ao longo do
século XX, e principalmente a partir da
década de 1930, a migração de negros e
seus descendentes rumo ás cidades cresceu
cada
vez
mais.
Eles
geralmente
desempenhavam
as
funções
mais
subalternas, uma vez que só alguns poucos
afro-brasileiros conseguiam se educar,
prosperar nos negócios e ascender
socialmente. (SOUZA. 2008, p.125)
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Uma das marcas que perdura até os dias atuais nas
sociedades do mundo inteiro é o preconceito, a escravidão,
erroneamente, reduziu uma raça inteira. Os negros
passaram a ser vistos como inferiores.
Podemos observar que a sociedade reservou um
espaço para eles, essa teoria é observada quando olhamos
para filmes e novelas, no qual, os papeis de destaque são,
em sua grande maioria, destinados aos brancos. Aos
negros, sobram os papeis de empregada doméstica,
motorista, escravos e moradores de comunidade.
Quando falamos, não apenas da mulher negra, mas,
dos negros na educação precisamos salientar que o
racismo ainda existe, não de forma aberta como
antigamente, entretanto está sendo feita de forma velada,
muitas
vezes
vinda
acompanhado
de
frases
aparentemente inocentes como: “Eu não tenho
preconceito, minha emprega é negra e todos a adoram"
Quando as crianças Negras, sobretudo as Mulheres,
iniciam sua vida escolar na pré-escola, elas são
apresentadas a um mundo diferente e totalmente branco.
Mesmo existindo bonecas negras, a grande maioria das
bonecas encontradas em escolas é branca.
O momento da entrada para a escola foi um
outro tema discutido. As expectativas em
torno
deste
acontecimento
são
compartilhadas por todos, familiares, amigos
e pela própria criança negra. Contudo, desde
o início da trajetória escolar, a criança se
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depara com um determinado tipo de
ausência que a acompanhará até o curso
superior (isto é, para aquelas que
conseguirem chegar até a universidade): a
quase total inexistência de professoras e
professores negros. A criança negra se
depara com uma cultura baseada em
padrões brancos. Ela não se vê inserida no
contexto dos livros, nos cartazes espalhados
pela escola ou ainda na escolha dos temas e
alunos para encenar números nas festinhas.
Onde quer que seja, a referência da criança
e da família feliz é branca. (GOMES, s/a s/p)

As histórias e contos de fadas também retrata essa
realidade branca, em que todos os personagens são
brancos, possuem cabelos lisos e claros e são sempre
definidos como “lindos”. Temos como exemplo a branca de
neve.
Em 2005, o cineasta e documentarista norteamericano Kiri Davis publicou um vídeo onde uma boneca
branca e uma negra são apresentadas a crianças Negras
entre quatro e cinco anos. Perguntas como: "qual é a
boneca que você acha mais bonita?"; "qual é a boneca que
você acha que é a mais malvada?"; "qual das bonecas
seria a sua melhor amiga?"; e "qual é a boneca que mais
se parece com você? ”.
As crianças apontaram a boneca branca como a
mais legal, mais bonita e como sua melhor amiga, algumas
crianças ainda apontaram a boneca branca como sendo a
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mais parecida com elas, quando o entrevistador pergunta
por que a boneca aprontada como agradável recebeu essa
“classificação” a criança responde: por que ela é branca
com os olhos azuis. Elas apontaram a boneca negra como
malvada e feia, e quando é perguntado por que a boneca
negra é feia, a resposta dada foi: “por que ela é Negra”.
Esse vídeo nos mostra como as crianças não estão
conseguindo formar sua identidade, como elas não se
encontram nas histórias, livros e brinquedos. A história do
Negro é ignorada e esquecida, formando valores que
apenas denigre a imagem do negro, ignorando totalmente
a realidade.
Desta forma a ausência de uma história e cultura
afro-brasileira, em primeiro lugar, retira a oportunidade dos
Afrodescendentes em construírem uma identidade positiva
sobre as suas origens. Segundo, a ausência abre espaço
para hipóteses preconceituosas, desinformadas ou
racistas sobre as suas origens, criando assim terreno fértil
para produção e difusão de ideias erradas e racistas sobre
as origens da população negra. Alimenta um universo do
Africano e Afrodescendente como ignorante, inculto,
incivilizado. (CUNHA JR 2007, p. 1)
Conforme essas crianças vão crescendo, elas vão
aprendendo que todas as características do negro são
ruins. Os livros didáticos enfatizam as famílias brancas
(figura 15), compostas por pai, mãe, filhos e, algumas
vezes, com seus animais de estimação. Os negros são
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representados apenas como escravos, muitas vezes
confundindo a identidade dos dois.
Desde crianças os negros são colocados diante de
modelos de famílias de brancos, sempre de brancos, nem
mesmo mestiços, somente brancos. As mudanças das
representações sobre a família brasileira nos livros
didáticos são muito recentes. As ações afirmativas dos
negros pouco aparecem nos livros. Pelo menos até os anos
90, nenhuma ação afirmativa aparecia. Os negros só
aparecem relacionados ao conteúdo da escravidão, a
identidade do negro se converteu em uma identidade
naturalmente escrava. Existe uma confusão semântica ao
se falar de escravos e de negros; as identidades de negros
e escravos se tornaram as mesmas, no olhar das crianças
que aprendem história nas escolas brasileiras. (PEREIRA,
2009, p.4)
Essa
representação
da
família
branca,
intuitivamente, reforça o preconceito e afirma para alunos
e professore que os brancos são superiores aos negros,
indo contra nossa constituição federal de 1988 e mudando
a forma como os brancos e negros são tratados dentro e
fora da sala de aula.
"O livro didático ao vincular estereótipos que
expandem uma representação negativa do negro e uma
representação positiva do branco, está expandindo a
ideologia do branqueamento, que se alimenta das
ideologias,
das
teorias
e
estereótipos
de

Vilma Aparecida de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1817

inferioridade/superioridade raciais que se conjugam com a
não legitimação pelo Estado, dos processos civilizatórios
indígenas e africanos, entre outros, constituintes da
identidade cultural da nação". (Silva, 1989, p. 57)
Durante toda a vida escolar, é negado ao negro o
direito a sua história na formação da cultura brasileira. Só
foi possível povoar o Brasil graças aos negros trazidos para
cá. Os cafezais, colheitas e economia rodavam devido ao
esforço deles servindo aos senhores da terra.
De acordo com Luna (1968, p.207):
Da cidade foi o negro, realmente,
escorraçado. Com a intensificação da
imigração, os trabalhadores estrangeiros,
que
gozavam
da
preferência
dos
empregadores, passavam a se concentrar
nos centros urbanos mais desenvolvidos. A
região sul, pelas suas condições climatéricas
e melhores possibilidades oferecidas pelo
mercado de trabalho, foi a que mais atraiu o
imigrante europeu. As cidades de São Paulo,
Curitiba, e Desterro (hoje Florianópolis)
foram, aos poucos, transformando velhos
hábitos e costumes pelo processo de
europeização. À medida que isso acontecia,
aumentavam as dificuldades para negros e
mulatos no mercado de trabalho, atingindo
também os demais.

Atualmente, alguns filmes tentam quebrar esses
estereotipo, mostrando que o lugar do negro é onde ele
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quiser. Desta forma, o filme “Pantera negra”, mostra uma
civilização africana onde todos os seus membros tem livre
arbítrio para escolher sua profissão, no qual, mostra os
personagens como médicos, cientistas, herói, entre outros.
Muitos se dizem contra o racismo, contudo, ainda
existe uma grande discriminação velada, seja por piadas
ou ações, como os seguranças de shoppings e lojas que
seguem os negros por serem “bandidos em potencial”.
[...] Em nosso país, apesar de todos se
dizerem avessos ao racismo, não há quem
não conheça cenas de discriminação ou não
saiba uma boa piada sobre o tema. Ainda
hoje o trabalho manual é considera aviltante
e a hierarquia social reproduz uma divisão
que data da época do cativeiro. Com
naturalidade absorvemos a ideia de um
elevador de serviço ou de lugares que se
transformam em verdadeiros guetos raciais.
É por isso que não basta condenar a história,
ou encontrar heróis delimitados. Zumbi
existe em cada um de nós. É passado e é
presente. (MOURA. 1996. P.30)

Precisamos salientar que a luta contra o racismo é
uma luta de todos os seres humanos, não somente dos
negros. Precisamos ensinar nossas crianças que somos
todos iguais, independente da cor da pele, classe social ou
religião.
De acordo com Candau (2003, p.29), “A questão
racial não é exclusiva dos negros. Ela é da população
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brasileira. Não adianta apoiar e fortalecer a identidade das
crianças negras, se a branca não repensar suas posições”,
pois, "ninguém diz para o filho que deve discriminar o
negro, mas a forma como se trata o empregado, as piadas,
os ditos e outros gestos influem na educação”.
O negro no Brasil séculos depois
Cento e trinta e dois anos após a abolição da
escravatura, os negros ainda vivem em um cenário de
abandono, atraso social e discriminação. Diversas políticas
públicas foram criadas com o intuito de diminuir esse atraso
social, como as cotas para universitários, as legislações
que instituem a obrigatoriedade do ensino da história e
cultura africana e indígena nas escolas em todo o país,
além de políticas públicas voltadas para a saúde e moradia,
contudo, essas ações são pequenas perto de toda a
desigualdade racial que existe em nosso país.
Infelizmente, todo o desenvolvimento econômico do
Brasil não conseguiu diminuir a distância entre os negros e
os brancos, no qual, os processos de industrialização
acabaram por acentuar mais essa divisão de raças e
classes sociais.
Os negros ficaram a margem da sociedade, no qual,
podemos observar que a maioria dos trabalhadores
informais, profissões consideradas de “segunda classe” e
moradores de comunidade são negros.

Vilma Aparecida de Souza

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1820

Desta forma, é preciso salientar que a história dos
negros deve ser contada, não somente sobre o período de
escravidão, contudo sobre toda a sua gloria de antes desse
período, suas lutas, conquistas, feitos e elevação dentro da
sociedade.
A educação é a melhor forma de lutar contra o
racismo, ainda que o mesmo seja velado. Contudo, a
educação não é a única responsável por essa luta, diversas
ações devem ser criadas fora da escola, ações como novas
e melhores políticas públicas.
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AS BRINACDEIRAS CANTADAS NA
ESCOLA

Dayane Freitas de Souza

“... Quem quiser aprender a dançar
Vai à casa do Juquinha
Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha”

Jogos Infantis: Brinquedos Cantados
Brinquedos do Folclore Brasileiro

Uma das atividades físicas mais aplicáveis à
recuperação das crianças é, sem dúvida, o brinquedo
cantado. Em todas as partes do mundo, ao passarmos por
uma rua, onde crianças brincam despreocupadamente, é
comum ver-se, de maneira natural e espontânea, a
utilização do brinquedo cantado, em qualquer das suas
formas. Impossível determinar-se o seu aparecimento
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através dos povos e do tempo. Sempre existiram, entre
todos os povos, quer através das cantigas de ninar, das
toadas ou das cantigas avulsas.
Sua origem pode ser rebuscada nos restos de
velhas cerimônias dos povos do passado, em caráter de
jogos e folguedos, que posteriormente, em formas de
entretenimento das crianças.
No Brasil, esses brinquedos cantados sofreram a
influência das músicas do elemento português e do
africano, ameríndios e, em menor proporção, de outros
povos.
As Cantigas-de-Roda integram o conjunto das
canções anônimas, que fazem parte da cultura
espontânea, decorrente da experiência de vida de qualquer
coletividade humana. Elas se dão numa seqüência natural
e harmônica com o desenvolvimento humano. Segundo
Câmara Cascudo (1988), as Brincadeiras-de-Roda
referem-se a brincadeiras do folclore dançadas ou
apresentando melodias e coreografias simples. Grande
parte delas se apresentam com os participantes se
colocando em roda e de mãos dadas, mas existem também
variações, como os de brinquedos-de-roda, assentada, de
fileira, de marcha, de palmas, de pegar, de esconder,
incluindo também as chamadas para brinquedos e as
cantigas para selecionar jogadores. As rodas infantis que
se apresentam no Brasil – e que são o foco deste trabalho
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– têm origem portuguesa, francesa e espanhola. Porém
com a força do cantar e ouvir, abrasileiraram-se muitos
destes cantos, sendo eles hoje tão nossos como se aqui
nascidos.
Assim, ocorre que, cantando e dançando no grupo
de brincadeiras, a criança traz elementos do passado da
humanidade para o seu presente, “A partir da vivência
deste passado relacionado aos conteúdos do seu
presente, encontra-se em condições de projetar o seu
futuro”.
Muitas
brincadeiras
cantadas
podem
ser
caracterizadas como formas de expressão do corpo que
integram o folclore, especialmente o infantil, sendo
representadas pela associação de musicalidade e
movimento. Escravo de Jó, Terezinha de Jesus, Marcha
Soldado,Capelinha de melão e Ciranda-cirandinha são
algumas cantigas que, associadas a forma diferenciadas
do “movimentar-se”, caracterizam-se como brincadeiras
contadas de importante contribuição educacional.
O brincar compreende uma variedade de
movimentos, condutas, consentimentos dos parceiros e
fantasias que envolvem a criança no seu mundo de “fazde-conta”, ao mesmo tempo tão real. Isso porque, segundo
Rocha (2000), com memória do mundo social de origem da
criança.
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Em acréscimo, é geralmente por meio de jogos e
brincadeiras que crianças compartilham suas memórias,
constituindo não somente um tipo de educação informal
como, também, uma espécie de produção cultural comum.
Para Pinto (1997, p. 65), “as crianças constroem os seus
mundos sociais, isto é, constroem o ambiente que as
rodeia e a sociedade mais vasta em que vivem”. Este autor
lembra que se observadas as situações nas quais as
crianças são protagonistas (grupos de brincadeiras, por
exemplo), haverá mudanças na forma de entendê-las (de
seres não autônomos para possuidores de um certo grau
de autonomia. Em particular, as brincadeiras cantadas
permitem a associação (tanto espontânea quanto
organizada) de gestos e sonoridade). Uma matéria
realizada por enviados da Folha de São Paulo a estados
como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco,
Santa Catarina e Pará, traz dados interessantes acerca das
brincadeiras realizadas em todo o país. Felino (2000)
constata que “cantigas de rodas infantis conhecidas desde
o século XVII resistem, da mesma forma ou com algumas
adaptações, nas cinco regiões do Brasil, ajudando as
crianças a entender o mundo”.
Entende ser impossível dar a palavra final sobre o
surgimento de uma brincadeira, pois ela agrega variantes
e se transforma ao longo do tempo.
É impossível determinar com precisão a origem das
brincadeiras cantadas. Parece que muitas delas são restos
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de antigas cerimônias que passaram a jogos de adultos e
que,
posteriormente,
foram
transformados
em
divertimentos de crianças. A esse respeito, Pimentel (2003)
elucida que as brincadeiras cantadas são bastante antigas,
podendo ser uma interpretação infantil das danças
circulares sagradas. As crianças cantavam as musicas e o
elemento lúdico teria impulsionado a realização de
alterações nestas danças, resultando em novas formas de
dançar.
As brincadeiras cantadas fundem musicalidade,
dança, dramatização, mímica e jogos (dependendo do
enfoque a ser priorizado em cada atividade),
representando um conhecimento de grande contribuição à
vida de movimento da criança. As brincadeiras cantadas
integram o conjunto de cantigas próprias da criança e por
ela entoadas em seus brinquedos ou ouvidas doa adultos
quando pretendem fazê-la adormecer ou instruí-la,
transmitidas pela tradição oral. No entender da autora,
alguns dos objetivos visados com a aplicação dos
brinquedos cantados seriam: auxiliar no desenvolvimento
da coordenação sensório-motora; educar o senso rítmico;
favorecer a socialização; estimular o gosto pela música e
pelo movimento; perpetuar tradições folclóricas e incentivar
o civismo; favorecer o contato sadio entre indivíduos se
ambos os sexos; disciplinar emoção:timidez agressividade,
prepotência; incentivar a auto-expressão e a criatividade.
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Contudo, mesmo sendo inegável o seu valor
cultural, social e educacional é importante que o educador
esteja atento às simbologias inerentes a muitas canções,
refletindo sobre o sentido das letras, especialmente ao lidar
com alunos que se encontram numa faixa etária em que é
possível fomentar discussões dessa natureza. Atualmente,
mesmo com a invenção de novas músicas infantis, as
brincadeiras cantadas são muito comuns entra crianças,
especialmente no interior do país. Um aspecto inegável da
relação entre o lúdico e a cultura está na constante
recriação dessas músicas, que mudam conforme a
geração e a localidade. Embora essas atividades mereçam
valorização, muitas canções trazem ranços de
discriminação sexual, racial ou econômica que precisam
ser repensadas quanto ao seu conteúdo.
Entretanto, a realidade indica que as mudanças
inseridas exclusivamente pelos educadores – sem a
cumplicidade da criança- parecem não surtir efeito no
cotidiano. Felino (2000) esclarece que modificações
externas feitas pelos adultos para algumas músicas que
integram as brincadeiras infantis parecem não se fixar,
como verificado na reportagem supracitada. É o que
observa, por exemplo, para o que chama de “versão
politicamente correta” que alguns estudos registram para a
cantiga de roda “Atirei o pau no Gato”, como segue:
Não atire o pau no ga-tô-tô
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Por que isso-sô
Não se faz-faz-faz
O gati-nhô-nhô
É nosso ami-gô-gô
Não se deve
Maltratar os animais
Miau !
O fato desta versão não ser encontrada entre as
crianças nas regiões pesquisadas, entende a autora, é um
indício de que o folclore infantil resiste à modernidade, às
suas ideologias e tecnologias com mais vitalidade do que
geralmente se imagina. Nesse sentido, esclarece
Fernandes (1989, p. 62), as brincadeiras de roda não se
tratam de uma mera sobrevivência, mas de uma
continuidade sócio-cultural. “O contexto histótico-social se
altera, é verdade; contudo, preservam-se condições que
asseguram a vitalidade e influência dinâmica aos
elementos folclóricos”. Não se busca conservar fórmulas,
mas representações da vida, dos valores, do mundo
simbólico e moral da criança, perpetuadas pelo folclore.
Portanto, a recriação de uma atividade lúdica dentro
da educação não-formal (recreação) e educação formal
(escola) não pode ser desencadeada sem um pleno
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conhecimento e, inclusive, vivência daquilo que se deseja
superar ( PIMENTEL, 2003). Em síntese, não de pode
estabelecer o ‘vir-a-ser’ no processo educativo formal
antes de ir ao encontro das ‘coisas como elas são’ no
domínio da manifestação popular. Embora cada realidade
requeira uma práxis própria, é possível estabelecer alguns
encaminhamentos nesse sentido. Parece-nos relevante ao
educador, no trato com esse conhecimento, estruturar
metodologicamente suas aulas para:
● Despertar o interesse dos alunos pelas
manifestações
culturais
e
pelo
reconhecimento dos temas sugeridos e
desenvolvidos nas brincadeiras;
● Entender a brincadeira cantada como meio
de educação, ludicidade, desenvolvimento
rítmico, musical e gestual de contribuição ao
mundo de movimento dos indivíduos;
● Perspectivar a brincadeira cantada como
fonte de simbologias e possibilidade de
interpretação de sentidos e conotações que
possam sugerir;
● Visualizar a brincadeira cantada como fonte
de pesquisa e conhecimento, sobretudo das
transformações do próprio brincar, da
infância e do lúdico;
● Oportunizar ao alunos o contato com
brincadeiras cantadas diversificadas que
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foquem tanto o jogo, quanto à dança , a
dramatização e a mímica, enriquecendo as
suas possibilidades culturais.
Para o trabalho com as brincadeiras cantadas é
importante ainda considerar: ensino da letra e discussão do
tema abordado (dependendo da faixa etária);
contextualização da brincadeira quando possível (época
em que foi criada, forma diferenciada de realização e
transformações observadas); ensino da melodia;
construção da gestualidade de forma coletiva (professor e
aluno) ou sugestão de condução dada pelo professor e,
após , modificação da atividade pelos alunos, recriando a
brincadeira e levando a novas formas de estruturação da
mesma. Podem ser realizadas movimentações que tenham
relação com a letra ( forma de dramatização) ou que
apresentem um gestual diferente do que a letra solicita.
Podem ser apresentados trabalhos escolares sobre
brincadeiras cantadas já realizadas por pais e avós das
crianças, ou ainda festivais para exibição das atividades
selecionadas pelo grupo. É possível utilizar a estratégia de
resolução de problemas para recriar coreografias e letras
tradicionais das brincadeiras cantadas. Para ilustrar, o
simples fato de ser encarregado de mudar o ritmo da
canção ou o posicionamento do grupo na roda pode
desencadear posturas ativas, criticas e criativas, seja pelo
processo (a forma como os alunos se organizam para
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resolver os problemas), ou pelo produto (os movimentos e
ritmos novos advindos desse processo construtivo).
Não obstante esse conteúdo ser mais bem
correspondido na primeira infância, o brincar permanece
noutras fases da vida. Por isso, entendemos que algumas
brincadeiras, especialmente aquelas que não tocam
diretamente o mundo infantil por suas letras e forma de
representação gestual, podem perfeitamente transitar por
todas as faixas etárias , inclusive entre os adolescentes.
Uma divisão comumente observada em alguns
pesquisadores, a exemplo de está assim distribuída:
brinquedos de roda (Ciranda Cirandinha); brinquedos de
grupos opostos (Mocinhas da Europa); brinquedo de fileira
(Passarás, não passarás); brinquedos de marcha (Marcha
Soldado); brinquedos de palmas (Pirulito que bate);
brinquedos de pegar (Vamos passear no bosque);
brinquedos de esconder (Balança-caixão); brinquedos de
cabra-cega (A gatinha parda); chamadas para brinquedo
(Ajunta povo para brincar); cantigas para selecionar
jogador ( Um no ni é de po, politana).
Tal classificação é interessante como forma de
percepção das variações existentes em torno das
brincadeiras e da importância de levar o aluno a vivenciar
as suas inúmeras possibilidades (roda, fileira, escondeesconde, pega-pega, e outros), assim como visualizar
aquelas que mais se aproximam dos jogos ou das mímicas
, danças e dramatizações. Entretanto, as divisões cada vez
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mais acentuadas podem não conseguir visualizar as
brincadeiras a não ser por essa estruturação. O fato de
algumas brincadeiras se enquadrarem em mais de uma
classificação também pode gerar certas confusões.
Cantar, dançar, sentir, pensar, compartilhar,
transformar... Quantos não são os movimentos vitais
contidos nas Cirandas infantis?
Primeiramente, devemos ressaltar que elas
integram o conjunto das manifestações musicais do
folclore – o que por si só já lhes confere um caráter de
autenticidade e simplicidade, além de um grande poder de
comunicação e uma ressonância imediata no espírito das
gentes que as ouvem, praticam e recriam.
Brincar de roda constitui como uma atividade
prazerosa, na qual estão harmoniosamente integradas as
linguagens sonoras, corporal e verbal. Assim, música,
corpo, emoção e pensamento atuam conjuntamente,
impulsionando-se entre si e possibilitando a ampliação da
própria expressão. Emergem personagens e tramas que
são vividos pelos participantes do seu interior, num
processo dinâmico que implica num constante relacionarse com os próprios contúdos, elaborá-los e ressignificá-los.

1 Procedência das Cantigas de Roda
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Considerando-se, entretanto, o fato inegável de que
cada povo tem a sua índole própria, os brinquedos
cantados, de origem tão diversificada, vêm sofrendo
variações, deformações e transformações lentas, mas
seguras, apresentando-se, em nossos dias, com um cunho
eminentemente nacional. Exemplos:
- Procedência portuguesa: C”Ciranda Cirandinha”,
“A moda das tais anquinhas”, etc.
- Procedência francesa: “Eu sou pobre, pobre,
pobre”, “A mão direita tem uma roseira”, etc.
-Procedência espanhola: “Senhora Dona Sancha”,
“Maria Cachucha”, etc.
-Procedência alemã e inglesa: “Já viram uma
menina?” (melodia alemã e letra do inglês)
Convém, ainda ressaltar o fato de termos o nosso
cancioneiro
enriquecendo
pelo
aproveitamento,
transfigurado, de coisas que as crianças ouvem e
assimilam. Exemplos: “Escravos de Jô” (proveniente de um
jogo de mesa de bar) – assim, também, do romance “D.
Jorge e Dona Julinha”, resultou a roda cantada “Por que
choras Julieta?”. Chamamos de “Cancioneiro Folclórico
Infantil”, ao conjunto das cantigas próprias da criança e por
ela entoadas em seus brinquedos ou ouvidas dos adultos,
quando pretendem adormecê-la, entretê-la ou instruí-la;
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são cantigas que vêm de geração a geração e que se
perpetuam e se transmitem pela tradição oral.
O Cancioneiro Folclórico Infantil abrange: acalantos
ou cantigas de ninar: “Tutu Marambá”, “Dorme Nenê”, etc.,
cantigas avulsas ( que as crianças entoam em qualquer de
suas atividades, sem que com elas tenham uma correlação
direta): “Mestre Domingos”, “Menina bonita”, etc.;
estribilhos musicais (que integram as histórias contadas e
cantadas): “Minha mãezinha”, “Carpinteiro de meu pai”,
etc.; Toadas (ou melodias para ensino de soletração e da
tabuada já em desuso, mas ainda de valor, sob alguns
aspectos): “B-a-bá, B-i-bí”, “Um e um, dois, um e dois, três”
etc.; brinquedos cantados (de vários tipos, conforme
classificação e divisão a seguir).

2 Divisão dos Brinquedos Cantados
1) Brinquedos de roda: “Ciranda Cirandinha”, etc.
2) Brinquedos de grupos opostos: “o pobre e o rico”,
etc.
3) Brinquedos de fileiras: “Passarás, não passarás”,
etc.
4) Brinquedos de marcha: “Marcha soldado”, etc.
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5)Brinquedos de palmas: “Pirulito que bate, bate”,
etc.
6) Brinquedos de pegar: “Vamos passear no
bosque”, etc.
7) Brinquedos de esconder: “Senhora do Sancha”,
etc.
8) Brinquedos de cabra-cega: “A gatinha parda”, etc.
9) Chamadas para brinquedo: “Ajunta povo, para
brincar”, etc.
10) Cantigas de escolha de jogadores : “Um no ni é
de pó politana”, etc. De todos, entretanto, a roda é o tipo
que oferece mais atração para a recreação infantil; assim
sendo, daremos agora, a sua classificação:
1) Quanto ao conteúdo da letra:
a) Temas de vida social: “Ciranca Cirandinha”, etc.
b) Temas da natureza: “A pombinha voou”,
“Cachorrinha está latindo”, etc.
c) Temas instrutivos: “As estações do ano”, “O bábé-bí-bó-bu”, etc.
d) Temas do romanceiro: “Terezinha de Jesus”, “O
cravo brigou com a rosa”, “Esta rua tem um bosque”, etc.
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2) Quanto ao andamento:
a) Rodas lentas: “Terezinha de Jesus”, etc.
b) Rodas
“Sambalelê”, etc.

moderadas:

“Escravos

de

Jô”,

c) Rodas vivas: “Pirulito que bate, bate”, etc.
d) Rodas alternantes: “O cravo brigou com a rosa”,
etc.
3) Quanto à execução musical:
a) Coro: “A canoa virou”, “Escravos de Jô”, etc.
b) Solo e coro: “senhora viúva”, “Esta rua tem um
bosque”, etc.
c) Forma mista (coro e parte falada ou declamada):
“Ciranda Cirandinha”, etc.
4) Quanto à estrutura:
a) tipo aaa (em que todas as quadras são cantadas
a mesma melodia ): “A moda das tais anquinhas”, etc.
b) Tipo ab (que reúne duas melodias diferentes): “O
cravo brigou com a rosa”, etc.
c) Tipo abc ( em que se sucedem três ou mais
diferentes melodias): “Eu não fui ao Tororó”, etc.
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5) Quanto à formação:
a) Roda simples: “Ainda não comprei”, etc.
b) Roda com um figurante no centro: “Ciranda”, etc.
c) Roda com dois ou mais figurantes no centro: “O
cravo brigou com a rosa”, etc.
d) Roda com um figurante fora: “A mão direita tem
uma roseira”, etc.
e) Roda com figurante fora e dentro: “A linda rosa
juvenil”, etc.
f) Roda assentada: “Escravos de Jô”, etc.
6) Quanto a movimentação:
a) Marcha simples:
b) Marcha na ponta dos pés: “Eu sou a borboleta”,
etc.
c) Saltitos: “Atirei o pau no gato”, etc.
d) Roda em cadeia ou serpentina: “Havia um novo
navio”, etc.
e) Rodas que acentuam um determinado ritmo ou
marcam os tempos fortes da melodia: “Ciranda,
cirandinha”, “Pirulito que bate, bate”, “Palma, palma
,palma”, etc.
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f) Rodas imitativas: “Carneirinho, carneirão”, etc.
g) Misto de roda e dança: “Os quindô-le-lê”, etc.

Nota: Em qualquer das rodas sempre há exemplo de
qualquer um dos grupos citados; de certa maneira,
podemos afirmar que todas as rodas são mistas, quanto à
sua movimentação, prevalecendo nesta ou naquela, uma
ou outra característica.
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CONVERSANDO SOBRE A DIVERSIDADE NA
ESCOLA

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira é caracterizada por uma
pluralidade étnica, essa pluralidade favorece a junção de
diversas

culturas,

tornando-se

uma

sociedade

inegavelmente miscigenada.
Não se pode afirmar em qual período da história o
racismo teve seu ponto inicial, mas o que se sabe é que
existem relatos de exclusão a determinados tipos de
pessoas por conta de sua etnia.
A escola como instituição social, torna-se responsável
pelo processo de socialização, construção do sujeito, e é
através dela que se estabelecem relações com pessoas de
diferentes núcleos familiares, e diferentes matrizes
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culturais.
Esse contato proporciona a criança uma grande
relação social com seus pares e com os adultos inseridos
nesse espaço, com diferentes subjetividades, etnias e
gêneros. Essas relações têm um grande peso na
construção de suas identidades e sua autoimagem.
A educação étnica racial no Brasil é uma questão
polêmica, mas se faz necessária para uma educação
igualitária.
A escola deve ser um lugar adequado a possibilitar
oportunidades que elevem a autoestima de crianças
negras e grupos discriminados. A escola e a família são
responsáveis pela formação do indivíduo.
Como um papel importante, o professor na Educação
Infantil tem que ter um olhar sensitivo, e atencioso, para
que brincadeiras com tons maldosos e discriminatórios não
se repitam, pois em sua maioria, as crianças já trazem de
casa um preconceito aprendido por sua família. A criança
é influenciada pelo meio social em que vive, e por sua
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família. Interagindo com os outros, a criança aprenderá
atitudes, opiniões, valores a respeito da sociedade. E é
através da união entre família e sociedade, que a criança
cria a própria imagem de si.
Muitas crianças de pele branca revelam um
sentimento

de

superioridade,

mostrando

atitudes

preconceituosas e discriminatórias.
Muitos professores por não terem conhecimento
sobre o assunto acabam não sabendo como lidar com o
problema, e ausentando, até mesmo por acomodação, pois
para tomar atitudes justas, é preciso se aprofundar no
assunto, e desta forma acabam preferindo o silencio. O que
faz com que as crianças negras se isolem em seu mundo
e aprendam a conviver com essa situação, deixando
marcas profundas de frustação, e baixa estima no
educando.
Existem

também

aqueles

profissionais

que

compactuam com ideias preconceituosas, considerando
corretas e reproduzindo as em seus cotidianos.

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

Tem

que

ser

parte

do

cotidiano

1844

escolar,

planejamentos que mostre o negro como um ser que tem
sucesso também na sociedade, biografias de pessoas
importantes que fizeram ou fazem a diferença no mundo.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA: BREVE CONTEXTO
HISTÓRICO

A partir da lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), traz
uma reflexão do quão atrasada estava a legislação
brasileira e as diretrizes necessárias para que a cultura
afro-brasileira ganhasse status de matéria necessária no
currículo no ensino brasileiro. Desde que o Brasil foi
descoberto, os negros fazem parte da história e construção
deste país, trazendo consigo toda a força e a riqueza
histórica. Nos séculos XVIII e XIX, devido à necessidade
de mão de obra nas fazendas, lavouras de cana de açúcar
e afazeres domésticos, os africanos foram trazidos ao
Brasil, sendo, na sua totalidade, via navios negreiros, local
onde ocorriam todas as atrocidades humanas como
superlotação, fome, falta de higiene, falta de água.
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De início, o habitante nativo, ou seja,
o índio, foi escolhido para tal fim, mas logo foi substituído pelo escravo
africano, tornando-se um dos braços dessa empresa colonial. É com
base na utilização dessa força de trabalho que se alcançaria o objetivo
da colonização, isto é gerar lucros para a metrópole. (MATTOS, 2012,
p. 63)

A partir da chegada ao Rio de Janeiro, era
realizada a comercialização do negro como mão de obra
escrava; eles eram avaliados a partir de seu porte e
aparência e, a partir dessa comercialização, eram
distribuídos

a

vários

estados

brasileiros,

como

Pernambuco, Bahia e Maranhão para produção da cana de
açúcar; Minas Gerais para o processo de mineração; São
Paulo para o trabalho em lavouras de café e para os
demais estados conforme a mão de obra necessária. Após
todo esse processo de trabalho escravo, o negro foi
submetido e subjugado durante anos; o direito à sua
liberdade foi negado em todas as dimensões, como
escreveu Mattos (2012), que mesmo após atingirem os
anos trabalhados, necessários para a liberdade, eles
teriam que criar meios para sua subsistência e ainda
sofriam preconceito:
O

preconceito

se

fazia

presente,

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1846

inclusive na Constituição do Império, que os impedia de adquirir
direitos eletivos. Podiam somente participar de eleições primárias.
Também não podiam se candidatar, sendo-lhes proibido o exercício de
cargos como jurado, juiz de paz, delegado, subdelegado, promotor,
conselheiro, deputado, senador, ministro, magistrado ou referentes ao
corpo diplomático e eclesiásticos. (MATTOS 2012, p. 124)

Quando buscamos entender essa complexidade
temos uma base sobre como o povo africano foi brutal e
excessivamente exposto a maus-tratos e formas subhumanas de existência. Após a escravidão, a história do
negro no Brasil não pode e nem deve ser alterada, pois a
cultura de concepção e construção de um povo se dá por
intermédio dessas relações humanas; o negro africano
trouxe consigo, além de sua mão de obra, uma cultura rica
que se findou nessa miscigenação do povo brasileiro, mas
que ainda continua viva em muitas manifestações culturais.
Quando chegaram ao Brasil, os africanos
passaram a conviver com diversos grupos, povos e raças.
Com essas relações sociais, para garantir sobrevivência,
se formaram relações intergrupais, construindo espaços e
recriando uma cultura que foi deixada para traz, após a
saída da África. Com todo esse processo, os negros foram
deixando marcas que influenciam na vida cotidiana dos
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brasileiros, até a atualidade. Influências essas que ocorrem
na religião, na música, na culinária, no idioma. Ao mesmo
tempo, a cultura africana contribuiu positivamente à
sociedade brasileira, construindo o que chamamos de
identidade cultural. No campo da religião, há um grande
mito sobre a forma que os africanos influenciaram a
religiosidade e a maneira como cultuam seus deuses.
Algumas religiões mais conhecidas são o islamismo, o
calundu, o candomblé e a umbanda (originalmente
brasileira).
Além da religião, o africano trouxe também
uma grande referência para a nossa música; os famosos
batuques aconteciam em praças públicas, geralmente aos
domingos, que era o dia em que os escravos tinham folga;
então, juntavam os escravos, os libertos, os crioulos
(mistura de negro com branco), faziam uma grande roda e
dançavam, usando tambores e palmas. A partir disso, foi
criado o semba, nosso conhecido samba.
Após a abolição, infelizmente, os negros
tiveram que superar grandes obstáculos para que
conseguissem seu espaço na sociedade; somente após o
século XX, por volta de 1920, que conseguiram ingressar
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na indústria e participar de movimentos de operários.
Desde então, os negros foram lutando com a mesma força
de sempre para conquistar seu espaço e seu lugar na
sociedade. Atualmente, os negros ainda encontram
grandes dificuldades, tendo que lidar com o preconceito,
com a falta de oportunidade e o pouco espaço que lhes é
oferecido. A lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) nasceu para
que a educação fosse complementada a partir de uma
estrutura que possibilita incluir a cultura afro-brasileira nas
escolas; isso claramente foi um avanço, considerando a
estrutura de educação totalmente proveniente de um
modelo europeu, carente de informação necessária sobre
a história brasileira e suas raízes. As diretrizes curriculares
nacionais para a educação das relações étnico-raciais e
para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana
foi criada para complementar o que a lei 10.639/2003
exigia: a inclusão da história do afro-brasileira nas escolas.
A partir desse documento, as escolas devem, além de seu
conteúdo considerado padrão, também incluir história e
cultura africana e indígena, para que as crianças possam
quebrar paradigmas de preconceito, pois todos os
brasileiros têm sangue negro, latino, europeu e de todas as
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etnias.
O

Ministério

da

Educação,

comprometido com a pauta de políticas afirmativas do governo federal,
vem instituindo e implementando um conjunto de medidas e ações com
o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a
inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional
brasileiro. (BRASIL, 2004, p. 5)

CONTEXTUALIZANDO A TEORIA

Atualmente pesquisas apontam que em nossa
sociedade existe um pensamento de democracia racial,
acreditando-se que não há preconceitos e discriminação,
tanto na sociedade em geral quanto no contexto escolar.
Essa crença se evidencia ao falar sobre a Educação
Infantil, onde se acredita que a criança não tem conflitos
por suas características raciais ou de que nessa etapa os
professores não façam distinção entre as crianças por seus
fenótipos. Nessa etapa há a ideia de felicidade, afetividade
e alegria, mas na verdade não é o que ocorre.
“Os estudos de mestrado e de doutorado que
tratam das relações raciais na faixa de 0
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(zero) a 5 (cinco) anos apontam que hás
muitas situações de discriminação que
envolvem
crianças,
professores,
profissionais de educação e famílias”. (Silva,
2012, p.8).

Portanto, afirmar que as crianças negras não sofrem
com preconceitos ou discriminação racial entre elas e os
profissionais na Educação Infantil é incoerente e falida.
Silva (2012, p.9) ainda afirma que: “se houver uma
intervenção qualificada e que não ignore a raça como um
componente importante no processo de construção da
identidade da criança terá outra história sendo construída”.
Se a criança negra se autoafirmar e se sentir bem
com suas características, assim como as crianças brancas
se sentem, é mais provável que a aceitação entre elas seja
maior.
De acordo com Silva¹ (2007, p.3),
“A educação, umas das vias de socialização
da maioria dos indivíduos que a frequenta em
especial,
as
crianças,
têm
papel
transformador na vida das
Pessoas. Ela pode modificar uma dada
realidade a partir de possíveis
Intervenções reais contextualizadas na
sociedade da qual estamos
Inseridos”.
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A criança é influenciada pelo meio social em que
vive, e por sua família. Interagindo com os outros, a criança
aprenderá atitudes, opiniões, valores a respeito da
sociedade. E a união da família e sociedade, a própria
criança faz imagem de si.
A educação étnica racial no Brasil é uma questão
polemica, mas se faz necessária para uma educação
igualitária.
A escola deve ser um lugar adequado a possibilitar
oportunidades que elevem a autoestima de crianças
negras e grupos discriminados. A escola e a família são
responsáveis pela formação do indivíduo.
Como um papel importante, o professor na
Educação Infantil tem que ter um olhar sensitivo, com
atenção,

para

que

brincadeiras

maldosas

e

discriminatórias não se repitam, pois, crianças já trazem de
casa um preconceito aprendido por sua família.
Muitos professores por não terem conhecimento no
assunto, não sabe como lidar com o problema, acabam se
ausentando, pois para tomar atitudes justas, precisa se
aprofundar no assunto, e acabam preferindo o silencio. Até
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mesmo porque crianças negras se fecham no mundinho
delas e aprendem a conviver com essa situação, mas com
marcar profundas de frustação, e baixa estima.
Existem também profissionais que compactuam
com ideias preconceituosas, considerando corretas e
reproduzindo as em seus cotidianos.
É necessário que faça parte do cotidiano escolar,
planejamentos que mostre o negro como um ser que tem
sucesso também na sociedade, biografias de pessoas
importantes que fizeram ou fazem a diferença no mundo.
“A presença do negro nos livros,
frequentemente
como
escravo,
sem
referência ao seu passado de homem livre
antes da escravidão e às lutas
de libertação que desenvolveu no período da
escravidão e desenvolve hoje
por direitos de cidadania, pode ser corrigida
se o professor contar a história
de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, das
revoltas e insurreições
ocorridas durante a escravidão; contar algo
do
que
foi
a
organização
sóciopolíticoeconômica e cultural na África
pré-colonial; e também sobre a luta das
organizações negras, hoje, no Brasil e nas
Américas”. (SILVA², 2005, p.25)

Silva (2012) explicita que é preciso ter em mãos
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bonecas e bonecos negros,
Instrumentos musicais usados nas manifestações afrobrasileiras e livros que contemplem personagens negros
representados de modo positivo são fundamentais
para o desenvolvimento de uma educação igualitária.
É nas escolas, através da educação que o professor
deve desmistificar essa crença de inferioridade do negro de
que tudo que esta ligada ao negro com sua cultura, crença
é ruim. É preciso se trabalhar com as crianças e com suas
famílias.

DIVERSIDADE NA ESCOLA

Como a criança passa boa parte da vida na
escola, e estão cada vez mais frequentes os casos de
bullying nesse ambiente, alguns com resultando grave, é
essencial trabalhar a diversidade na sala de aula desde a
educação infantil é uma necessidade para se construir uma
sociedade baseada no respeito ao próximo.
Os professores têm a missão de trabalhar
esses conteúdos oportunizando aos seus alunos vivências
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Afinal,

a

heterogeneidade consiste em unir diferentes pensamentos,
ideais e manifestações que sejam capazes de fortalecer e
enriquecer o ser humano. A diversidade não se resume em
trabalhar sujeitos desiguais e esquisitos: mas sim a
promoção e o resgate da pluralidade de etnias, línguas,
raças e condutas que não podem ser prejulgadas e
discriminadas.
Rótulos, preconceito e discriminações são
inevitáveis, já na primeira infância as crianças entram em
contato com discursos negativos acerca desses temas.
Para que as crianças saibam lidar com a diferença com
sensibilidade

e

equilíbrio,

é

preciso

que

tenham

familiaridade com a diversidade, portanto esse tema
necessita ser trabalhado no cotidiano no dia a dia, e não
somente nas datas dedicadas a esse tema. Ou seja, é
necessário abordar de forma natural, inserindo-o em
práticas diárias, como brincadeiras, leitura, música, entre
outras atividades.
Para

conseguir

isso,

uma

providência

essencial é adquirir materiais didáticos que valorizem as
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diferentes raças, as pessoas com deficiências físicas e
mental, e mostrem meninos e meninas em posição de
igualdade. Isso também se aplica na aquisição de
instrumentos musicais, onde devem ser consideradas as
mais diversas culturas, nos dias de hoje, quando se trata
de brinquedos, ainda não existe tantas possibilidades, pois
muitos fabricantes não se preocupam em abordar a
diversidade. É difícil encontrar os bonecos e bonecas
representando o masculino e o feminino, e com diferentes
tons de pele. Também é difícil encontrar brinquedos que
mostram deficiências físicas, como bonecas de óculos, de
bengala, ou usando aparelho para surdez. Esses
brinquedos

poderiam

auxiliar

na

aceitação

e

na

convivência do diferente, minimizando os preconceitos e
casos de bullying.
O professor de educação infantil possui
diversas atribuições, entre elas está o desenvolvimento de
conteúdos

básicos

com

as

crianças.

Trabalhar

a

diversidade na sala de aula com o objetivo de levar as
crianças

a

um

aprendizado

mútuo

a

partir

das

dissemelhanças particulares. O início do trabalho pode se
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dar a partir das origens das crianças: como cor da pele,
etnia, linguagem, dialogando acerca de conceitos que
elucidem e fortaleçam as relações entre os sujeitos. Dessa
forma

pode-se

desenvolver

nas

crianças

valores,

resgatando sua história e cultura, com intuito de diminuir os
preconceitos.
A partir do momento que as crianças conhecem
e compreendem a diversidade que as cercam, passam a
auxiliar na transformação do ambiente em que estão
inseridas. Cabe ao professor oferecer possibilidades para
que as crianças respeitem o diferente, e assim possam ser
cidadãos

empáticos

em

relação

a

diversidade,

preocupados com o outro e com o grupo como um todo.
Para trabalhar a diversidade em sala de aula o
professor pode fazer uso de alguns recursos como:
o

Contar histórias através de figuras, fotos, símbolos
sobre as raças que fizeram parte da constituição
povo da região;

o

Quanto ao racismo pode-se relatar fatos sobre
pessoas negras que se destacaram perante a

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1857

sociedade, relatar fatos acerca da escravidão,
evidenciar objetos culturais desse povo e que até
hoje são utilizados por grande parte da população;
o

Brincadeiras que priorizem a integração;

o

Filmes e literatura são um ótimo recurso, como por
exemplo “O Patinho Feio”, “A Bela e a Fera”, etc.
Quando se trabalha valores como a amizade,

honestidade, o amor e o respeito ao próximo, também se
está valorizando a diversidade na sala de aula.
A diversidade na sala de aula e a luta pelos direitos a
igualdade não são recentes no Brasil, mas são assuntos
que estão em pauta na história individual, familiar, e da
sociedade. Esse assunto necessita ser pensado, discutido
e analisado por pesquisadores e por todos nós integrantes
de uma sociedade que busca o respeito e a convivência
como fator primordial.
O aprendizado da criança ocorre basicamente
pela imitação do adulto e através das brincadeiras, dessa
forma os brinquedos e brincadeiras são grandes aliados do
professor no trabalho em sala de aula na educação infantil,
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e o desenvolvimento de atividades que priorizem a
aceitação do diferente pode se valer desses recursos,
principalmente dos brinquedos (que apresentam as
diferenças) que estão sendo inseridos no mercado
atualmente.
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EDUCADORAS QUE CONTRIBUIRAM E AINDA
CONTRIBUEM COM A EDUCAÇÃO NO BRASIL

Francisca Jucimara Pinto de Mesquita

Quem passa pelo bairro Anália Franco, na Zona Leste do
município de São Paulo, nem sempre imagina a história e
a contribuição que este nome carrega. Mais que o nome de
uma praça, rua, avenida ou bairro, Anália Franco foi uma
educadora paulista de grande relevância para a cidade de
São Paulo e para o Brasil.

Mas, assim como diversas outras educadoras que
conheceremos a história a seguir, teve seu trabalho
invisibilizado pela sociedade patriarcal e misógina em que
a mulher é considerada o Outro:

A filósofa francesa Simone de Beauvoir nos dá uma
perspectiva interessante ao cunhar a categoria do Outro
[...].

Segundo o diagnóstico de Beauvoir, a relação que os
homens mantêm com as mulheres seria esta: da
submissão e da dominação, pois estariam enredadas na
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má fé dos homens que as veem e as querem como objeto.
A intelectual francesa mostra, em seu percurso filosófico
sobre a categoria de gênero, que a mulher não é definida
em si mesma, mas em relação ao homem e através do
olhar do homem. Olhar este que a confina num papel de
submissão que comporta significações hierarquizadas.”
(Ribeiro, 2017, p. 36).

Essa construção que nos aponta Simone de Beauvoir, nos
alerta para construção que foi feita sobre o “papel do
feminino na sociedade” e todas as representações
inferiorizadas ou subalternizadas que se possa imaginar.
Com isso, o que é produzido pelas mulheres, com as mais
diversas objeções, pode ser até considerado dentro de um
contexto, mas é invisibilizado na história.

No livro “18 mulheres que transformaram São Paulo”
(2020) a autora nos traz como impensável “continuar a
aceitar que a história de mulheres que contribuíram
fortemente para o desenvolvimento da cidade continue
esquecida ou subestimada por feitos masculinos” (p. 15).
Aqui, como já explicitado, pretendemos dar visibilidade a
esses feitos no âmbito da educação e a nível nacional.
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Cada uma das mulheres que conheceremos teve sua
contribuição pautada nos desafios impostos ao contexto
histórico de sua época. Em todos os períodos foram
pressionadas pelo machismo, direto ou estrutural, que
apesar de sua força não impediu que essas educadoras
fizessem e, algumas delas ainda fazem, o seu trabalho com
excelência, deixando inegáveis contribuições na história da
educação do Brasil.

Artigo XVIII. Educação da mulher – O feminismo de
Nísia
Apesar de pouco conhecida na área da educação, Nísia
Floresta Brasileira Augusta pseudônimo de Dionísia
Gonçalves Pinto (1810, Papari – RN; 1885, Rouen –
França)12 foi uma precursora do feminismo no Brasil e
militante da defesa desses direitos especialmente no
campo da educação, pois acreditava que somente desta
forma a mulher poderia se emancipar do machismo
estrutural.

12

Para o levantamento biográfico de Nísia Floresta foi usado como base o livro
homônimo de ConstanceLima Duarte, publicado pelo Ministério da Educação (MEC),
em 2010. Ver referências do artigo.
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De família elitista, viveu em diferentes lugares do Brasil ao
longo da juventude. Finalizou os seus estudos na Europa,
no tempo que lá viveu e, em suas idas e vindas, conviveu
com nomes de grandes escritores da época. Certamente,
suas ideias positivistas foram influenciadas por esses
pensadores:

Alexandre Herculano, Alexandre Dumas (pai), Lamartine,
Duvernoy, Victor Hugo, George Sand, Manzoni, Azeglio e
Auguste Comte. Em Florença, ela frequentou cursos de
botânica, ministrados por Parlatore, antigo colaborador de
Humboldt, e também em Paris, no Collége de France, e no
Musée d’Histoire Naturale. Consta ainda que ela teria
assistido às palestras de Comte sobre Filosofia Positiva, no
Palais Cardinal, em Paris, em 1851. (Duarte, 2010, p. 14)

Ao retornar ao Brasil, decidiu colocar em prática suas
ideias, uma vez que, além da educação formal das
mulheres preocupava-se especialmente com a população
indígena, africana e afro-brasileira que eram submetidas
ao período de escravidão e não possuíam o direito aos
estudos, como veremos mais à frente. Teve contribuição
relevante na educação destes povos.
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Além da educação forma, explicitada adiante, de forma
pioneira para as mulheres, escreveu os livros com
crônicas, contos, poesias e ensaios e periódicos, em
meados de 1830, o que para a época é polêmico ao mesmo
tempo em que denota um traço do intuito de implantar a
modernidade no Brasil, uma vez que a impressa chegou a
esse país em 1816.

Por essa razão é considerada precursora do feminismo no
Brasil e na América Latina como aponta a pesquisa de
Duarte (2010):

Se lembrarmos que nesse tempo a grande maioria das
mulheres brasileiras vivia enclausurada em preconceitos,
sem nenhum direito que não fosse o de ceder e aquiescer
sempre à vontade masculina, mais surpreendente se torna
sua iniciativa. A autora foi uma honrosa exceção em meio
à massa de mulheres submissas, analfabetas e anônimas,
e por isso costuma ser lembrada como a precursora do
feminismo no Brasil e na América Latina, pois não existem
registros de textos anteriores realizados com essas
intenções. Nísia questiona, no livro, o porquê de não haver
mulheres ocupando cargos de comando, tais como de
general, almirante, ministro de Estado e outras chefias. Ou
ainda, porque não estão elas nas cátedras universitárias,
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exercendo a medicina, a magistratura ou a advocacia, uma
vez que têm a mesma capacidade que os homens. Como
se vê, ela vai fundo em suas intenções de acender o debate
e de abalar as eternas verdades de nossas elites
patriarcais. (p.13, grifo nosso.)

O livro em questão é Direito das mulheres, injustiça dos
homens (1832). Este precedeu outros textos que tratavam
da temática indígena (A lágrima de um Caeté, 1949) e a
temática da escravidão e as “qualidades” do homem negro,
defendendo seu tratamento humanitário (O Brasil ilustrado,
1955). Publicou outros escritos, inclusive em outras
línguas, contando com detalhes suas viagens pela Europa,
incluindo questões políticas e sentimentos populares da
época.
Dentre os trabalhos mais importantes encontramos
Cintilações de uma alma brasileira (1859), em que Nísia
escreveu cinco ensaios sobre a educação da mulher
jovem, europeia, por exemplo, fazendo críticas ao
comportamento da mulher francesa.
No entanto, é na educação que vemos a maior contribuição
de Nísia, pois ela considerava “a educação como a
condição primeira e fundamental para a libertação da
mulher, da situação de opressão e de submissão em que
se encontrava [...]” (p. 15), assim como o movimento
feminista da época.
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Nísia foi, até onde se tem registro, a primeira mulher
brasileira a ter um colégio no país. Manteve um colégio de
1838 a 1855, no Rio de Janeiro.
A Rua Direita – hoje Primeiro de Março – foi apenas o
primeiro endereço do Colégio Augusto, cujo nome revela a
homenagem feita ao companheiro desaparecido. Mais
tarde, o colégio foi transferido para a Rua D. Manuel nº 20,
com entrada pela Travessa do Paço, nº 23, bem em frente
ao Palácio da Justiça. Vieira Fazenda, nas Antiqualhas e
memórias do Rio de Janeiro, registra a presença do
estabelecimento na cidade e faz comentários sobre sua
proprietária, quando enumera os moradores mais distintos
da famosa ruela.
No prédio de dois andares, nº 23, lado ímpar, esquina com
a Rua do Cotovelo, funcionou por muito tempo importante
colégio de meninas. Era dele diretora d. Nísia Floresta
Brasileira Augusta (...). Literata de valor, poetisa,
infatigável polemista e erudita publicista, no Brasil e em
Portugal, exerceu com grande proficiência o magistério.
Colaborou essa ilustre compatriota no Jornal do Comércio,
no Mercantil e no Diário do Rio, bem como em várias
revistas do tempo. Conhecia diversas línguas e escrevia o
francês com graça e facilidade.
Esta escola, segundo depoimento de todos os que sobre
ela escreveram, trouxe avanços consideráveis para a
educação de seu tempo. (p. 16 – 17)
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Entre as suas ideias materializadas para transpor a
sociedade patriarcal estava à abertura dessa escola para
meninas. Considerada inovadora para as expectativas da
época, como aponta Duarte, (2010):
[...] entre as inovações aí reconhecidas, costumam ser
lembradas o ensino do latim, do francês, do italiano e do
inglês, bem como respectivas gramáticas e literaturas; o
estudo da geografia e da história do país; a prática da
educação física; e a limitação do número de alunas por
turma como forma de garantir a qualidade do ensino. Tais
questões consistiam realmente em novidades porque os
demais colégios femininos enfatizavam principalmente o
desenvolvimento de prendas domésticas e se limitavam a
um ensino superficial da língua materna e a noções
rudimentares das quatro operações. A valorização da
“educação da agulha” em detrimento da instrução era um
fato tão aceito como sendo o mais correto, que não faltou
quem criticasse o colégio de Nísia Floresta por incluir
disciplinas consideradas supérfluas para a formação das
meninas. (p. 17).

Nísia sofreu muitas críticas pelo seu trabalho,
especialmente, por não determinar as meninas que lá
estudavam apenas trabalhos manuais, como comumente
se oferecia em escolas masculinas em que se reforçava a
cultura, e o progresso das técnicas e das ciências,
benefício concedido somente aos homens.
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Defendeu com afinco a emancipação feminina e o lugar da
mulher na sociedade. Além disso, em seus escritos, Nísia
também tratou da precariedade das condições de ensino
nas instituições públicas e privadas como a falta de acesso
das mulheres a determinados cursos. Especialmente
quando o Brasil começou a defender as ideias liberais,
começou a cobrar do governo projetos que refletissem
essas ideias.
Povos do Brasil, que vos dizeis civilizados! Governo, que
vos dizeis liberal! Onde está a doação mais importante
dessa civilização, desse liberalismo? (Duarte, 2010, p.
apud Floresta: 1989b, p. 43)
Essa postura explicita seu sentimento de nacionalidade
defendendo que homens, mulheres, ricos ou pobres
tenham acesso aos mesmos direitos, especialmente a
educação. Defesa essa que se fez até o final de sua vida,
confirmando sua importância sem tamanho para educação
no Brasil.

Artigo XIX. Educação da população afro-brasileira – O
acolhimento de Anália
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A educadora Anália Emília Franco13 (1853, Resende – RJ;
1919, São Paulo - SP), filha de professora, foi educada em
parte por sua mãe até os 8 anos de idade; em 1861, ao
mudar-se para o Estado de São Paulo, em alguns anos
passa a fazer a escola normal e se forma no magistério.
Em 1877, presta exame e é muito elogiada por seu
desempenho, por um jornal local.
No ano de 1868, aos 15 anos, Anália iniciava no magistério,
auxiliando sua mãe, enquanto outras jovens reproduziam
as gerações anteriores, colaborando para a manutenção
do lar espaço reservado a figura feminina. Quanto mais
fechadas no espaço privado de suas vidas em suas casas
menor era o alcance na participação efetiva na vida pública
dominada pelos homens. Esta era a regra, com ela,
mulheres como Anália buscaram a exceção, cultivando a
leitura e a escrita, não se contendo apenas com atividades
voltadas para o aprimoramento das prendas domésticas.
(Carvalho, 2012, p.3)

Aos 16 anos, recém-formada no magistério, fundou a
primeira escola maternal, direcionada as crianças negras
em que as mães não tinham com quem deixar para irem
trabalhar nas fazendas:

13

Para o levantamento biográfico de Anália Franco foi usado como base artigo
de Santana, 2012. Verreferências do artigo.
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A defesa da causa social assumida por Anália e que
acompanhou toda à sua trajetória de educadora, escritora
e jornalista está ligada as marcas da Lei do Ventre Livre,
aprovada em 28 de setembro de 1871, tornava livres todos
os filhos de mulheres escravas, nascidos a partir da data
de sua promulgação. Porém as crianças ficariam sob o
poder e autoridade dos senhores de suas mães, que tinha
a obrigação de cria-los até os 8 anos de idade, completo.
(Carvalho, 2012, p. 4).

Não pensem que foi algo fácil, a mesma não era bem-vista
por muitos fazendeiros e coronéis do interior de São Paulo
na época. Eles já estavam insatisfeitos com a Lei do Ventre
Livre, por terem que criar os filhos e filhas das mulheres
escravizadas e não obterem lucros.

Além disso, Anália Franco defendia uma educação
conjunta de crianças brancas e negras. Essa luta ganhou
simpatia de grupos abolicionistas e republicanos, os quais
lhe apoiaram para abrir novas escolas maternais no interior
de São Paulo e capital. Para atingir esse objetivo, Anália
contou com ajuda de outras mulheres conforme, aponta
Carvalho (2012):
[...] Anália teria escrito cartas para as mulheres
fazendeiras, apelando em favor das crianças então
abandonadas, ao tempo que buscava meios de ampará-
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las. Desta maneira, apesar de ter sido aprovada num
Concurso de Câmara, em 1872, na capital, que lhe
garantiria trabalhar oficialmente como assistente de sua
mãe, Anália teria preferido ir para o interior. Ao perceber
que os pequenos negrinhos expulsos das fazendas já
perambulavam mendigando pelas ruas, imediatamente
troca seu cargo na Capital paulista por outro, no interior, a
fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Num bairro de
uma cidade do norte de São Paulo, em imóvel alugado, a
primeira ‘Casa Maternal’, amparando todas as criancinhas
trazidas à sua porta ou encontradas nas moitas e estradas.
O local onde foi instalada a “Casa Maternal” seria cedido
gratuitamente se Anália respeitasse a condição imposta
pela proprietária, que era a de não misturar crianças
brancas com negras. Condição não aceita por Anália, que
paga um aluguel pelo imóvel. A proprietária, no entanto, ao
ver sua fazenda transformada em Albergue de crianças
negras, usa seu prestígio e consegue a remoção de Anália.
Diante do fato a professora teria ido para cidade onde
alugou uma velha casa, pagando de seu próprio bolso.
Além disso, anunciou em folha local a existência do abrigo.
Como restante de seu salário era insuficiente parra pagar
as despesas da alimentação, a opção foi a de ir com as
crianças pedir esmolas. O comportamento, insólito para a
época, de uma professora espírita proteger negros, filhos
de escravos, pedir esmolas pelas ruas em pleno regime
monarquista, católico e escravocrata, gera um clima de
antipatia e rejeição entre os moradores da região ante a
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figura daquela mulher considerada perigosa, e seu
afastamento da cidade já é cogitado, quando surge um
grupo de abolicionista e republicano a seu favor. (p. 4).

A fundação de dois colégios gratuitos para meninos e
meninas por Anália Franco na capital ocorreu com a
abolição da escravatura, em 1888, e o decreto da
República em 1889.

Viver em diferentes cidades do interior paulista possibilitou
a ela sua inserção na carreira jornalística em jornais e
revistas literárias, como “A família, o Eco das Damas e A
mensageira”.
Fixou-se na capital paulista em 1898, a partir de então
lança a sua própria revista “Álbum das meninas”. Anália ao
lado de outras feministas da época preocupava-se com a
situação
das
mulheres
especialmente
aquelas
discriminadas.

Por essa razão, seus atos de coragem e mudanças não se
limitavam apenas a educação de crianças. No início do
século XX, em 1901, fundou a uma associação que “visava
a reintegração de ex-prostitutas e apoio as mulheres”
(Alana, 2020, p. 43). Ou como aponta Santana, “[...] a AFBI
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(Associação Feminina Beneficente e Instrutiva) voltada ao
atendimento de criança negra, pobre e órfã, tendo também
uma política para a mulher e não fazia qualquer
discriminação de credo ou de raça.” (2012, p. 3).

Ainda de acordo com Carvalho (2020), nessa mesma
época a educadora criou cursos formativos para
professoras e diretoras, no intuito de espalhar sua visão de
educação e forma mulheres para trabalhar nas suas
escolas. Ela não só criou cursos preparatórios como
escreveu os livros didáticos e pedagógicos para suprir a
deficiência da época. Tendo a sua própria gráfica para
imprimi-los.

Posteriormente, foi por muitos chamada de Dama da
Educação14. A razão do título se deu pelo acúmulo de
ações realizadas por Anália Franco em prol da educação.

Anália Franco fundou 71 escolas, 2 albergues, 1 colônia
para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, 1 banda
musical feminina, 1 orquestra, 1 grupo dramático, além de
oficinas de manufatura em 24 cidades do interior de São
Paulo.

14

Monteiro, Eduardo Carvalho. A grande dama da educação no Brasil, São
Paulo (SP): Madras, 2004.
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Mesmo diante de tantos atos em prol da educação e a favor
das mulheres no Brasil, pouco se estuda sobre a trajetória
dela nas Universidades e/ou Faculdades nos cursos de
pedagogia, ou seja, mais uma mulher com sua contribuição
na educação, mas que está invisível aos olhos de boa parte
da população.

Artigo XX.

Educação e militância de Macaé Evaristo

Macaé Evaristo, nasceu em 3 de abril de 1965, em São
Gonçalo do Pará, Minas Gerais. Apesar de ser uma
educadora contemporânea, pouco se conhece de sua
trajetória pessoal. Dentre as outras educadoras
apresentadas no presente texto, sua invisibilidade além da
questão de ser mulher se agrava por ser uma mulher
negra.

Tal afirmação surge da reflexão da filósofa Simone de
Beauvoir que Grada Kilomba sofistica ao dizer que “a
mulher negra é o Outro do Outro, posição que a coloca num
local de mais difícil reciprocidade” (Ribeiro, 2017, p. 38).
Kilomba afirma que:
[...] mulheres negras, por serem nem brancas e nem
homens, ocupam um lugar muito difícil na sociedade
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supremacista branca por serem uma espécie de carência
dupla, a antítese da branquitude e da masculinidade.
Nessa análise, percebe o status das mulheres brancas
como oscilantes, pois são mulheres, mas são brancas, do
mesmo modo, faz a mesma análise em relação aos
homens negros, pois esses são negros, mas homens.
Mulheres negras, nessa perspectiva, não são nem brancas
e nem homens, e exerceriam a função de Outro do Outro.
(Ribeiro, 2017, p. 39).

Macaé Evaristo é filha de Osvaldo Catarino Evaristo e
Maria Antônia Cesário Evaristo. Seu pai foi artista plástico,
expedicionário e quando voltou da guerra, recebeu um
cargo na secretaria de educação de Belo Horizonte. Tinha
consciência racial e era ligado ao movimento negro de Belo
Horizonte, na década de 50. Já sua mãe, educadora com
trajetória importante até os dias atuais, em 2020 recebeu
menção honrosa no Prêmio Zumbi de Cultura 202015. É
prima, por parte de mãe, de Conceição Evaristo, escritora
que evidência em suas obras as vivências da mulher negra.

15

Prêmio Zumbi de Cultura, 2020. Disponível em:
https://mundonegro.inf.br/premio-zumbi-de-cultura-2020-confira-oshomenageados-e-programacoes
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Vê-se, que a educadora cresceu em um ambiente familiar
e um contexto que sua trajetória profissional buscou.
Macaé Evaristo formou-se em 1990, em Assistência Social,
desde então, defende o protagonismo dos estudantes em
seu processo de ensino-aprendizagem. Articula ações que

entrelaçam a educação de jovens e adultos, educação
ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, escola indígena, quilombola e educação para
relações étnico-racial.

Sua contribuição na educação brasileira é intensa e apesar
de parecer centralizada, não se restringe apenas ao estado
de Minas Gerais, já que defende uma educação pública de
qualidade e inclusiva, respeitando a diversidade.

Em sua trajetória, atuou como professora, coordenadora e
diretora da Rede Municipal de Belo Horizonte, desde 1984;
Entre os anos de 2004 a 2012 em cargos administrativos
ligados a educação de Belo Horizonte; Ainda em Minas
Gerais coordenou um Programa de Implantação de
Escolas Indígenas entre 1997 e 2004. Posteriormente
(2005 e 2012) foi responsável pelo programa de educação
integral do município, o Escola Integrada.
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No Ministério da Educação, foi secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI), no governo de Dilma Rousseff. Voltando a falar
da sua atuação no estado de Minas Gerais, foi a primeira
mulher negra a ocupar um cargo de grande escalão ao
assumir a Secretaria de Educação do estado.

Atualmente continua seu trabalho em Minas Gerais, agora
como vereadora de Belo Horizonte, no entanto, dando
continuidade à riqueza de seu trabalho na educação,
segundo suas próprias palavras:

Sempre militei na área de educação e de combate ao
racismo. Comecei como professora da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte em 1984, depois fui diretora
de escola, Secretária Municipal de Educação. Fui
secretária no Ministério da Educação [MEC] e na
Secretaria Nacional de Diversidade e Inclusão,
responsável por fazer as agendas de redução das
desigualdades educacionais, com foco na população
negra, população indígena, nas populações do campo e
jovens e adultos.

“Mulher negra já nasce fazendo política para sobreviver
nessa estrutura excludente”.
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Atuei com a educação escolar indígena, como formadora
de professores e como coordenadora em Minas Gerais.
Essas experiências me mobilizaram a pensar a cidade, a
interface da educação com outras áreas das políticas
públicas, porque para garantir o direito à educação é
preciso garantir uma boa saúde,qualidade de vida,
moradia, segurança alimentar. Aprendi com os povos
indígenas que não se separa a luta pela educação da luta
pela terra. (Brasil de fato, 2020, p.1)

No ano de 2020, foi lançado um livro em sua homenagem
“Macaé Evaristo - Uma força negra na cena pública”, uma
biografia que evidencia sua trajetória como pessoa,
gestora e ativista social e o trabalho em todo o país. A ideia
dos autores do livro é justamente evidenciar, dar
visibilidade ao trabalho de Macaé e suas contribuições para
a sociedade brasileira. Merecidamente.

Artigo XXI. Educação Inclusiva – Maria Teresa Égler
Mantoan
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Mantoan é uma das mais importantes pesquisadoras da
educação brasileira na atualidade. Em uma entrevista dada
a revista Nova Escola afirma que a inclusão para ela é:
Maria Teresa Égle Mantoan tem a educação inclusiva
como seu foco principal. Porém, também defende
assiduamente uma transformação na formação inicial e
continuada dos professores para prepará-los para propiciar
uma educação inclusiva na sala de aula de qualidade.
Assim, reflete e nos leva a refletir sobre a educação
inclusiva e uma gestão escolar democrática capaz de
romper com os preconceitos e contribuir para a construção
de uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e,
assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com
pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe
todas as pessoas, sem exceção. É para o estudante com
deficiência física, para os que têm comprometimento
mental, para os superdotados, para todas as minorias e
para a criança que é discriminada por qualquer outro
motivo. Costumo dizer que estar junto é se aglomerar no
cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que
não conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com
o outro.
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“Inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a
escola das diferenças.’

Ainda em sua entrevista a Nova escola, Maria Tereza
Montoan, relata que acredita que em uma escola inclusiva
professores e alunos aprendem uma lição que a vida
dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse é o
primeiro passo para construir uma sociedade justa.
Sua defesa a inclusão também vem por meio de seus livros
sobre o assunto. O principal livro de Montoan é Inclusão
escolar – O que é? Por quê? Como faze? nesse livro a
autora analisa os avanços da educação inclusiva até os
dias atuais, baseado na legislação brasileira.
Para concluir Maria Teresa Montoan, defende que é
preciso ressignificar o papel da escola e instalar, no seu
cotidiano, formas mais solidárias e plurais de convivência.
“São as escolas que têm de mudar e não os alunos, para
que estes tenham assegurado o direito de aprender, de
estudar nelas. O direito à educação é indisponível e
natural, não admitindo barganhas”.
Entender que a luta pela educação inclusiva é um ato
constante, e que Maria Teresa Montoan vem defendendo
essa bandeira com maestria e colocando a marca das
mulheres na história do nosso país, contribuindo assim,
contra a invisibilidade das mulheres na educação. É
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possível dizer que Montoan vem contribuindo de forma
significativa para um novo olhar para educação inclusiva e
ressaltando a importância das mulheres no campo da
educação e para construção de
uma sociedade
mais justa para todos e
todas.
A educação inclusiva sempre se fez necessária e as
conquistas nesse campo vem ocorrendo de forma tímida e
com muitas barreiras. Além disso, quando essas barreiras
são superadas no papel, vem as parreiras impostas pela
sociedade no dia a dia. Assim, o trabalho de Maria Teresa
Montoan para nortear professores, pais e estudantes é
fundamental para embasar a importância de uma
educação inclusiva que para todos, educação essa que
garanta os direitos de todos(as) independente da sua
condição física, cor da pele, gênero ou condição social.
Assim, falar da pedagoga, mestre e doutora em educação
Maria Teresa Mantoan é falar de educação especial e da
inclusão escolar. Já que a mesma atuou por quase duas
décadas como professora de educação especial, e sempre
se dedicou as pesquisas e ao ensino sobre o direito à
educação escolar para todas as crianças e jovens
brasileiros, desde a Educação Básica ao ensino Superior.
Sendo assim, ao dar visibilidade ao trabalho desenvolvido
por Maria Teresa Montoan, é dar visibilidade também a
educação inclusiva de qualidade. Muitas vezes no
deparamos a uma educação ditada como inclusiva que é
mais exclui do inclui. Não cabe mais os direitos apenas no
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papel, esses direitos precisam ser vividos na prática, no dia
a dia das pessoas em todos os âmbitos, ou seja, na
educação e na sociedade como um todo.

Artigo XXII. Cecília Meireles – Escritora, professora e
jornalista
Cecília Benevides de Carvalho Meireles (1901-1964)
nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901.
Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a
mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua
avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides.
Formou-se professora na Escola Normal do Rio de janeiro
(1917), passou a exercer o magistério em escolas oficiais
do Rio de Janeiro.
Cecília Meireles é conhecida por suas obras literárias,
atuou também como professora, poetisa, pintora e
jornalista. Começou a escrever e lecionar logo após
concluir seus estudos na conhecida escola normal.

Como escritora publicou mais de 50 livros, entre prosa e
poesia. Com 18 anos iniciou na literatura com o livro
Espectros. Em suas obras contribuiu no domínio do conto,
da crônica. Porém, suas obras são voltadas para o público
infantil e utilizada como literatura paradidática nas escolas.
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Também produziu alguns livros didáticos na época em que
esse tipo de materiais não era comum. Além de ter publicou
vários artigos sobre educação.

Foi professora de Cecília lecionou Literatura LusoBrasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1936
a 1938). E em 1940, lecionou Literatura e Cultura Brasileira
na Universidade do Texas.

Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil no Rio de
Janeiro. O interesse de Cecília pela educação se
transformou em livros didáticos e poemas infantis.

Em sua trajetória como professora sempre demonstrou
uma preocupação com a qualidade de ensino dado nas
escolas. Sua marca na educação vem pela defesa de uma
escola moderna, escola essa que que valoriza a liberdade
e a inteligência dos estudantes, por meio de estímulos,
observações e experimentações. Além de valorizar a
formação dos professores.

“A principal tarefa da educação moderna não é somente
alfabetizar, mas humanizar criaturas.”
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Cecilia Meireles ao longo de sua trajetória dedicou-se a
pensar na educação, questionando o papel histórico da
escola na sociedade. Entre versos e poesias Cecilia
Meireles registrou a importância que a educação tem na
vida das pessoas, e como se pode promover
transformações em uma sociedade por meio da educação.

Artigo XXIII. Educação para cegos - Dorina Nowill
Dorina Nowill nasceu em São Paulo, no dia 28 de maio de
1919, perdeu a visão aos 17 anos, mas sua força e
perseverança venceu barreiras. Assim, foi a primeira aluna
cega a frequentar um curso regular na Escola Normal
Caetano de Campos (São Paulo). Formou-se como
professora, se especializou em educação de cegos na
Universidade de Columbia, em Nova York.

Criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil em 1946,
além de ter fundado a primeira imprensa em braile,
responsável por imprimir livros didáticos e outros
documentos na linguagem de braile.

Criou os primeiros serviços de educação de cegos no
Brasil, quando dirigiu a Campanha Nacional de Educação
de Cegos, do Mec. Foi responsável por lutar pelas
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aberturas de vagas de trabalho para pessoas com
deficiência visual.

Dorina Nowill, lutou para dar visibilidade aos deficientes
visuais, valorizando e defendendo os direitos dos mesmos.

Atualmente sua Fundação produz livros falados e livros
digitais
acessíveis,
acompanhando
os
avanços
tecnológicos. Assim, contribuindo para diminuir os
problemas enfrentados por aqueles que possuem limitação
visual. Para Dorina Nowill:
“Na escada da vida os degraus são feitos de livros.”

“Todos têm direitos e deveres. Quem recebe tem de dar. O
metro quadrado que você ocupa na vida tem de produzir e
render para a sociedade.”

Dorina Nowill, faleceu em 29 de agosto de 2010, com 91
anos. Em que dedicou 70 anos na luta pela inclusão das
pessoas com deficiência visual. Colaborou com a lei de
integração escolar, criação de serviços de educação de
cegos quando fazia parte do MEC. Foi inspiração para a
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personagem Dorinha da Turma do Mônica, em que propicia
as crianças conhecimento sobre a inclusão social.

Artigo XXIV. Educação Integral - Jaqueline Moll
Graduada em Pedagogia (Centro de Ensino Superior de
Erechim), especialista em Alfabetização e Educação
Popular, mestrado e doutorado em Educação. Atua como
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).

Na área da educação desenvolve trabalho e pesquisa
educacional com ênfase em políticas públicas e práticas
pedagógicas, dialogando e construindo formas de
intervenção no campo da alfabetização, educação de
jovens e adultos, fracasso escolar, pedagogias urbanas e
relações entre escola e cidade. Defende a educação
Integral e foi responsável pela implementação do programa
Mais Educação.

Em uma entrevista publicada no site Centro de Referência
em Educação Integral, Jaqueline Moll afirma que:
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“Não se faz educação integral em tempos de retirada de
direitos”

Atualmente defende a necessidade de projetos educativos
locais, com escolas co-autoras das políticas educacionais
que propicie uma educação significativa diante das
necessidades das pessoas em suas comunidades.
Ainda em sua entrevista ela fala da falta de repasse de
verbas para educação, do fechamento das escolas, do
incentivo e abertura de escolas militares, que sua opinião
só serve para afastar cada vez mais a democracia e a
perspectiva de uma sociedade democrática. Para ela a
grade pergunta que devemos fazer é: educar quem e para
quê? Cada vez fica mais claro que não se quer educar a
população. Assim, para Jaqueline Moll:

Precisamos de um compromisso da reconstrução da
democracia, porque nosso país não vive uma normalidade
democrática. E isso passa por retomarmos essa memória
da educação, por dialogarmos com esse passado, com as
pessoas que ajudaram a construir a base da educação
integral.
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Em suas palavras Jaqueline Moll relata a preocupação pelo
rumo com o qual a educação brasileira vem tomando,
principalmente no que diz respeito a democracia e uma
sociedade democrática nos dias atuais.

Artigo XXV. Magda
letramento

Soares

–

Alfabetização

e

Magda Becker Soares, nasceu em Belo Horizonte Minas
Gerais, em 07 de setembro de 1932, filha de Caio Líbano
Soares. É um dos nomes importante na área de
alfabetização e letramento, com ênfase em ensinoaprendizagem. Atua como professora da Faculdade de
Educação (FAE) e da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Além de ser pesquisadora do Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale).

Atua como consultora da rede municipal de educação em
Lagoa Santa, Minas Gerais, desenvolvendo um trabalho
ligado à formação de professores da rede pública.

Desde a década de 1950, quando se graduou em letras na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), teve como
foco as pesquisas no campo da alfabetização e letramento.
Na sua concepção pesquisar é uma forma de compreender
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e agir, assim, busca meios para entender como influenciar
na aprendizagem de crianças e auxiliar professores.
No seu livro Alfaletrar: toda criança pode aprender a ler e a
escrever (2020), Magda Soares mostra a perspectiva da
alfabetização por meio de texto, isso se deu por meio dos
estudos realizados no ciclo de alfabetização e letramento
do município de Lagoa Santa (Minas Gerais).

Magda Soares nos traz a importância da educação desde
as series iniciais. A formação de um cidadão deve ser foco
desde sua iniciação na vida escolas, pois assim é possível
tornar esses estudantes cidadão críticos e conscientes de
sua importância na sociedade em que está inserido em
todos os aspectos, seja, social, ambiental e individual.

A educação como chave para um mundo melhor, com
direitos iguais para todos.

Artigo XXVI. Bertha Maria Júlia Lutz e o feminismo
Bertha Lutz é considerada uma das maiores feministas
brasileiras de sua época, foi figura determinante para o
movimento de igualdade de gêneros no país. Filha de um
cientista e uma enfermeira, nasceu em São Paulo, no dia 2
de agosto de 1894. Estudou Ciências Naturais na França e
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trouxe para o Brasil o que conheceu sobre o movimento
feminista inglês.

Chegou ao Brasil em 1919, e se candidatou a um cargo
público no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, mas sua
inscrição foi negada pelo fato de ser mulher. Isso não a fez
desistir, entrou com um apelo a justiça e com respaldo de
Rui Barbosa, pode então realizar o concurso. Concurso
esse, no qual passou em primeiro lugar e trabalhou no
museu como professora por 40 anos.

De acordo com o site Agência Senado, Bertha Lutz, foi uma
das mulheres mais importantes na luta pelos direitos
políticos das mulheres brasileiras. Lutou pela aprovação da
legislação que outorgou o direito das mulheres de votar e
de serem votadas. Em 1922, representou as brasileiras na
Assembleia-Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos
Estados Unidos, em que foi eleita vice-presidente da
Sociedade Pan-Americana. Mas só dez anos depois do
ingresso das brasileiras na Liga das Mulheres Eleitoras, em
1932, por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, foi
estabelecido o direito de voto feminino. Mas, isso não tira
a credibilidade e a importância de Bertha Lutz nesse
movimento.
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Foi responsável pelo primeiro congresso feminista no
Brasil e, na Organização Internacional do trabalho (OIT),
discutiu problemas relacionados à proteção do trabalho da
mulher. Fundou a União Universitária Feminista, a Liga
Eleitoral Independente (1932), e em 1933 a União
Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas.

Em 1933, formou-se em direito na Faculdade do Rio de
Janeiro, e após 3 anos, assumiu seu primeiro cargo
político, como suplente. Sua representação política foi tão
importante que foi uma das 850 pessoas escolhida para
participar da redação da Carta das Nações Unidas.

No parlamento sua atuação foi marcada pelas propostas
de mudanças na legislação a respeito do trabalho feminino
e de menores de idade. Essa luta era por salários iguais,
licença para gestante, redução de jornada de trabalho, a
qual era de 13 horas diárias na época.

Foi chefe do setor Botânica do Museu Nacional, se
aposentou do mesmo em 1964. Bertha foi convidada pelo
governo brasileiro a integrar a delegação do país no
primeiro Congresso Internacional da Mulher, no Mexico, no
ano de 1975, Ano Internacional da Mulher, estabelecido
pela ONU.
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Bertha Lutz faleceu em faleceu no Rio de Janeiro em 16 de
setembro de 1976, aos 84 anos.

Diante de tantos relatos sobre a trajetória de Bertha Lutz, é
impossível deixar suas contribuições na invisibilidade. Uma
pessoa a frente de seu tempo, que teve tanta
representatividade no movimento feminista brasileiro. Uma
mulher que não se deixou abater pelas barreiras
masculinas que a sociedade lhe impôs, continuou a luta
pelos seus direitos e, acima de tudo pelos direitos das
mulheres e menores.

Artigo XXVII.
alfabetização

Telma Weisz – Especialista em

Quando se fala em educação no Brasil, não se pode
esquecer de Telma Weisz. Começou a ler e escrever antes
de frequentar a escola por meio de gibis e uma lista de
nomes da família.

Especialista em alfabetização, coloca em pauta a
alfabetização no Brasil, que por sua defasagem e
diferenças sociais não ensinam a ler a escrever. Para ela,
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isso ocorre principalmente pela fragilidade na formação de
docentes.

Telma foi uma das autoras dos Parâmetros Curriculares
Nacional (PCN) de Língua Portuguesa. Além, de
consultora do Ministério da educação (MEC), supervisora
pedagógica na elaboração e na implementação do
programa de Formação de Professores Alfabetizadores
(Profa). Suas contribuições não para pôr aí, atua na
formação de docentes no curso de pós-graduação em
alfabetização como coordenadora no Instituto Vera Cruz
(Isevec), em São Paulo. Também em São Paulo,
implementou e supervisiona o Programa Ler e Escrever do
governo estadual e, elaboração da prova do Sistema de
Avaliação de Rendimento escolar (Saresp).

Em uma entrevista dada a revista Nova escola, Telma fala
que a existe uma separação das classes sociais em
relação a educação que vem há mais de 50 anos. Segundo
ela isso ocorre desde que a educação era tida como algo
que não pertencia a todos e, atualmente ainda se percebe
isso, mesmo que de uma maneira um pouco menor. Nesse
sentido a atuação do docente é fundamental, pois alguns
deles fazem a diferença ao acreditar e colocar em prática
uma educação para todos.
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Telma, acredita que vem ocorrendo avanços na
alfabetização, e que uma das grandes mudanças ocorreu
nos anos de 1980, com a influência de Emília Ferreiro com
a publicação de sua pesquisa em a psicogênese da língua
escrita. Segundo ela, até então no Brasil não se falava
sobre alfabetização e os problemas apresentados pela
mesma, era tido como algo sem solução. Assim, com a
divulgação da investigação da psicogênese, a discursão
passou a ser sobre uma educação boa para todos, ou seja,
ricos e pobres. Ocorrendo um olhar construtivista sobre o
conteúdo escolar, deixando de olhar para o sistema de
ensino como algo sem solução para algo que era possível
de mudar. É interessante ressaltar que o maior interesse
por essa mudança partiu das escolas públicas e não das
privadas. A rede estadual de São Paulo foi a pioneira em
1984, nessa época Telma Wiesz foi convidada a trabalhar
na mesma por estudar o assunto ainda novo no nosso país.

Segundo Telma Wiesz, enquanto o foco das escolas for o
ensino da gramática para que os estudantes produzam
textos, a escola continuará fracassando no processo de
aprendizagem de ler e escrever. Para ela os analfabetos
funcionais são produto de uma escola que produz nãoleitores e não- escritores.

Ainda falando das contribuições da Emília Ferreiro por
meio de sua pesquisa a psicogênese, para Telma foi
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fundamental para que ocorressem mudanças na
alfabetização no Brasil, pois até então temas como projetos
e saberes do aluno não eram discutidos, ou seja, quando a
psicogênese passou a fazer parte da escola, ocorreu um
processo de construção de uma didática da alfabetização.
Sem falar das investigações didáticas que passaram a
fazer parte da formação dos professores.

Ao ser indagada se a responsabilidade de alfabetizar os
estudantes é apenas dos professores das series iniciais ou
de todos, Telma diz:

“De todos eles. Sempre haverá novos gêneros e desafios
de leitura à medida que se avança na escolaridade. Isso
faz da alfabetização quase uma situação permanente.
Apesar disso, no sentido de aquisição do sistema de
escrita, ela é uma missão do professor dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Mas, se um aluno mais velho não
dominar o conteúdo, a escola deve se responsabilizar pelo
ensino dele. O trabalho tem de ser feito no contraturno ou
durante as aulas regulares e por gente qualificada.”
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Telma acredita que os professores ainda precisam
entender que a alfabetização e o letramento precisam
caminhar juntas no sistema de aprendizagem dos alunos.
Mas isso faz parte do processo de aperfeiçoamento e
aprendizagem pelo qual os professores vêm passando.
Nesse sentido é fundamental que exista um trabalho
contínuo.
A trajetória e as contribuições de Telma Wiesz para
educação são notórias, principalmente no campo da
alfabetização.

A alfabetização quando bem elaborada e aplicada
significativamente tem seus ganhos apresentados no
decorrer da trajetória educacional da criança, pois ela se
torna crítica, pesquisadora e principalmente confiante de
suas capacidades.

Artigo XXVIII.
Leolinda
feminista e indigenista.

Daltro

-

Educadora,

Leolinda Daltro, foi uma professora e defensora do voto
como o direito de todos. Nasceu em Nagé – BA em 1859 e
morreu no Rio de Janeiro em 1935, e seus principais
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interesses era o sufrágio feminino e a alfabetização laica
dos ameríndios.

Leolinda Figueredo Daltro foi uma professora, sufragista e
indigenista que lutou pelos direitos das mulheres no século
XIX. É tida como a mulher que plantou a sementinha do
feminismo na política brasileira. A frente da sua época, era
engajada na política e fundou o primeiro Partido
Republicano Feminino em 1910. Acreditava que a
transformação da sociedade patriarcal brasileira se daria
pela educação e luta pela igualdade.

Tornou-se professora ao se separar do seu primeiro
marido. Reivindicava os direitos dos índios e acreditava em
uma educação e alfabetização laica para a integração dos
indígenas na sociedade. Promoveu um projeto pelo interior
do Brasil, que promovia educação para povos indígenas.

Leolinda acreditava em uma proposta política que:

“ia pelo viés da educação e essa era a sua prática como
professora, como indigenista e como feminista.
Reforçava a importância civilizadora da mulher e mostrava
preocupação com a sobrevivência das mesmas”. (Abreu,
2007, p. 18).
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Por sua personalidade forte e marcante, mulher divorciada,
que defendia os direitos das mulheres e dos indígenas, que
circulava em ambientes masculinos e defendia o voto
feminino ficou conhecida em 1909 como a “mulher do
diabo”, e não era bem-vista pela sociedade católica e
patriarcal da época.

Ao fundar o Partido Republicando Feminino em 1910,
quebrou paradigmas de uma época dominada pelos
homens, em que as mulheres ainda eram vistas como do
lar. O intuito do partido era realizar passeatas que
chamassem a atenção para assim conseguirem audiências
e participação no plenário para apoiar leis com base nos
direitos de igualdade.

Em entrevista à Revista Feminina, Leolinda Figueredo
Daltro diz:

“Como mulher que sou, com um sentido superior de
altruísmo, tenho me preocupado com a necessidade de
minorar o sofrimento humano e de se atingir uma melhor
distribuição da Justiça.”
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Em 1919, Daltro se lançou como a primeira brasileira
candidata às eleições municipais. Em sua plataforma de
governo defendia a diminuição das desigualdades, da
miséria e a equiparação dos direitos civis.

O que dizer de Leolinda Daltro, uma professora que
acreditava em uma educação laica e direitos equalitários
para todos. Mulher humilde, a frente de sua época, que
enfrentou barreiras, que foi muitas vezes ridicularizada por
uma sociedade machista. Mas que acreditou até o fim de
seus dias em uma sociedade igualitária e justa para todos.

Em 1927 o jornalista Rachael Prado lembrou de seus feitos
no Jornal Correio da Manhã (RJ), ao publicar:

“Se fossemos escrever a história do feminismo no Brasil,
certamente que não esqueceríamos a nossa sufragista,
(…) que foi a pioneira, a esquecida Sra. Leolinda Daltro,
professora, desbravadora das nossas selvas, criadora de
escolas profissionais, fundadora da primeira escola de
enfermeiras no Brasil, organizadora do primeiro partido
republicano feminino! Por ser um tanto exaltada, pobre,
velha, enferma, quase ninguém a nomeia. Está esquecida.”
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Como descrever toda a contribuição dada por Leolinda
Daltro a educação e ao feminismo brasileiro. É impossível,
o que se pode e deve ser feito é tirá-la invisibilidade dada
a sua importância na luta pela igualdade de direitos.

Artigo XXIX. Maria Beatriz Nascimento – Historiadora,
professora, roteirista, poeta e ativista.
Maria Beatriz do Nascimento nasceu em 17 de julho de
1942, em Aracaju – Sergipe. Mas como era comum na
época foi morar no subúrbio carioca com sua família em
1949.

Em 1969, foi aprovada na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) no curso de História, concluiu o mesmo em
1971 e, torna-se professora da rede estadual fluminense.

No final da década de 1970 e início dos anos de 1980, fez
parte do movimento de retomada dos movimentos sociais
negros organizados, mantendo vínculo inclusive com o
Movimento Negro Contra a Discriminação Racial (MNU),
fundado em 1978.

Por duas décadas realizou pesquisas sobre as formações
dos quilombos no Brasil. De acordo com antropólogo Alex
Ratts (2006, p. 54), autor de sua biografia intelectual.
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Nascimento pensava nesses locais como um lugar de
resistência de escravizados e seus descendentes de
maneira científica, mas também a partir de sua trajetória
pessoal antirracista.

Apesar de ser historiadora, professora, roteirista, poeta e
ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres
brasileiras, Nascimento ficou conhecida pelo documentário
“Ôrí” que na língua yorubá significa “cabeça”, dirigido pela
cineasta Raquel Gerber. Documentário esse feito a partir
dos textos de Nascimento sobre percursos dos
movimentos negros que emergiram no Brasil entre 1977 e
1988, entrelaçados pela diáspora africana, tendo os
quilombos como fio condutor.

Nascimento teve papel fundamental no entendimento das
práticas discriminatórias em relação as mulheres negras, o
que conhecemos hoje como feminismo negro. Nos anos de
1980, colocou em ênfase a situação de subalternidade em
que viviam as mulheres afro-brasileiras no mercado de
trabalho. Além, de apontar a violência contra os negros nos
espaços escolares e a solidão das crianças nas instituições
de ensino. Sobre isso a historiadora disse:
“Acho que muita criança negra tem esse mesmo problema
[da solidão] e é por isso que não estuda, muitas vezes não
passa de ano, tem dificuldade na escola por causa de um
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certo tipo de isolamento que não é facilmente perceptível.
É aquela mecânica da educação que não tem nada a ver
com esses grupos de educação familiar, a mecânica da
leitura, onde você não sabe quem é, porque não está nos
livros (1982, apud RATTS, 2007, p. 49).”

Maria Beatriz teve sua vida interrompida em 28 de janeiro
de 1995, pelo companheiro de uma amiga que disparou
cinco tiros contra ela a queima- roupa. Infelizmente sua voz
também continua sendo silenciada dada a invisibilidade de
sua história e contribuições para educação nas
universidades brasileira, em que não se dá voz as
intelectuais negras como ela.

Infelizmente os acontecimentos como o que tirou a vida de
Maria Beatriz ainda são comuns na sociedade brasileira,
principalmente com as mulheres negras.

Artigo XXX. Celina Guimarães Viana

Celina Guimarães Viana, nasceu em 15 de novembro de
1890, em Natal, Rio Grande do Norte, morreu em 11 de
julho de 1972, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi
professora e a primeira eleitora de que se tem registro na
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história das eleições brasileiras em 5 de abril de 1928 na
cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do norte.

Sua trajetória como a primeira mulher a votar no Brasil
marca positivamente a inserção da mulher na política
eleitoral do Brasil. Além disso, concluiu o curso de
formação de professores na Escola Normal de Natal, em
uma época em que o ensino era regido por meio da
palmatória, peça abolida pela mesma em suas aulas.
Usava o teatro como forma de char a atenção dos jovens
para a escola, montava e dirigia os espetáculos que
apresentava na escola.

Celina ainda apresentou um esporte pouco conhecido em
sua cidade Mossoró para seus alunos, o futebol. Assim,
pediu para que seus alunos traduzissem o manual de
futebol do inglês para o português. Acredita-se que ela
também foi a primeira mulher a apitar uma partida de
futebol no Brasil.
Apesar de Celina e outras pouquíssimas mulheres terem
exercido o voto em 1928, os votos femininos foram
anulados. Sendo assim, o voto feminino só passou a ser
vigorado em 1932. Essa conquista ocorreu em meio a
muitas lutas, como tantas outras conquistas políticas
conferidas por reivindicações feministas de mulheres do rio
Grande do Norte, como a bióloga Bertha Lutz grande amiga
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de Celina, amizade conquistada em meio as lutas pelos
direitos das mulheres no Brasil.

Celina está a frente de sua época, mas visava
principalmente uma educação de qualidade que incluísse
a todos. Não usava o dito normal (palmatória) para se fazer
presente na vida de seus alunos(as), buscou marcar suas
vidas de maneira prazerosa e significativa por meio de uma
educação tida como diferente dos padrões da época.
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POR QUE A ESCOLA TEM GRADES? O
PAPEL DAS VIOLÊNCIAS SIMBÓLICAS NO
APRENDIZADO DO SILÊNCIO E DA FALA DE
ESTUDANTES NA ESCOLA PÚBLICA

CARVALHO, Marília Alves de16

Resumo
O presente artigo pretende colocar em discussão algumas
perspectivas sobre violências escolares, principalmente as
simbólicas, recorrentes em muitas escolas públicas. Além de
reflexões acerca das diferenças materiais e simbólicas oriundas
das trajetórias escolares e do acesso e produção de capital
cultura possibilitado - ou não - por essas trajetórias, serão
abordados aspectos físicos, arquitetônicos, simbólicos e
espaciais das escolas, decisivos para a corporificação de
diversos aprendizados implícitos – isto é, aqueles que não estão
explicitados no currículo escolar – e que podem ser entendidos
como atuantes na formação da subjetividade dos estudantes,
assim como em seu cotidiano e a forma como as relações se
16

CARVALHO, Marília Alves de. Mestrado em Artes Visuais, Instituto de
Artes – Unesp. 2020.
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estabelecem dentro desse espaço. Tais violências, derivadas do
processo de escolarização, podem ser entendidas como
mecanismos de silenciamento e desencorajamento da fala de
estudantes, portanto o direito à palavra e a pergunta sobre quem
pode falar na escola pública aparece como orientadora das
reflexões propostas.
Palavras-chave: violências simbólicas; trajetórias escolares;
silenciamento; voz.

Introdução

Nunca me esqueci da vez em que ouvi uma
professora dizer a um menino do 5° ano que ele deveria
melhorar sua letra caso quisesse “ser alguém na vida”, pois
ninguém era capaz de entendê-la. Isso foi durante a
graduação, enquanto fazia os estágios de observação em
uma escola pública na zona sul de São Paulo, há mais de
dez anos. Desde então observo como a ideia de que a
educação é uma etapa fundamental da vida para que se
possa “ser alguém” é recorrente tanto no âmbito escolar,
em muitas salas de aula, sala de professores e reuniões
pedagógicas, como no âmbito familiar e em discursos
políticos.
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Sobre esse aspecto, bell hooks (2017, p. 235)
argumenta como somos encorajados desde o Ensino
Fundamental a entrar na sala de aula acreditando que esse
é um espaço democrático capaz de nos igualar através do
desejo de estudar e onde, a despeito das diferenças de
classe, "o conhecimento será distribuído em proporções
iguais e justas" e proporcionará a todas as mesmas
chances de “chegar lá” e de “ser alguém na vida” ou, pelo
menos, de alcançar algum lugar mais ou menos distante do
nosso ponto de origem.
Atribuir à educação o democrático papel de correção
das desigualdades e injustiças sociais implica em apostar
no esforço individual e meritocrático como o melhor
caminho para “chegar lá” ou, nas palavras de hooks, “subir
a escada do sucesso” (2017, p. 235). Esse percurso,
entretanto, se revela injusto ao tornar evidente as
distâncias assimétricas entre os pontos de “partida” e os de
“chegada”. Segundo o sociólogo Luiz Antônio Cunha
(1977, p.55), romantizar o lugar da educação como
redentora e salvadora encobre a perspectiva de que tanto
a escola quanto as desigualdades são produzidas e
mantidas por uma mesma ordem econômica que, embora
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não seja sempre encarada ela própria como injusta e
desigual,

é

sustentada

exatamente

por

essas

desigualdades.
Autores como o antropólogo francês Pierre Bourdieu
(2017) nos ajudam a deslocar essa discussão, até então
centrada principalmente em fatores econômicos, para uma
ótica em que a cultura é colocada em lugar e termos
análogos à economia, como podemos observar na
utilização de conceitos como “capital cultural” e “capital
escolar”17.

Assim,

materialidade
econômica,

está

em

diretamente
mas também

pauta

não

relacionada

apenas
à

a

ordem

as vantagens simbólicas

produzidas através de determinados gostos, hábitos,
modos de agir e se comportar, formas de socialização e
relações sociais valorizadas em detrimento de outras. Na
mesma direção, hooks (2017, p. 236) afirma que a classe
social não se refere apenas ao dinheiro, mas que ela
“molda os valores, as atitudes, as relações sociais e os
17

Bourdieu emprega os termos capital cultural e capital escolar no sentido da
apropriação institucional através da formação escolar, social e familiar de
saberes e conhecimentos legitimados socialmente e que, por garantirem ou
restringiram acesso a bens simbólicos, funcionam como instrumento de
dominação (2017).
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preconceitos que definem o modo como o conhecimento
será distribuído e recebido”. O processo de escolarização
seria, então, uma das principais instâncias em que tudo
isso será moldado.
No Brasil, a escola pública, onde estudam as filhas
e filhos das classes populares e trabalhadoras, está
associada

ao

ensino

implícito

da

obediência,

do

individualismo, da padronização do comportamento, do
“ouvir e ficar quieto”. Ao mesmo tempo, escolas com
projetos pedagógicos mais abertos e definidos, como as
democráticas ou construtivistas, em sua grande maioria
privadas, são conhecidas por praticar e incentivar a
autonomia, a liberdade e incitar estudantes a falarem,
terem dúvidas e questionarem. Essa diferença de práticas
pedagógicas contribui para produzir um abismo entre as
vivências de quem passou pela escolarização numa escola
pública e quem viveu esse processo em uma escola
privada.
Neste artigo, serão abordados alguns aspectos das
violências

escolares,

principalmente

as

simbólicas,

comuns nas escolas públicas; violências derivadas do
processo de escolarização e que podem ser entendidas
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como mecanismos de silenciamento e desencorajamento
da fala de estudantes.
1. trajetórias escolares e o direito à palavra

Analisando a evolução das estruturas de classe
brasileiras entre as décadas de 1970 e 2000, o sociólogo
Carlos Antônio Costa Ribeiro (2014, p. 208) destaca a
educação como principal determinante da mobilidade
social no Brasil. No entanto, o autor também conclui que a
educação não elimina o efeito das classes de origem para
a mobilidade social, já que a estrutura social brasileira é
bastante rígida, principalmente quanto mais alta for a
classe de origem.
Em um outro estudo, Ribeiro, juntamente com Pedro
Ferreira de Souza e Flavio Alex de Oliveira Carvalhaes
(2014, p.20) investigam o efeito da origem social, da raça
e da educação na desigualdade de oportunidades no Brasil
com base em dados sobre a mobilidade social entre os
anos de 1982 e 1996. Concluindo que o impacto da
educação na mobilidade social é muito maior do que a
classe de origem ou a cor, os autores afirmam que “os
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resultados sugerem, portanto, que o efeito mais forte da cor
e da origem provavelmente se dá justamente nos
processos de aquisição de escolaridade, e não na trajetória
dentro do mercado de trabalho propriamente dito”
(CARVALHAES; RIBEIRO; SOUZA, 2014, p.82) e deixam
indicativos de que novos estudos deveriam considerar os
efeitos de cor e classes de origem nas trajetórias escolares
ao invés de concentrarem-se no efeito recíproco apenas
entre as duas variáveis.
É importante levar em conta que vinte a cinquenta
anos, com marcadas mudanças sociais e políticas, nos
separam dos períodos investigados nos estudos citados.
Dados recentes do IBGE (IBGE, 2016, online)18 nos
mostram, por exemplo, que em dez anos, após a
implementação de políticas de ação afirmativa como as
cotas nas universidades públicas, o número de estudantes
negros entre 18 e 24 anos que frequentam o ensino
superior no Brasil quase dobrou, o que representa 12,8%
A este respeito ver mais em: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios: síntese de indicadores 2015. 2016. Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/condicoesde-vida-desigualdade-e-pobreza/9221-sintese-de-indicadoressociais.html?edicao=9222&t=downloads. Acesso em: 13 jul. 2018.
18
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dos negros nessa faixa etária matriculados na faculdade
em 2015 (valor que equivale a menos da metade dos
jovens brancos nas mesmas condições matriculados no
ensino superior no mesmo período). Essas mudanças nas
últimas décadas nos levam a crer que análises sobre a
mobilidade social e sua interação com as variáveis de cor
e classe partindo de dados atuais possivelmente obteriam
resultados distintos.
Nesses mesmos indicadores sociais do IBGE
(2016) é possível perceber que a porcentagem de
mulheres negras que concluem o ensino superior é
drasticamente menor (menos da metade) do que a de
mulheres brancas. Retomando os estudos já citados, que
apontam para a existência de um abismo entre quem tem
um diploma do ensino superior e os demais em termos de
mobilidade social, fica evidente, então, que a diferença
tende a aumentar quando entrelaçamos à trajetória escolar
as barreiras raça, classe e gênero e que, portanto, tais
barreiras merecem um olhar atento e cuidadoso.
Em A distinção, o antropólogo francês Bourdieu
(2017) destaca a autoridade conferida pelo diploma,
reconhecida tanto por quem os detém como por quem não
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os detém. Tal autoridade traz legitimidade à palavra das
pessoas “diplomadas”, que acabam sendo favorecidas em
relação ao silêncio da incapacidade técnica “dos menos
competentes, das mulheres, dos menos instruídos,
daqueles que ‘não sabem falar’” e que delegam aos
“autorizados” a responsabilidade dos assuntos políticos
(BOURDIEU, 2017, p. 387). Segundo o autor, quanto
menor o capital escolar, isto é, quanto menor a apropriação
institucional da cultura “legítima” através da formação
escolar, maior a propensão para delegar a outros essa
responsabilidade. Em suas próprias palavras:

[...] para compreender a relação entre o
capital escolar e a propensão para
responder às questões políticas, não
basta levar em consideração a capacidade
de compreender o discurso político, de
reproduzi-lo e até mesmo de produzi-lo,
que é garantida pelo diploma escolar;
convém fazer intervir, também, o
sentimento – autorizado e incentivado do
ponto de vista social – de ter bons motivos
para dedicar-se à política, de ser
autorizado a falar de política, de ter
autoridade para falar politicamente das
coisas políticas, implementando uma
cultura política específica, ou seja,
princípios de classificação e análises
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explicitamente políticos, em vez de
responder pontualmente a partir de
princípios éticos. (BOURDIEU, 2017, p.
383)

A

trajetória

escolar

compreenderia

então

o

deslocamento ao longo do processo de formação escolar
institucionalizada, envolvendo investimento de capital
econômico e acumulação de capital cultural reconhecido
como legítimo. Essas trajetórias são, portanto, uma das
principais vias através das quais se constitui e se consolida
o habitus19 de classe e a valorização de comportamentos,
gostos e de uma “gramática de classe”, isto é, de um
conjunto de normas e padrões considerados desejáveis e
aceitáveis de acordo com determinados grupos e classes
sociais. Ainda de acordo com Bourdieu (2017), as marcas

19

De acordo com Bourdieu (2017, p. 162), o habitus de classe se define como
"princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo
tempo, sistema de classificação de tais práticas. Na relação entre duas
capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas
e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas
práticas e esses produtos (gosto), é o que se constitui o mundo social
representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida". Em outras palavras, o
habitus pode ser entendido como um conjunto de práticas distintas e
distintivas associadas aos estilos de vida pertinentes a determinadas
condições econômicas e sociais.
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são

transferidas para o plano simbólico uma vez que os gostos
e comportamentos valorizados e incentivados ao longo das
trajetórias escolares são aqueles hegemônicos e alheios
às classes dominadas.
O direito à palavra e a “gramática de classe” dizem
respeito a aprender e assimilar uma postura corporal, um
modo de ser e de se colocar no mundo, de falar, de
gesticular, de organizar e exteriorizar suas ideias e
pensamentos e, como coloca Bourdieu, estar autorizado e
ser incentivado a ocupar determinadas posições. As
diferentes trajetórias escolares, entretanto, explicitam as
desigualdades relativas aos sistemas educacionais, não
apenas no que se refere à qualidade de ensino, mas às
práticas sociais como resultado das condições de vida de
cada grupo social, no que diz respeito à alimentação,
moradia, segurança e ao desenvolvimento físico e
emocional (CUNHA, 1977), entre outras coisas, que
também influirão sobre o silêncio, sobre não saber falar ou
não ter bons motivos para ocupar ou disputar determinados
espaços.
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De dentro da escola, a convivência entre crianças e
jovens que partilham da mesma trajetória escolar, seja no
sistema público ou privado, não dá a elas a dimensão da
diferença que existe entre passar anos da vida sendo
incentivada a questionar, duvidar e se sentir à vontade para
levantar a mão e dar uma opinião ou fazer uma pergunta
(mesmo sem ter certeza ou domínio do assunto em
discussão) e apenas ouvir, obedecer e ficar quieto,
cumprindo

tarefas

e

regras

sem

necessariamente

compreendê-las. Uma vez fora da escola, jovens se
deparam com realidades muito distintas daquelas com as
quais foram familiarizadas dentro de seus nichos escolares
e familiares. Como afirma Ana Maria Freitas Teixeira (2011,
p. 46-47):

Em verdade, as desigualdades de
acesso são continuamente reescritas na
trajetória
escolar
desses
jovens.
Desigualdades reiteradas no momento
em que se dá o ingresso, sobretudo nos
primeiros períodos do curso de
graduação, quando o enfrentamento de
exigências institucionais e intelectuais
mais complexas [...] vão esbarrar na
história socioescolar desse grupo e
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evidenciar o movimento entre escolha e
adaptação.

Assim, o acesso à universidade, seletivo desde o
valor da taxa de inscrição para o vestibular de
universidades

públicas

ou

das

mensalidades

em

universidades privadas, não é democrático e tanto
restringe a entrada de estudantes procedentes de escolas
públicas e de maiorias socialmente marginalizadas, como
dificulta sua permanência nesses espaços. Para essas
estudantes,
confrontar

chegar

à

universidade

silenciosamente

pode

aprendizados

significar
escolares

implícitos: observar como alguns grupos de pessoas
conseguem articular bem a fala e o pensamento teórico e
intelectual e se posicionar com ideias contundentes e
coerentes muitas vezes se transforma em frustração por
não identificar em si essa mesma desenvoltura intelectual
e argumentativa, trazendo à tona um sentimento de
inadequação ou incapacidade intelectual que camufla as
questões de classe, de raça e de gênero incrustadas na
formação escolar.
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O direito à palavra, isto é, poder falar e existir em
determinados espaços, é um dos aprendizados implícitos
nos processos de escolarização e nos tipos de socialização
e práticas sociais aprendidas nos espaços escolares, como
veremos mais adiante. Embora refira-se a sua vivência
como professora universitária nos Estados Unidos, hooks
(2017, p. 236) coloca em perspectiva certas normas e
condutas que, apesar de subjacentes, são ensinadas pelo
exemplo e reforçadas por um sistema de recompensas
passíveis de encontrar paralelo em uma sala de aula no
ensino básico na cidade de São Paulo:

Falar alto, demonstrar raiva, expressar
emoções e até algo tão aparentemente
inocente quanto uma gargalhada
irreprimida eram coisas consideradas
inaceitáveis, perturbações vulgares da
ordem social da sala. Esses traços
também eram associados à pertença às
classes sociais inferiores. Se uma
pessoa não provinha de um grupo social
privilegiado, poderia progredir se
adotasse uma conduta semelhante à de
tal grupo. Os alunos ainda precisam
assimilar os valores burgueses para ser
considerados aceitáveis. (hooks, 2017,
p. 236-237)
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De acordo com a autora, é possível identificar na
sala de aula de muitas universidades – assim como em
muitas escolas de ensino básico – a imposição do silêncio
associada a uma postura corporal e a "bons modos" que
reforçam os valores burgueses de preservação da ordem
através

de

estratégias

pedagógicas

tendenciosas

dificilmente vistas dessa forma (hooks, 2017). Voltando a
Bourdieu, a perspectiva da dominação simbólica acontece
principalmente nesse âmbito escolar, através de discursos
pedagógicos e curriculares em que os códigos culturais
dominantes são ensinados, naturalizados e encarados
como “oficiais”. Assim, como coloca Tomaz Tadeu da Silva
(2011, p. 35), a partir das contribuições de Pierre Bourdieu
e Jean-Claude Passeron, o currículo se baseia e se
expressa na linguagem dominante, fazendo com que as
crianças das classes dominadas que não pertencem a
esses códigos não consigam decifrá-los ao mesmo tempo
em que não reconhecem seus códigos como válidos e
acabam por abandonar mais cedo essa trajetória.
Enquanto isso, as crianças das classes hegemônicas se
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sentem confortáveis e familiarizadas com os códigos
dominantes e deslizam com certa tranquilidade por sua
trajetória escolar em que setas em neon piscando indicam
o percurso “natural” a seguir20.

2. espaço, corpo e algumas coisas implícitas
“A liberdade não é teórica. A liberdade ou se vive ou
mal se entende dela” afirma Luiz Telles21 (2012), arquiteto
responsável pelo projeto do Centro Cultural São Paulo
(CCSP) em parceria com Eurico Prado Lopes, em uma
série de vídeos lançada no site do CCSP em sua
homenagem. Nesses vídeos, o arquiteto reflete sobre o
20

Silva (2011, p. 36) pondera, entretanto, que da análise de Bourdieu e
Passeron sobre a escola como reprodutora e perpetuadora da dominação
cultural, não se pode deduzir que a cultura dominante é indesejável e, em
decorrência disso, a cultura das classes dominadas seria desejável. Segundo
Silva, os dois autores franceses advogam que a pedagogia e o currículo
proporcionem também às crianças das classes dominadas uma imersão na
cultura dominante, tendo sido amplamente criticados e na mesma medida
mal interpretados. É inegável, entretanto, que sua teorização foi fundamental
para mudanças radicais na forma de pensar o currículo.
21
Informação verbal retirada de entrevista dada em comemoração aos 30
anos do Centro Cultural São Paulo publicada pelo canal Web Radio TV CCSP.
Disponível em: https://vimeo.com/43268588. Acesso em: 25 mai. 2019.
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modo como a arquitetura interfere na forma das pessoas
se relacionarem e como os espaços do Centro Cultural,
através de seus vários percursos possíveis, diversas
entradas, saídas e lugares para estar – sem a obrigação
de consumir algo – favorecem o encontro, o convívio e o
exercício da liberdade.
Antes de abordar algumas investigações e teorias
sobre como a arquitetura e os espaços ajudam a construir
e organizar nossas experiências e significados (e as
relações disso com nossas vivências escolares), se faz
necessário discutir as ideias de liberdade e autoridade,
partindo do ponto de vista da pedagogia libertária com o
qual essa pesquisa dialoga para, a partir daí, voltar o olhar
e o corpo para as percepções acerca dos discursos e da
função social que a arquitetura exerce.

essa tal liberdade

A visão da liberdade enquanto prática colocada por
Luiz Telles vai ao encontro de como o filósofo anarquista
Silvio Gallo encara a liberdade dentro da educação: para
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Gallo22, talvez não faça sentido “educar para a liberdade”,
pois assim supõe-se que o educador conduz a sujeita de
uma condição de “não-liberdade” à condição de “livre”, o
que seria um tanto paternalista. Segundo o filósofo, a
liberdade deve ser praticada cotidianamente como um
processo de autodeterminação da sujeita. Nesse processo,
a criança, tendo como referência a atitude do educador,
autor de si, pode encontrar o caminho para a constituição
de sua subjetividade (GALLO, 1995, p. 75).
Apoiado nas ideias do anarquista russo Mikhail
Bakunin (1814-1876), para quem só é possível ser livre no
coletivo e quando toda a sociedade for livre, Gallo aponta
a escola como um lugar privilegiado para se aprender a
liberdade coletivamente (1995, p. 80). De acordo com o
autor (GALLO, 1995), a pedagogia libertária deve assumir
o princípio da autoridade – e não do autoritarismo – como
necessário dentro do processo de formação e aprendizado
pré-político, isto é, na preparação das crianças para a
vivência e ação política autônoma e livre dentro de uma
22

Informação verbal retirada do debate “Conversas Libertárias”, realizado
com Silvio Gallo em 07 jun. 19 no Espaço Capoeira Angola Omoayê, em São
Paulo.
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sociedade em que a autoridade não esteja presente, cujas
relações sejam de autonomia na igualdade. Essa
autoridade

pré-política,

entretanto,

não

deve

ser

confundida com autoridade política, terreno onde ela se
torna instrumento de poder, de coerção e exploração
(GALLO, 1995, p. 72). Nas palavras de Bakunin, uma
educação libertária “toma como ponto de partida a
autoridade e deve sucessivamente desembocar na mais
completa liberdade” (1989, p. 45), que deverá ser
aprendida e conquistada como bem comum coletivo ao
longo desse processo.
Sob a perspectiva liberal, a liberdade muitas vezes
é vista como uma metodologia através da qual valoriza-se
o indivíduo, seus aprendizados e escolhas de formas
individualizadas, que devem ser respeitadas e, desde o
início, exercidas pelas crianças de modo “livre e natural”.
Com relação à autoridade, enquanto o liberalismo político
a nega, assim como nega a função pré-política da escola
ao relegar essa função a outras instituições, como a mídia,
a educação tradicional vê “a autoridade pedagógica como
a fundamentação para a autoridade sócio-política, fazendo
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da escola o local do aprendizado da submissão” (GALLO,
1995, P. 72).
Para Gallo (1995), a pedagogia libertária propõe
uma abordagem em que a noção de autoridade não é vista
como imposição de poder ou força mas como a
possibilidade que uma educadora tem de auxiliar a criança
no processo de ampliar seus modos de ver e entender o
mundo, as relações que estabelece nele e as formas
possíveis de agir sobre ele. Nesse sentido, seria
irresponsável se eximir de oferecer a elas referenciais a
partir dos quais podem aprender a se autodeterminar –
sempre em relação ao coletivo – como contraponto àqueles
impostos pelo modo de produção capitalista (GALLO,
1995).
A pedagogia libertária encara a liberdade como um
horizonte, um objetivo a ser alcançado coletivamente que,
para ser praticado, deve atravessar não apenas discursos
e escolhas individuais, mas abarcar todas as vivências
cotidianas com relação aos espaços e seus usos, às
visualidades oferecidas, às decisões políticas e tudo o que
se refira e faça parte da vida comum. Portanto, aqui e na
minha prática pedagógica, adoto o conceito de liberdade
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oferecido por Gallo e Bakunin, e não aquele defendido pelo
liberalismo político.
Uma questão importante levantada por Silvio Gallo23
(2019), ainda, é como podemos, e se é possível, dentro dos
nossos contextos escolares e inseridas em uma sociedade
capitalista, produzir coletivamente práticas de liberdade.
Essa questão será tratada com mais profundidade nos
próximos capítulos e, por enquanto, retomaremos a
discussão sobre os espaços, seus usos e como moldam e
configuram as relações estabelecidas neles.

3. espaços e segregação

Não é apenas nas relações de gênero que as
hierarquias se estabelecem. Os códigos de representação
do corpo também dizem respeito “à percepção, por parte
dos outros, de nossa pessoa como um ser com um lugar
reconhecível no sistema cultural” (CORTÉS, 2008, p. 125).
23

Informação verbal retirada do debate “Conversas Libertárias”, realizado
com Silvio Gallo em 07 jun. 19, no Espaço Capoeira Angola Omoayê, em São
Paulo.
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A ornamentação, o jeito do corpo, os movimentos e formas
de gesticular, de falar e de se portar são associados à
pertença de classe, vinculando os corpos não apenas a
grupos sociais como aos espaços que o constituem e pelos
quais são constituídos, com os quais se relacionam e
fazem parte ou com aqueles de onde são excluídos.
Para a arquiteta e urbanista Joice Berth “as cidades
são espaços de disputa em que o traçado nos permite
identificar os discursos opressores que se formaram pelo
curso da história e estruturaram nossa sociedade” (2019,
online). Em São Paulo, podemos reconhecer tais discursos
a partir da forma como, na ausência de um planejamento
urbano consistente, as populações negras e pobres são
empurradas para as bordas da cidade à medida que
determinadas áreas desta cidade são valorizadas e
expandidas. Em acordo com McDowell, para quem “os
espaços surgem das relações de poder; as relações de
poder estabelecem as normas; e as normas definem os
limites, tanto sociais quanto espaciais, porque determinam
quem pertence a um lugar e quem é excluído” (2000, p. 15,
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tradução nossa24), podemos notar como a distribuição e
vivência

das

pessoas

nos

espaços

desta

cidade

reproduzem hierarquias herdadas do nosso passado
colonial.
Pautando seus argumentos nessa mentalidade
colonial que constitui nossos espaços e perpetua as
relações entre a casa grande e a senzala, Berth (2018)
enfatiza como os espaços da cidade que possuem uma
infraestrutura bem resolvida são centrais e brancos,
enquanto a negritude vive em massa nas periferias que,
pelo senso comum, são regiões violentas e, portanto,
justificam a repressão e a violência policial. Quanto mais
distante daquilo que se considera o centro e as ditas “áreas
nobres” da cidade, mais difícil o acesso a infraestruturas
básicas, serviços e direitos primordiais para uma vida
digna, como coleta de lixo, transporte, saneamento básico,
equipamentos culturais, de saúde, de educação e moradia
(BERTH, 2018, online).

24

Do original: “Los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones
de poder establecen las normas; y las normas definen los límites, que son
tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un
lugar y quién queda excluído [...].”
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Nosso espaço urbano é configurado de modo não
só a reproduzir as desigualdades sociais, mas também a
produzi-las. Além disso, é importante não perdermos de
vista que pessoas criam os espaços e que “os espaços não
contêm significados inerentes a eles mesmos; ao contrário,
tais significados lhes são dados pelas diferentes atividades
neles realizadas pelos diferentes atores sociais” (CORTÉS,
2008, p. 33).
É importante sublinhar, como aponta Cortés (2008,
p. 43), que a transformação dos espaços se torna possível
a partir do uso e da ocupação que os corpos fazem deles.
Ao refletir sobre a padronização dos corpos pelo uso
do

uniforme,

Corazza

argumenta

que,

mesmo

uniformizados, os elementos da escola, do quartel ou do
presídio “não se deixariam uniformizar, pois continuaria
ocorrendo, na superfície das camadas de panos, um
formidável formigar de diferenças” (2004, p. 56). Esse
ponto de vista nos mostra uma perspectiva de resistir sob
os panos, de formas de respirar atrás das grades, apesar
das grades, com as grades. Talvez isso baste. Talvez seja
preciso rasgar os panos e desatar os nós.
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Como vimos, o silêncio ensinado e aprendido pelos
espaços não é apenas o silêncio da voz, mas sobretudo do
corpo. Contudo, os corpos não estão estanques dentro das
fôrmas que os segregam, disciplinam e silenciam. Viver
“apesar de” está muito longe de ser o ideal: apesar das
faltas de escolhas, de espaço ou de ar, apesar das
limitações, das obrigações. Apesar de estarmos muito
longe daquela liberdade exposta no início deste capítulo,
ela ainda está no nosso horizonte e, porque tentam de
todas as formas nos cegar e nos calar, é que não podemos
nem a perder de vista e nem deixar de gritá-la.

4. sobre a indisciplina e as violências escolares

Nas escolas públicas, quando se quer realizar uma
atividade fora de sala de aula, é comum precisar avisar as
inspetoras, para que não repreendam as estudantes, o que
por um lado é compreensível, já que as professoras não
trabalham sozinhas e cada qual com sua função enxerga a
movimentação na escola sob um ponto de vista. Por outro
lado, a postura de identificar nas estudantes fora da sala
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de aula uma perturbação, de primeiro punir para depois
entender, de pressupor que aquele não é o espaço onde
as estudantes deveriam estar, evidencia não só o caráter
disciplinador da gestão e do espaço, mas também como

o medo de perder o controle na sala de
aula muitas vezes leva os professores a
cair num padrão convencional de ensino
em
que
o
poder
é
usado
destrutivamente. É esse medo que
conduz os professores, coletivamente, a
investir no decoro burguês como meio de
conservar uma noção fixa de ordem, de
garantir que o professor tenha
autoridade absoluta. Infelizmente, esse
medo de perder o controle molda e
informa o processo pedagógico docente
na medida que atua como barreira que
impede todo envolvimento construtivo
com as questões de classe social.
(hooks, 2017, p. 249)

Tanto assumir o lugar de autoridade quanto
renunciar ao controle não são posições confortáveis. Até
porque, recusar o controle é um exercício contínuo de
construção de vínculo e confiança com as turmas que nem
sempre é possível realizar (como na condição de módulo
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ou em relação a algumas turmas em que nada acontece).
Ao abordar essa questão sob a perspectiva de classe,
hooks entende como o medo do “poder”, o medo de
perpetuar formas de dominação como o elitismo de classe
a levava a fingir que não existia diferença de poder entre
ela e seus alunos, e o quanto essa postura também é
equivocada já que, inevitavelmente, essa diferença existe.
No caso de uma sala de aula do ensino básico, ignorar as
diferenças de poder pode ser mais uma forma de não ser
levada a sério e, consequentemente, enfrentar situações
que professoras com posturas autoritárias, que não correm
o risco de não saber onde cada estudante está durante a
sua aula, não precisam lidar. hooks nos faz entender, no
entanto, que por “estar ensinando dentro de estruturas
institucionais que afirmam ser aceitável usar o poder para
reforçar e manter as hierarquias coercitivas” é que cabe a
nós criar meios construtivos de encarar esse lugar de poder
profissional.
Para compreender o fenômeno disciplinar, Julio
Groppa Aquino (1998) analisa argumentos que sustentam
algumas hipóteses recorrentes utilizadas nesse sentido,
apontando como um deles o saudosismo de uma escola de
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"antigamente" diante da qual a escola atual teria se tornado
muito permissiva. Esse argumento desconsidera que a
escola de “antigamente” é uma escola elitista e militarizada,
cuja herança impregna até hoje o cotidiano escolar.
Considerando que os alunos de hoje não viveram esses
tempos sombrios da nossa história, chamados de ditadura
civil-militar, Aquino afirma que outro tipo de relação civil
precisa ser estabelecida em sala de aula e que não deve
haver dúvidas de que o respeito é primordial nessa relação
(1998, p. 188). O autor distingue, entretanto, o respeito
advindo do medo daquele que se origina da admiração; de
acordo com ele, “o primeiro funda-se nas noções de
hierarquia e superioridade, o segundo, nas de assimetria e
diferença. E há uma incongruência estrutural entre elas!”
(AQUINO, 1998, p. 188).
Os moldes militares inspiram o respeito à professora
a partir da submissão e da obediência, do medo da punição
ou da força coercitiva. É muito estranho pensar que ao
propor essas reflexões, em 1998, Aquino assinalava como
havia uma parte considerável de profissionais da educação
que ainda preservava ideais pedagógicos que refletiam
essa função repressora, apassivadora e silenciadora
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(1998, p. 188), e que hoje, mais de vinte anos depois,
esses ideais ainda persistem e são comuns a ponto de
parecer difícil identificar ou reconhecer o respeito por outra
via que não a autoritária. Essa herança se reflete inclusive
na postura das próprias estudantes: certa vez, um menino
do quinto me disse que eu era muito “boazinha”, que eu
deveria gritar e me ofereceu sua régua para que eu batesse
na mesa e exigisse silêncio.
Ao mesmo tempo que promove o disciplinamento
dos corpos estudantis, o processo de escolarização
promove o embrutecimento dos corpos docentes, que
pouco a pouco veem-se obrigados a aliar-se ao discurso
normatizador, a utilizar-se das velhas barganhas já
enraizadas, a aceitar a contradição da superlotação das
salas, que muitas vezes os deixam falando sozinhos, e a
cumprir as exigências burocráticas, para minimamente
conseguir fazer parte da dança ou apenas preservar sua
saúde física e mental.
Lado a lado com a professora disciplinadora, ou
melhor, logo atrás da professora disciplinadora caminha a
“boa aluna”, aquela calada, imóvel, obediente, que ouve e
fica quieta, que não questiona, não tem dúvidas nem
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desejos nem direitos. Em contrapartida, diz-se má aluna
aquela que não respeita as regras ou as pessoas, que as
questiona, tanto as regras quanto as pessoas, que não
cumpre suas tarefas, que responde ou age com violência.
Se a falta de respeito é o que melhor define a má aluna em
um contexto em que o respeito, no contexto desse ideal
pedagógico

militarizado

colocado

por

Aquino,

se

fundamenta no medo, poderíamos presumir que a má
aluna é aquela que desafia as autoridades e o poder a elas
conferido? E isso seria necessariamente ruim?
Não se trata de justificar a violência escolar sob o
manto da desobediência e resistência às fôrmas impostas.
Ela é estruturada sobre bases sólidas, algumas das quais
discorremos

aqui,

vem

de

várias

direções

simultaneamente, nem sempre escolhe seus alvos, mas
certamente deixa sua marca em todas aquelas que pisam
o chão da escola pública. Trata-se de não pessoalizar as
violências, reduzindo-as a uma questão de conduta
individual ou má índole, descoladas do contexto em que
são produzidas.
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Considerações finais

Refletindo sobre o que emerge da violência na
instituição escolar, Marília Pontes Sposito (1998, p. 72)
aponta que jovens e adolescentes, principais atores da
violência escolar, já não identificam em suas vidas a
importância da escola além daquele velho e desgastado
discurso que atribuí à escolarização a possibilidade da
ascensão social. Somando esse fator ao enfraquecimento
da capacidade socializadora da escola, a autora aponta a
necessidade de encontrarmos alternativas capazes de
redefinir o significado da escola na vida das crianças,
jovens e adolescentes, argumentando que

práticas pedagógicas que acenem
apenas com incertas possibilidades de
melhoria para o futuro não são
suficientes para construir relações
significativas com a instituição escolar.
Na ausência de outras referências, a
indiferença e a violência serão respostas
frequentes e banalizadas, expressões
parciais da crise que atinge os sistemas
escolares. (SPOSITO, 1998, p.73)
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O capital se sustenta sobre as desigualdades ao
mesmo tempo que tenta nos convencer de que elas serão
sanadas

a

partir

da

escolarização

pela

chamada

meritocracia, que conduzirá o bom aluno ao posto de bom
e bem-sucedido cidadão. Só que esse “futuro melhor”,
conciliador e apaziguador, não encontra correspondência
na realidade presente na escola pública, onde não são
aplicáveis no dia-a-dia os discursos bonitos e “universais”
sobre paz e liberdade. Nesse aspecto, a crítica anarquista,
de acordo com Luciana Santos ao revisitar o pensamento
educacional de Emma Goldman, “combate projetos
educacionais, religiosos ou liberais, justamente porque
uma escola que conserva a sociedade capitalista não serve
para a superação das relações de dominação e
dependência intelectual, material, ética e moral” (2019, p.
16-17).
A ênfase dada neste artigo para discutir as
dimensões do processo de silenciamento proporcionado
pela escolarização focou as violências simbólicas, mas é
importante ressaltar o quanto a violência escolar assume
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diversas faces e alvos, havendo muitos estudos25 que
distinguem as violências proporcionadas pela escola,
daquelas sofridas na escola, e ainda das dirigidas à escola,
e

tornam

evidente

a

percepção

de

que

outros

equipamentos públicos não sofrem tantos ataques quanto
a escola pública e reconhecem o terreno da escola como
um ambiente de fogo cruzado e alvo não somente de todas
essas violências, mas também de muitas disputas.
Enfim, falando sobre tantas violências escolares,
não podemos jamais esquecer do massacre de Suzano26,
que já completou mais de um ano e, além do medo, do ódio
e do horror, nos deixou a urgência de repensar o
significado da escola e de nossas práticas pedagógicas, de
estabelecer outros tipos de relações dentro da sala de aula
25

A este respeito, consultar: ABRAMOVAY, Mirian et al. Escola e violência.
Brasília: Unesco, 2003.; CHARLOT, Bernard; ÈMIN, Jellab, Aziz (Coord.).
Violences à l’école: état des savoirs. Paris: Mason 7 Armand Colin, 1997.;
SPÓSITO, Marília Pontes. Um breve balanço da pesquisa sobre violência
escolar no Brasil. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 27, n.1, p. 24-39,
2002.
26
Em 13 de março de 2019, dois jovens ex-alunos da Escola Estadual Raul
Brasil, na cidade paulista de Suzano, adentraram a escola armados e
assassinaram cinco estudantes, duas funcionárias da escola e, em seguida,
tiraram a própria vida. O ocorrido abriu debate não apenas sobre a violência
e a segurança nas escolas como também sobre a saúde mental de jovens
estudantes e profissionais da educação.
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e fora dela, de não só não repetir o instituído como não
aceitar todas as regras se não pudermos defini-las e de não
fazer silêncio. Até lá, que ninguém nos venha vender a paz.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DO NAZISMO

Andréa Aparecida Dias de Oliveira

A conjuntura histórica de caos e desespero da
população corroborou na ascensão de Hitler ao poder e,
com ele, o governo chamado de Nazismo. Como defendeu
Sant’anna:
Os crashes de 24 e de 29 de outubro
daquele ano na Bolsa de Valores de
Nova York [...] foram seguidos por
terremotos de igual magnitude em
todas as bolsas e mercados do
mundo. O ano de 1929 deu origem à
Grande Depressão e ao desemprego
em massa, influenciou a ascensão do
nazismo ao poder na Alemanha
(SANT’ANNA, 2014)

Desta forma, podemos afirmar que de fato o
contexto histórico de uma época influi diretamente nas
tomadas de decisões de uma população e, neste caso, a
ascensão de um governo de caráter totalitário. Portanto,
neste capítulo pretende-se esmiuçar o que foi o governo
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nazista e as consequências para a época e para o mundo
moderno.
Diante da enorme crise em que o mundo se
encontrava Adolf Hitler surge como uma figura carismática
e com alto poder de persuasão, uma esperança de superar
tudo que a Alemanha estava enfrentando desde a
devastadora derrota que sofrera na Primeira Guerra
Mundial. Era certo que o país precisava de uma urgente
reconstrução, estava imerso em dívidas exacerbadas e a
Crise, ocorrida em 1929, fez com que o cenário deixasse
tudo pior.
É neste contexto que vertentes adversas ao
liberalismo econômico passam a surgir, afinal, esse
modelo econômico teve grande parcela de culpa da
situação em que o mundo se deparava, uma vez que deixar
o mercado se auto controlar com a “Mão Invisível”, como
defendeu Adam Smith, sem nenhum tipo de intervenção do
Estado fez com que várias bolsas de valores quebrassem.
Uma dessas vertentes que via como solução uma maior,
ou até total, intervenção do Estado na economia era,
justamente, o enfoque deste artigo: o próprio Nazismo.
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O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores
Alemães, mais conhecido como Nazista já existira desde
1919, ou seja, pós Primeira Guerra. Era muito semelhante
ao regime Fascista, este, italiano, entretanto, tais partidos
não tinham adeptos suficientes para colocá-los no poder,
eram uma minoria nas eleições. Um exemplo disso foi o
fato de que a primeira tentativa de Hitler de tomar o poderchamada de “Putsch de Munique” foi muito mal sucedida,
como dito no Jornal da Usp:
O Putsch de Munique, quando pela primeira
vez Hitler tentou tomar o poder na Alemanha.
A república de Weimar assistiu pasma ao
golpe do recém-fundado Partido NacionalSocialista, que só naquele ano teve 35 mil
novas adesões. Hitler contou com o apoio de
15 mil homens da S. A., a tropa de assalto do
partido nazi. Resultado: golpe frustrado e os
líderes presos. (JORNAL DA USP, 2006)

Neste ínterim em que Adolf Hitler esteve preso
escreve o livro, traduzido por “minha luta” em que defendia
uma crença na superioridade da raça ariana, pregava o
antissemitismo, dentre outros preconceitos e ainda o
descumprimento do que ficou estabelecido pelo Tratado de
Versalhes.
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Adolf Hitler é solto em 1923 e, com a crise de
1929 e suas consequências, o Partido Nacional-Socialista
dos Trabalhadores Alemães- Partido Nazista- passa a
ganhar força na população novamente, sobretudo entre os
burgueses, pois o partido tinha caráter contrário ao
socialismo, que costuma crescer em épocas de recessões
econômicas do capitalismo. Esse crescimento tornou-se
notório quando em 1932 o partido chega a conquistar 1/3
do parlamento alemão.
Hitler começa então a atingir o carisma da
população, pois, como dito anteriormente, era uma figura
carismática, ou como disse Ivan Sant’anna:
Apesar de sua pouca instrução, Hitler
era dotado de enorme carisma e
atraía seguidores em todo o país com
sua oratória repleta de slogans
repetitivos e citações bombásticas,
acompanhada de gestos teatrais, que
magnetizavam
os
ouvintes.
(SANT’ANNA, 2014)

Essa “magnetização” foi tão grande que em
1933 Hitler conquista o cargo de primeiro ministro.
Posteriormente, ele aplica um golpe no parlamento e
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assume o cargo com Führer (líder) alemão e proclama o
terceiro império, em alemão “Reich”.
Com Hitler no poder, a Alemanha passa a viver
sob um regime totalitário de partido único, o nazista, ou
seja, o Estado era a maior entidade e tinha total controle
sobre a liberdade do povo. Esse novo líder passa a orientar
a nação em uma nova direção: aquela que havia escrito em
seu livro.
Já no poder da Alemanha este instaura um
regime totalitário de direita e, como muitos líderes que
querem promover sua imagem, uma das primeiras
inciativas dele foi investir em propagandas. Como
defendeu a revista Temática:
A propaganda desempenhou papel relevante
para o Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães desde 1920 até
1945. Além de cumprir função estratégica, foi
fundamental na formação e consolidação da
imagem do Partido Nazista e seu principal
representante, Hitler, no imaginário do povo
alemão. (REVISTA TEMÁTICA, 2017)

Desta maneira podemos entender que a
propaganda sai do ideário de apenas uma função de
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divulgar a imagem de Hitler, tinha um poder de
convencimento da população de que aquilo que fazia era o
melhor para que o país superasse a crise que assolava a
todos.
E foi assim que Hitler foi conquistando o apoio
de grande parte da população: cartazes e propagandas
nos meios midiáticos eram espalhados por toda a
Alemanha. Essa disseminação positiva de sua imagem
tinha por função não só se promover como um grande líder
como também divulgar tudo aquilo que defendia.
Unida às propagandas Hitler ainda assumiu total
controle da educação, orientava crianças desde pequenas
a serem contra o judaísmo, socialismo, dentre outros
preceitos que ele desgostava, como defendeu em seu livro.
Como encontrado na revista Dinâmico, numa matéria de
2017, “O Estado passou a controlar com punho forte os
meios de comunicações, a educação e a economia, as
forças armadas e a política.” Ou seja, o regime totalitário
inibia todo e qualquer tipo de liberdade individual e ainda
incentivava o retorno ao belicismo, desrespeitando o
Tratado de Versalhes.
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Durante seu governo, Hitler ignora o que as
nações vencedoras da Primeira Guerra estabeleceram à
Alemanha e passa militarizar o país: começam as invasões
de países e o ideal de um Espaço Vital. Segundo a revista
Dinâmico:
As clausuras do Tratado de Versalhes foram
sistematicamente descumpridas. A indústria
bélica alemã voltou a produzir armamentos
em grande escala e o exército foi
imensamente ampliado. Estabeleceu-se uma
verdadeira economia de guerra que acabou
com o desemprego em tempo recorde.
Baseados na Doutrina do Espaço Vital, a
qual afirmava que onde houvesse um
alemão lá estaria a Alemanha, os nazistas
justificaram a invasão de diversos territórios
adjacentes nos anos 30. Em 1938 anexaram
a Áustria (Anschluss), e os Sudetos e em
1939 invadiram o corredor polonês dando
início à Segunda Guerra Mundial. (REVISTA
DINÂMICO, 2017)

Sem qualquer tipo de intervenção por parte das
outras potências, Adolf Hitler sempre em nome de um
nacionalismo exacerbado, exaltando à Guerra e almejando
o expansionismo territorial continuou a invadir outras
nações.
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Não foi somente no ramo militar -com o
belicismo instaurado- e econômico -tentativa de superar a
crise e o desemprego- que Hitler teve grande influência,
este ainda interferiu no ramo social: segundo o que consta
em seu livro e a política que aplicara na Alemanha, o Füher
tinha preceitos racistas, homofóbicos e antissemitas.
Pregando uma política de preconceitos e
discriminações os judeus, negros, homossexuais e outros
povos como ciganos passaram a ser perseguidos,
sofreram

boicotes

econômicos,

casas

depredadas

perderam lojas, instituições e os seus templos religiosos.
Não bastando isso, ainda foram aprisionados em campos
de concentração, segundo a revista Dinâmico:
Logo depois começaram as prisões e
deportações
para
os
campos
de
concentração:
Auschwitz,
Birkenau,
Treblinka, Dachau etc. Cerca de 5 milhões de
judeus, ciganos e homossexuais foram
exterminados nos campos de concentração.
(REVISTA DINÂMICO, 2017)

Logo,

podemos

afirmar

que

o

Nazismo

trouxe

consequências exacerbadas para a época em que esteve
inserido: o retorno do sentimento de Guerra que de certa
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forma instigou à Segunda Guerra Mundial, o sentimento de
violência e de preconceitos e milhões de mortes. Porém,
as consequências não ficaram restritas ao passado, o
governo Nazista ainda tem, no século XXI, adeptos, hoje
chamados de Neonazistas que não se restringem apenas
à Alemanha.
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PARA ENTENDER A SEGUNDA GRANDE
GUERRA MUNDIAL
Sonia Aparecida Maiolli

RESUMO
O rescaldo da Segunda Guerra Mundial durou décadas. O
confronto de seis anos causou muitas mortes, destruição
e uma série de desenvolvimentos no pensamento político
e nos campos sociais. São muitos os fatores que marcam
este período, e é muito importante compreendê-lo para
que esta história não se repita.

A GUERRA
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A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1939 e 1945. O
principal objetivo do conflito é lutar contra os governos
militaristas e autoritários que surgiram de alguns países
europeus em busca de expansão e ocupação de outros
territórios.
As pessoas pensam que a Segunda Guerra Mundial é uma
das consequências da Primeira Guerra Mundial. Isso
porque a Alemanha, no centro do incidente, teve que pagar
impostos muito altos devido ao Tratado de Versalhes após
a Primeira Guerra Mundial. O pagamento dessa quantia
afetou a economia do país e aumentou a inflação.
Insatisfeito é que o povo alemão precisava de uma nova
direção e viu o nascimento do governo nacionalista de
Adolf Hitler. O discurso do ditador centrou-se na soberania
dos arianos e no ódio aos judeus. Para ele, os judeus foram
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os principais culpados na derrota da Alemanha na Primeira
Guerra Mundial.
O comando de Hitler tinha a ideologia da hegemonia
alemã. Em seu governo, a Alemanha tentou se expandir
invadindo o país e o discurso nacionalista. Quando as
tropas alemãs invadiram a Polônia em setembro de 1939,
a França e a Grã-Bretanha se posicionaram contra o
governo alemão e declararam guerra ao país.
Vários países participaram do conflito. Por um lado, são as
potências do Eixo compostas pela Alemanha, Itália e
Japão, por outro lado, é o Grupo de Potências Aliadas
composto pela Grã-Bretanha, a União Soviética (União
Soviética), os Estados Unidos e a França. Outros países
também participaram dessa guerra, inclusive o Brasil, mas
pertenciam a um desses grupos. A ascensão do nazismo.
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Criação da ONU
A criação da Organização das Nações Unidas (ONU)
também é considerada uma das Consequências da
Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra
acabou, muitos líderes mundiais estavam preocupados
com a possibilidade desses episódios se repetirem. Para
evitar que isso ocorresse, 50 países se reunião durante a
Conferência de São Francisco nos Estados Unidos, no ano
de 1945, para a criação da ONU.
O principal objetivo da ONU é o de atuar na defesa dos
Direitos humanos, mediar conflitos internacionais e
promover a paz entre os países. Antes da ONU, existia a
Sociedade das Nações, que também era uma organização
internacional e foi idealizada em Versalhes, logo após a
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Primeira Guerra. Porém, como fracassou em seu objetivo,
ela foi extinta em 1942.
Atualmente, a ONU é a principal organização internacional
que existe, com 193 países membros. A instituição se
envolve em várias missões de paz ao redor do mundo e
age através de sanções diplomáticas, econômicas,
desportivas e políticas para punir os países que ameaçam
a paz mundial.
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS
Regiane Torres da Silva

Desde o momento que o homem sentiu necessidade
de comunicar suas experiências aos outros, surgiu o
desejo de contar histórias, com função civilizadora e
formadora, que foi transformado e perpetuado em obras
imortais da literatura universal.

Assim, a Literatura Infantil é o gênero que, talvez,
mais guarde proximidade das narrativas orais que tanto
encantaram os homens, sendo capaz de manter acesa a
tradição milenar de contar histórias, nas quais o mito, a
lenda, os contos de fadas permanecem vivos tal qual
estavam nas narrativas orais dos contadores ancestrais.

Mesmo sendo escrito em outra época, a criança
consegue compreender isso, apesar de muitos clássicos
infantis terem se modificados através dos tempos, com a
história mudando de acordo com a cultura e a época,
ficando muito diferentes dos Contos de Fadas originais.
Regiane Torres da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

1970

A literatura para a infância, como forma de
recreação, é um dos objetos culturais mais importantes na
vida da criança, pois contribui para o desenvolvimento da
linguagem, da criatividade e da sensibilidade infantis,
devido à riqueza de motivações e de recursos que favorece
seu equilíbrio psicológico e afetivo. Em especial, o conto de
fadas é visto como a narrativa mais fantástica para o leitor
mirim, ao lhe permitir aproximar os mundos mágico e real.

A didática para a utilização da literatura infantil em
sala de aula, deve levar em consideração a importância
dos contos de fadas para a construção do imaginário
infantil, pois acredita-se que o contato com os contos de
fadas possibilitará a criança o ensaio de vários papéis
sociais,

proporcionando

a

construção

de

uma

personalidade sadia, bem como, promover a socialização,
a troca de experiência e uma maior inserção no grupo
social, promovendo o desenvolvimento da imaginação, da
criação, e da percepção de mundo, a partir das possíveis
interpretações dos contos de fada.
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É na imaginação material que se encontram
agregados os elementos fogo, água, ar e terra, cuja
imaginação vai além da forma, pois essa propicia pensar a
matéria, sonhar a matéria, viver a matéria, enfim,
materializar o imaginário. Esses elementos contribuem
para ativação da imaginação criadora, pois,segundo
Bachelard, o fogo (1999) é o princípio da vida, sugerindo o
desejo de mudança, deixando sempre algo de corrosivo e
de ardente nos corpos que receberam sua viva impressão.
A água (2002) é misteriosamente viva, tem corpo, tem uma
alma e tem uma voz, sendo o elemento que mais permite
combinações. O ar (1990) é a viagem aérea, é a
transcendência fácil, pois toda a vida e todos os
movimentos são possíveis. A terra (2001) é energia, é
resistência imediata e constante, e também repouso. É
nela que a criança expressa os seus desejos de intimidade,
de imensidão íntima. São quatro elementos que auxiliam o
pequeno na mutação de imagens durante o processo
imaginativo.

Segundo Vigotski, existem dois tipos de impulsos
cerebrais, o reprodutor ou reprodutivo e o criador. O
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reprodutor está diretamente vinculado à memória e sua
essência reside na capacidade humana de reproduzir ou
repetir atitudes e condutas
já criadas e elaboradas ou de fazer surgir rastros de antigas
impressões vividas. Já o impulso cerebral criador está
ligado à construção do novo, cujo processo imaginativo
ultrapassa as situações já vividas.

A capacidade criadora aparece desde a infância,
pois durante essa etapa, a criança cria elementos e
situações enquanto brinca. É nesse momento que
acriança, ao montar numa vassoura (elemento real), por
exemplo, se imagina andando num cavalo (fantasia). Essa
atividade criativa também acontece quando a criança está
lendo um conto de fadas, pois a história, por apresentar
conflitos do cotidiano e resolvê-los de forma mágica,
permite que ele não só participe da aventura, como ative a
sua imaginação para transformar o real, criando, assim,
uma
situação nova.
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Segundo Vigotski, para compreender melhor o
mecanismo psicológico da imaginação e da atividade
criadora, é necessário que se entenda a ligação existente
entre fantasia e realidade e para isso, o psicólogo define
quatro formas básicas que ligam a atividade imaginativa à
realidade. A primeira consiste em imaginar a partir de
imagens retiradas de experiências já vividas anteriormente,
pois toda fantasia parte da experiência acumulada, no
caso, ler contos de fadas, o que significa que, quanto mais
rica é a experiência, maior é a fantasia. A segunda forma
de entrelaçamento entre fantasia e realidade é a mais
complicada e distinta, pois não se realiza entre elementos
de construções fantásticas e reais, mas entre produtos
preparados da fantasia e determinados fenômenos
complexos da realidade, como quando a criança lê uma
história de fadas e imagina cenas de lugares nos quais
nunca esteve presente. Por isso, essa imaginação criadora
não se limita a reproduzir experiências passadas, mas
parte dessas para criar novas combinações. A terceira
forma de ligação entre fantasia e realidade está firmada na
emoção, que se manifesta de duas maneiras. Numa, todo
o sentimento tende a se manifestar de acordo com
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determinadas imagens, como se a emoção pudesse
escolher impressões, ideias e imagens que tivessem
relação com o estado de ânimo do leitor, naquele instante.
Na outra, as imagens da fantasia servem de expressão
interna para os sentimentos do pequeno. A quarta e última
forma de relação entre fantasia e realidade consiste na
criação, por meio da fantasia, de imagens completamente
novas, que não existem nem na experiência do leitor e nem
como objeto pertencente ao real, comparada ao que o
filósofo Bachelard (2006) define como devaneio, pois é o
momento em que a criança desenvolve ideias novas de
forma livre e criativa. Entretanto, essas imagens, para
Vigotski, quando se tornam materiais, passam a existir no
mundo real e a influenciar os outros objetos já existentes.

Vigotski ainda nos ensina que o processo de
composição da imaginação acontece a partir de duas
percepções, a externa e a interna, onde, na percepção
externa, a criança percebe as imagens que ouve e vê no
meio em que vive, como aquelas das histórias de fadas,
por exemplo, acumula essas imagens para, em seguida,
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organizá-las associativamente e dissociativamente, de
modo que possa criar o seu mundo da fantasia.

Já na composição da imaginação pela percepção
interna, a criança não só parte de uma necessidade e de
um desejo, tendo em vista que eles não podem criar por si
só, em razão de serem apenas estímulos, como também
do surgimento espontâneo de imagens. Esse surgimento
espontâneo, segundo o psicólogo russo, é aquele que
aparece repentinamente, sem motivos aparentes para o
impulsionar, pois são imagens que já se encontram
armazenadas no inconsciente. Como se vê, são duas
percepções necessárias para se compreender a atividade
da imaginação e de todos os processos que a integram.

A atividade da imaginação, além de estar atrelada
ao desenvolvimento da linguagem, também apresenta a lei
da sensação real. Por isso, os contos de fadas, na sua
linguagem simbólica, enquanto divertem a criança,
esclarecem-na

sobre

si

mesma

e

favorecem

o

desenvolvimento de sua personalidade. São uma literatura
que

oferece

significados

em

níveis

diferentes,
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enriquecendo, assim, a existência da criança, fazendo com
que a criança, intuitivamente, compreenda que, embora as
histórias não sejam reais, também não são falsas.
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A CRIANÇA DOWN NA ESCOLA

Alessandra de Andrade Weishaupt

INTRODUÇÃO
Os conteúdos voltados aos alunos da
Educação Infantil a series iniciais do ensino fundamental
estão dentro da temática "Os conteúdos das áreas de
ensino na educação da criança: educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental", e, dentro desta, destacase aqui nesse estudo os processos de alfabetização das
crianças com Necessidades Educacionais EspeciaisNEEs, especificamente a aquisição da leitura e escrita por
alunos com síndrome de Down – SD.
A Síndrome de Down é uma consequência
genética e a criança com esta síndrome tem dificuldade de
construir o saber com os demais alunos. (RODRIGUES,
s/d). No entanto, segundo o projeto ALFA DOWN, da
Universidade Católica de Goiás, o ambiente sócio-cultural
pode favorecer e influenciar no desenvolvimento de
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habilidades e de capacidade das pessoas portadoras desta
síndrome. E se o meio sócio-cultural em que vivem estes
indivíduos for rico, pode contribuir para o desenvolvimento
cognitivo. Pode-se assim dizer que, se o ambiente em que
estudam estas crianças (de seis a sete anos) for rico em
recursos

tecnológicos

direcionados

para

facilitar

o

processo de alfabetização, os resultados serão melhores
do que se não tivessem acesso à eles.
A escolha pelo processo de aquisição da
leitura e escrita por alunos com SD, se justifica pelo fato de
que muitos alunos com esta síndrome chegam ao Ensino
Fundamental II sem estarem alfabetizados.
Segundo Monteiro, (2000), a alfabetização de
crianças com síndrome de Down é possível. Estudos
mostram que a maioria destas crianças consegue se
alfabetizar. Mas a alfabetização das mesmas não deve ser
voltada apenas para a aquisição da habilidade de ler e
escrever, mas sim, e principalmente para proporcionar o
despertar e o interesse da criança com síndrome de Down
pelo mundo da escrita. (COENGA et. al, 2008)
Rodrigues (s/d) afirma ser a aquisição da
língua escrita pela criança um dos requisitos fundamentais
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para que ela possa ser bem sucedida em sua trajetória
escolar, uma vez que todo saber formal, veiculado pela
escola, é realizado primordialmente, através da leitura e
escrita. Para a autora,a criança com SD tem dificuldade de
construir o saber com os demais alunos, principalmente
quando inserido em escolas regulares, por isso, precisa de
acompanhamento

de

demais

profissionais

,

como

psicopedagogos, que podem encaminhar e acompanhar
tais crianças dentro do contexto escolar.
Segundo Pueschel, (2006), se a escola utiliza
uma abordagem educacional visando à humanização do
processo de ensino, se ela vê cada aluno como uma
pessoa com integridade individual, se expõe o aluno a
forças que contribuirão para sua autorealização num
sentido amplo, daí, então o indivíduo com Síndrome de
Down terá oportunidade de se desenvolver plenamente
neste contexto educacional.
Para Moraes & Kubaski, (2009), o déficit
cognitivo que estes indivíduos apresentam, devido a sua
síndrome, não irá impedir que eles se alfabetizem, porém
ela acarretará em uma alteração no ritmo de suas
aprendizagens. Este déficit não pode ser encarado como
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algo determinante para um futuro fracasso escolar, como
também, um motivo para a descrença dos professores nas
potencialidades

desses

sujeitos.

Os

processos

de

alfabetização precisam trazer significado para a criança,
mostrando-lhe quão relevante é a alfabetização na
construção de sua autonomia. Faz-se assim, de suma
importância que o professor utilize uma metodologia
adequada a realidade no contexto escolar no qual se
encontram estas crianças. É preciso ainda instigar o aluno,
motivando-o para que ele conquiste sua autonomia no
processo de apropriação da leitura e da escrita.
Estudos como o de Ribeiro (2010), afirmam
que o professor deve atentar para o fato de que a criança
com Down tem a fala e a linguagem mais fracas e o
vocabulário limitado, sendo importante que o professor
ensine palavras que eles entendam; ensine palavras
objetivando promover o desenvolvimento de sua fala e
linguagem; ensine palavras necessárias para matérias
específicas; reforce os significados de palavras abstratas
com figuras e símbolos; ofereça um banco de palavras com
figuras

agrupado

significado;

alfabeticamente

trabalhe

atividades

para
de

reforçar

ortografia

o
no
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computador. O aluno então desenvolve certas habilidades
de consciência fonológica que o ajudarão em seu processo
de alfabetização.
Alguns autores pesquisaram sobre métodos
para colaborar no processo de alfabetização dos alunos
com SD, entre eles destaca-se aqui nesse estudo as
pesquisa de Lamoréa (1996); Santarosa (1996) e Jardini
(2003)
O método da boquinha, também estudado por
diversos autores, como JARDINI, (2003), se utiliza do
desenho que a boca faz ao pronunciar uma vogal, por
exemplo. O aluno aprende então, a relacionar o som a letra
e ao movimento que a boca faz ao soltar certo som. Em
todo o processo de alfabetização pelo método da
boquinha, o treino da escrita é concomitante à aquisição da
leitura. Desta forma, a escrita manuscrita é vista como um
meio de expressão do conteúdo adquirido e deve ser
treinada para fixação do grafema e sua orientação
espacial, e vai, paulatinamente, sendo internalizada.
Muitas são as formas deste treino, como escrever com os
dedos no ar, na mesa, na parede, lousa, cadernos, areia,
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usar letras prontas para montar palavras, escrever no
computador, dentre outros.
Para

Santarosa,

(1996),

o

uso

do

computador, em especial o editor de textos, pode ajudar na
alfabetização de deficientes mentais. Como vantagens de
usar o editor de texto neste processo estão: o texto pode
ser alterado a qualquer momento; ganhos do ponto de vista
psicomotor relacionado àcoordenação motora, memória e
atenção; ganhos e autoestima, valorização pessoal,
disposição para o trabalho com o outro; uma correção não
é vista como uma destruição do “produto”, como ocorre na
escrita manual; escrever de modo descontínuo; gravar um
texto e continuar no outro dia; rever e aperfeiçoar ideias.
Segundo

Lamoréa,

(1996),

o

método

Montessori pode ajudar no desenvolvimento de crianças
com síndrome de Down. Mais especificamente,em se
tratando de alfabetização, ela sugere o alfabeto móvel,
através do qual a criança poderá começar a formar
algumas palavras.

1. A Síndrome de Down
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Até o século XIX não havia registros
científicos sobre a Síndrome de Down. Os deficientes
mentais eram vistos como um único e homogêneo grupo.
No ano de 1868, o cientista inglês John Langdon Down,
após observações inúmeras, percebeu que algumas
crianças eram muito parecidas entre si e tinham traços que
lembravam a população da raça mongólica. (MERCADO,
2000 )

O cabelo não é preto, como acontece com o
povo Mongol, mas sim de uma cor
amarronzada, além de serem Ralos e lisos.
A face é achatada e larga. Os olhos são
oblíquos e o nariz é pequeno. Estas crianças
têm uma considerável capacidade para
imitar. (DOWN, J. In: WERNECK, 1995:58)

As

afirmações

deste

cientista

são

consideradas por médicos, pais e educadores um tanto
pejorativas, tanto para as pessoas com a síndrome de
Down, quanto para a população da Mongólia. (MERCADO,
2000)
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Foi no século XX, após inúmeros estudos
sobre os cromossomos humanos, que o cientista francês
Jerome Lejéune descobriu a verdadeira causa da
Síndrome de Down. Ele percebeu que as pessoas com
esta síndrome, ao invés de terem 46 cromossomos por
células agrupadas em 23 pares, tinham 47, ou seja, um a
mais. Anos depois, ele descobriu que este cromossomo
extra encontra-se no par 21, por este motivo, a síndrome
de Down é também chamada de Trissomia do par 21.
De acordo com Mercado, (2000) a Síndrome
de

Down

pode

ser

causada

por

três

tipos

de

comprometimentos cromossômicos:
É

A trissomia simples. Ocorre em 95 % dos casos.

Os dois cromossomos formam o par 21, e o terceiro, extra,
causando a síndrome. Os três ficam bem identificados e
separados entre si e deriva-se de um erro na divisão celular
do esperma ou do óvulo;

É

A translocação. É revelada pela técnica de

bandeamento do cariótipo, revelando que o cromossomo
adicional está montado sobre o cromossomo de outro par.
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O Mosaicismo. São indivíduos que possuem

células normais e células trissômicas. Consiste na
derivação de um casal que seria trissomia simples ou por
translocação.

Durante muito tempo, os pais de crianças
com síndrome de Down recebiam a recomendação de
entregar as crianças a instituições que passariam a cuidar
da mesma pela vida toda. (SCANDELAI & CAVALARI,
2010)

Características Da Síndrome de Down
Atualmente, através de vários estudos,
constatou-se que a criança com síndrome de Down pode
apresentar todas ou algumas das seguintes condições
físicas:
É

olhos amendoados;

É

uma prega palmar transversal única (também

conhecida como prega simiesca;
É

dedos curtinhos;

É

fissuras palpebrais oblíquas,
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ponte nasal achatada;

É

línguaprotusa (devido à pequena cavidade oral);

É

pescoço curto;

É

pontos brancos nas íris, conhecidos como manchas

de Brushfield;
É

uma flexibilidade excessiva nas articulações;

É

defeitos cardíacos congênitos;

É

espaço excessivo entre o hálux e o segundo dedo

do pé;
É

podem ter sérias anomalias afetando qualquer

sistema corporal.
Outra

característica

frequente

é

a

microcefalia, um reduzido peso no tamanho do cérebro.
Apesar destas características físicas o indivíduo com
síndrome de Down terá características físicas de seus pais,
o que o fará parecer com seus pais e irmãos, pois o que
caracteriza realmente o indivíduo é a sua carga genética
familiar. (SCANDELAI & CAVALARI, 2010)
A

SD

causa

alterações

também

no

desenvolvimento e na maturação do organismo, inclusive
nos aspectos relacionados à cognição, tais como:
comportamento calmo e afetivo, prejuízos intelectuais,
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distúrbios de comportamento, desordens de conduta e
dificuldades generalizadas que afetam a linguagem, a
autonomia, a motricidade e a integração social. (MORAES
& KUBASKI, 2009).
Tais características variam de indivíduo para
indivíduo. De acordo com Pueschel (1993), nem toda a
criança com Down exibe todas as características aqui
descritas, e em alguns casos, algumas das características
são mais acentuadas que outras.
A publicação da PediatricDatabase (1994)
afirma que a síndrome de Down pode acarretar
complicações

clínicas

que

podem

interferir

no

desenvolvimento global da criança com essa deficiência,
tais como: anomalias de audição (em cerca de 80% dos
casos), alterações ortodônticas (80%), anomalias de visão
(50%), anomalias cardíacas (40 a 50%), alterações
endocrinológicas (15a 25%), anomalias do aparelho
digestivo (12%), alterações neurológicas (8%), alterações
hematológicas (3%), dentre muitas outras, que, se não
tratadas, vão interferir no desenvolvimento da criança. A
hipotonia muscular está presente em 100% dos casos dos
recém-natos,

tendendo

a

diminuir

com

a

idade.
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(SCANDELAI & CAVALARI, 2010). O atraso na aquisição
da

fala

e

linguagem

também

constitui

uma

das

características destes indivíduos. (RIBEIRO, 2010)
Para Werneck (1995), a pessoa com
síndrome de Down é “um ser humano com um pequeno
cromossomo extra no par 21. Em consequência disto, esse
indivíduo apresenta características físicas anormais, além
de uma função intelectual limitada”. Para Mercado (2000),
o sujeito portador desta síndrome não apresenta uma
função intelectual limitada, mas sim um comprometimento
intelectual diferenciado e ainda em questionamento sobre
os limites destes.

Possíveis Causas da Síndrome
A síndrome de Down pode ocorrer em todas
as populações humanas, e efeitos análogos já foram
encontrados em outras espécies como chimpanzés e ratos.
(SCANDELAI & CAVALARI, 2010). Trata-se de um
acidente genético que pode acontecer com qualquer casal,
em qualquer idade. (MERCADO, 2000)
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As causas desta síndrome ainda são
desconhecidas, mas estudos levantam algumas hipóteses.
Dentre as várias hipóteses que procuram explicar a origem
ou um porquê para a síndrome de Down, temos a que
relaciona o problema da mãe engravidar após os 35 anos.
Esta hipótese se funda no fato de que, em grande número
de casos, os portadores da síndrome são filhos caçulas de
famílias numerosas, e assim, talvez sejam produto de
óvulos defeituosos e/ou enfraquecidos. Uma outra hipótese
é que doenças dos pais, tais como sífilis, tuberculose,
psicose, poderiam contribuir para o depauperamento do
embrião. Mais uma hipótese seria que a síndrome estaria
relacionada com anomalias do útero materno, causando
uma

implantação

defeituosa

do

embrião,

e,

consequentemente desenvolvimento anormal do feto.
(SIQUEIRA, 2006). Mercado, (2000) coloca ainda mais
algumas

hipóteses,

hereditariedade,

como:
disfunções

a

disposição
tireoidianas,

para

a
uso

indiscriminado de contraceptivos orais, álcool e fumo,
exposição ao raio X, substâncias químicas e agentes
infecciosos. Algumas destas evidências são enfatizadas
por estudiosos americanos, outras, questionadas.
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Desenvolvimento e estímulo da criança Down
O desenvolvimento inicial da criança com
síndrome de Down é um pouco mais lento. Devido a
Hipotonia (moleza e flexibilidade exageradas nos músculos
e articulações), a criança demorará um pouco mais para
controlar a cabeça, rolar, sentar, arrastar, engatinhar,
andar e correr. Desta forma, a exploração que a criança faz
do meio, nos primeiros anos de vida e que vai estimular seu
desenvolvimento, fica afetada. O trabalho da fisioterapia
pode ajudar. No entanto, quando a criança começa a
andar, é necessário um trabalho específico para o
equilíbrio, a postura e a coordenação de movimentos.
(SCANDELAI & CAVALARI, 2010; RIBEIRO, 2010).
O aparecimento da fala compreensível,
segundo Ribeiro (2010), ocorre por volta dos dois anos, e
por volta dos três anos a criança começa a combinar as
palavras para formar pequenas frases, e só mais tarde será
capaz de organizar essas frases em trechos maiores.
Segundo Siqueira (2006), aos 6 anos ou sete, algumas
crianças conseguem expressar-se através de algumas
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frases simples. Em Ribeiro (2010), há uma explanação de
alguns problemas relacionados aodesenvolvimento da fala
destas crianças:

Problemas de fala e linguagem para estas
crianças normalmente significam que menos
oportunidades lhes são oferecidas para
manter uma conversação. É mais difícil para
eles pedir informação ou ajuda. Os adultos
costumam fazer perguntas fechadas, ou
terminar uma frase pelas crianças, sem lhes
dar tempo para falarem por si próprios, nem
ajudar para que eles consigam fazê-lo.
(BAHNIUK, M. ; In RIBEIRO, 2010:2)

Sendo assim, a criança com SD precisará da
ajuda de profissionais, da estimulação no ambiente familiar
e de um tempo mais prolongado para conseguir se
comunicar com um bom vocabulário e articulação
adequada das palavras. (RIBEIRO, 2010).
Para Augusto, (2003), as crianças com
síndrome de Down devem ser desde cedo estimuladas:
estimulação visual, auditiva, sensitiva, labiríntica, cognitiva
e desenvolvimento da linguagem.
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Mercado, (2000), afirma que os bebês com
Down devem ser desde cedo estimulados o que contribuirá
para que mesmo leve uma vida normal, podendo vir a
trabalhar, casar, ter uma autonomia parcial.

Muitas mães se queixam de terem sido
encaminhadas muito tarde para o tratamento
de seus filhos e se sentem culpadas do
atraso que se verifica, considerando, que o
tempo perdido nunca mais será recuperado.
(Lefèvre 1981, p. 75)

O bebê com Down, por apresentar algumas
características que os impossibilita de desenvolver na
época

considerada

propícia,

deve

ter

um

acompanhamento profissional, da família e do meio desde
cedo, para que consiga desenvolver particularidades que
só podem ser desenvolvidas em uma determinada época.
Do

contrário,

perde-se

o

tempo

propício

para

o

desenvolvimento, que não voltará mais.
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A Criança Down em Idade Escolar
A Constituição Federal de 1988, no Artigo 5,
garante a todos o direito à igualdade, e o Artigo 205 afirma
que todos tem direito à educação. Tal educação deve visar
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Ainda no artigo 206, o inciso 1 diz que a igualdade de
acesso e permanência na escola, é um dos princípios da
educação no Brasil. A Constituição também garante o
atendimento educacional especializado, sem prejuízo da
escolarização regular, visto que o Ensino Fundamental, até
os quatorze anos de idade, é obrigatório, como garante a
LDB e esta Constituição. O Congresso Nacional, em 13 de
junho de 2001, através do Decreto Legislativo número 198,
aprovou uma lei que trata da eliminação de todas as formas
de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência,
deixando claro que não deve haver tratamento desigual
aos deficientes.
Segundo Castanheira et all, (2009), o
atendimento educacional especializado deve ser oferecido,
preferencialmente, dentro das escolas regulares. Além
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deste atendimento dentro das escolas, a criança também
pode ser atendida na APAE (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais). Este atendimento especializado tem
como objetivo principal formar um sujeito que se integre à
escola, aos grupos sociais, ao trabalho e à comunidade.
No passado, o preconceito com relação às
crianças com Síndrome de Down fez com que essas
crianças

não

tivessem

nenhuma

chance

de

se

desenvolverem cognitivamente, pois pais e professores
não acreditavam na possibilidade de alfabetização, de tal
forma que eram excluídas do convívio social. (SCANDELAI
& CAVALARI, 2010).
Pesquisas mostram que a proporção de
crianças com SD nas escolas de ensino regular tem
aumentado na última década. (CASTANHEIRA et all
,2009). Segundo Augusto, (2003), quando a criança Down
consegue se comunicar, andar e se integrar em grupo,
poderá frequentar uma escola maternal, onde a presença
de outras crianças não portadoras da síndrome será muito
benéfico para ambas, pois estas últimas se habituarão a
conviver com a deficiência do outro e a compreendê-las.
Ainda, segundo a autora, seria interessante que a criança
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com Down frequentasse salas de aula com um número
menor de alunos e com professores especializados, pois
assim teriam um progresso mais rápido.
O Brasil está em um patamar avançado no
que se refere ao tratamento da criança especial e sua
inclusão na escola regular, em relação a alguns países,
pois, segundo Castanheira, (2009), na Holanda, por
exemplo, as escolas primárias não são obrigadas a aceitar
crianças com atraso no desenvolvimento. E no Reino Unido
não há compromisso político para a implementação da
Inclusão, ficando os pais com dificuldades em conseguir
vagas para seus filhos em escolas regulares.
Sanches, (2011), Psicpedagoga do CEPECSP, sugere que, quando se tem um aluno de Inclusão na
sala de aula, se trabalhe com dinâmicas, jogos que
estimulem a cooperação e interação entre os alunos e
aceitação social da criança. Considera também a relação
entre família e escola de fundamental importância para o
avanço da criança. Além disso, a criança deve ter
acompanhamento

de

profissionais

ocupacional,

fonoaudiólogo,

como

terapeuta

psicpedagogo,

psicomotricista, médicos, entre outros.
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Para Scandelai & Cavalari, (2010), os
profissionais que trabalham com a criança com SD,
precisam conhecer as características principais do
crescimento e desenvolvimento da mesma,deve conhecer
as limitações do aluno, estar atento para a maneira como
a criança fala e se comunica, além de manter um diálogo
constante entre os demais profissionais que acompanham
a criança. Além de ser de suma importância que o
profissional da educação seja capacitado para lidar com o
aluno e para ajudar os colegas de sala a interagir com o
aluno especial. O ambiente deve ser estruturado e
adaptado às necessidades dos alunos, devendo haver
também uma adaptação curricular.
Quanto aos pais, estes devem buscar formas
alternativas de intervenção desde o nascimento da criança,
buscando

programas

educacionais

e

atendimento

especializado de acordo com as suas possibilidades.
Para incentivar a aprendizagem, Scandelai &
Cavalari, (2010), sugerem:
É

O uso de brinquedos e jogos educativos;

É

Ensino divertido e que faça parte da vida cotidiana

do aluno;
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Que a criança seja reconhecida como ela é, e não

como gostaríamos que fosse.
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EDUCAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO?
Idelson Alves Junior

O Governo brasileiro tem o dom de fazer e
desfazer leis como se fosse um gole de água que não
gostou e jogou fora. Haja vista o atual “antigo” Plano
Nacional de Educação para o decênio 2011/2020
composto por 20 metas, das quais só 20% foram
cumpridas até 2014. Porém, por questões de divergência
de opiniões político/partidárias, o mesmo foi revisto e
reeditado com vigência para o período 2014/2024.
Após situar um panorama geral do campo, é
considerada para análise as indicações para elaboração do
novo PNE, relativo ao período de 2011 a 2020, que, como
acima citado, foi reeditado. As indicações referem-se,
particularmente, àquelas que partiram dos eventos
nacionais – Conferência Nacional da Educação Básica
(CONEB),

realizada

em

2008

(CONEB,

2008),

e

Conferência Nacional da Educação (CONAE), realizada
em 2010 (CONAE, 2010), bem como de um documento do
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Conselho Nacional de Educação (CNE): Portaria CNE/CP
n. 10, de 6 de agosto de 2009.
Contudo, duas iniciativas devem ser destacadas
com louvor.
A primeira vem do Governo Federal por intermédio
do Sr. Ministro da Educação e Cultura do Brasil, que vem
a público declarar a unificação do Currículo Educacional
Brasileiro, com obrigatoriedade de seu cumprimento em
todo o Território Nacional. Ato que demonstra o
reconhecimento de um erro que perdurou por muito tempo.
A segunda iniciativa vem dos diversos níveis
governamentais

com

a

criação

de

controle

e

monitoramento dos profissionais da educação, baseado
nos maus resultados dos alunos em exames nacionais e
internacionais.
Quem quiser pode aplaudir e torcer para que não
sejam engavetadas e que sejam perpétuas ao passo que
durem.

Sempre mudando...
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Depois de todo ano, sempre, o Ministro da
Educação e Cultura do Brasil vem a público, como no final
do ano passado, para anunciar a unificação do Currículo
para a Educação Brasileira será obrigatória e igual em todo
o território nacional.
Já não era sem tempo, visto que para cada rincão
do nosso território tinha, por assim dizer, um dialeto
próprio. Ainda bem que a defasagem curricular foi corrigida
e esperam-se recursos e meios para que não chegue
atrasado aos rincões mais longínquos do Brasil e cause
nova defasagem.
O foco no valor central das possibilidades e limites
institucionais poderá ser avistado na superação dos
problemas, irá refletir nas escolhas e nas tomadas de
decisão do objeto de trabalho da profissionalização em
nível superior - produzido e atualizado com a pesquisa - e
permitirá o mapeamento das bases epistemológicas da
docência no campo da Educação Superior. A empreitada
de uma Educação Superior de qualidade requer a absoluta
prioridade da ordem política, do caráter organizativo e
produtivo da ciência e da cultura, e da ação humana
participativa na construção social.
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Por fim, que as mazelas que grassam pelas
escolas públicas sejam purgadas com a decisão do
governo de controle e monitoramento sobre o mau
profissionalismo e que em seu lugar seja plantado o
espírito do comprometimento com a profissão, do
discernimento, da honestidade e da qualidade na
educação que se propuseram disseminar e que façam jus
ao pequeno salário que recebem para ensinar e que o
recebam com galhardia.
As nossas sociedades enfrentam hoje um conjunto
de problemas que não são susceptíveis de serem
resolvidos com base numa logica de apropriação e
acumulação de bens materiais e simbólicos. No ponto de
viragem em que nos encontramos, do ponto de vista social,
a educação, entendida como um processo permanente e
difuso tem de corresponder a um processo coletivo de
aprendizagem e de pesquisa, na construção de uma saída
para o que André Gorz (1997) chama as ‘’misérias do
presente’’, na construção de formas de organização social
que não assentem em valores como a competição, o lucro
e o culto do dinheiro.
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A educação entendida como um processo de
construção da pessoa, a partir do conhecimento e
transformação do mundo, situa se nos antípodas de uma
concepção adaptativa da educação orientada para a
reprodução e o conformismo. Estes principiam e valido
para os professores, quer para os alunos.
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LINGUAGEM MUSICAL E MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Eliane da Conceição Santana da Silva
Segundo BERTOLINI (2011, p.11) “vivemos
em um mundo extremamente sonoro”. A apropriação da
linguagem musical na Educação Infantil restringe-se na
maioria das vezes em recreação, ou somente ao tempo em
que se preparam números musicais para as festas
comemorativas da Escola. Esta autora afirma que a
educação musical começa quando ouvimos e apreciamos
sons do cotidiano, isso mesmo os ruídos, para ela se não
ouvimos os ruídos não podemos ouvir música e
consequentemente não nos apropriaremos da linguagem
musical. Uma definição possível da música para as
crianças é:

Pode-se considerar a música como uma
verdadeira “linguagem de expressão”, parte
integrante da formação global da criança.
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Deverá
ela
estar
colaborando
no
desenvolvimento
dos
processos
de
aquisição do conhecimento, sensibilidade,
criatividade, sociabilidade e gosto artístico.
(CADERNOS CEDES, 1987, p.13).

A música é uma linguagem que deve ser
permeada pelo momento criativo, tanto no que se refere ao
som como na sua produção. É fundamental que o professor
seja o mediador desta descoberta na pesquisa de sons,
combinações rítmicas, melódicas e até harmônicas para a
criança se apropriar desta linguagem com grande prazer e
satisfação.

Ela poderá estar manipulando a seu belprazer sons que produzirá através de suas
próprias experiências, organizando-os, no
início, de acordo com regras estipuladas por
ela mesma. Esse momento é de fundamental
importância, porque a criança estará
bastante receptiva e desinibida para se
envolver num “fazer musical”, desbloqueada
de ranços preconceituosos como os de que
não sabe cantar ou não tem ritmo, inibições
estas criadas, muitas vezes, pela própria
Escola. Corrigir seus erros antes que ela
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possa cantar ou tocar é levá-la a se calar [...]
(ABRAMOVICH, 1985, p.34).

Na linguagem musical a criança deve
perceber e compreender que canta porque identifica sons,
que bate o ritmo na pulsação porque incorporou essa
pulsação, que produz som porque sabe que é capaz e
possui esta habilidade, isso acontece de forma gradativa,
profunda e ampla, quando incentivamos a criança a criar,
experimentar, ouvir e produzir diante de diversas
possibilidades.
Esta mediação deve ser prazerosa e rica não
importa o produto final, que também cabe avaliações do
modo que deve ser conduzido, de maneira que garanta
grandes oportunidades de exploração do processo em toda
sua

amplitude

por

parte

das

crianças

garantir

aprendizagem e ludicidade.
É

importante

perceber

que

o

desenvolvimento cognitivo não ocorre simplesmente
porque se diz à criança como ela deve falar, brincar,
escrever. Estes pressupostos vão além, no caso a
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linguagem musical ouvir música, interagir de forma rítmica
e melodicamente com as canções, com referenciais
musicais que a estimulem na prática a criança, sem este
suporte não saberá o que é música.
O objetivo da apreciação musical para
crianças, é oferecer possibilidades de sensações de
experiências musicais: descobertas auditivas, criações
sonoras, primeiras interpretações, jogos de percepção
rítmica e melódica, oficinas de instrumentos, um laboratório
musical, que pode ser produzido pelas crianças com
diversos materiais e com instrumentos no qual as crianças,
tem oportunidade de interagir, construir cotidiáfonos que
colaboram no processo desenvolvido.
É importante despertar a escuta ativa das
crianças a partir do que ela vivência, selecionar músicas
que deverão constituir o repertório a ser desenvolvido só
se aprende a gostar de algo ao experimentar. Como
esclarece BRITO (2004, p.103):

A música é um tipo de linguagem; logo, a
motivação musical depende da linha
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melódica que esta apresenta ou da
sequência de ritmos que a criança é capaz
de acompanhar sensorialmente. Quando
estiver integrada ao ritmo da música, a
criança poderá ser atraída pela melodia;
mas, se puder fazer uma escolha entre
melodia e ritmo, ficará com este, que se
encontra mais próximo de sua capacidade de
percepção. Isto porque a criança é um ser
primitivo que está em processo de
construção. Este fato elucida o porquê da
preferência das crianças por músicas
populares, gênero musical em que, via de
regra, prevalece o ritmo e com o qual se está
em contato permanente, seja através do
rádio, seja através da televisão.

A música como estímulo do mundo exterior,
necessita de ambiente favorável para a sua apreciação
seja qual for o gênero musical a apreciação deve favorecer
o crescimento cultural é gradativo. A musicalidade deve ser
estimulada. As crianças pequenas produzem sua própria
música, isso é o que segundo BERTOLINI (2011, p.12)
evidencia como “Paisagem Sonora” termo utilizado por
SCHAFER para definir “sons, silêncio e ruídos” que são
construídos ao longo da vida da criança e que para esta
autora se resume em “significado subjetivo para o ouvinte”.
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Pois, para esta autora “ouvir implica em estar disposto a
isso”. Os sons que a criança emite desde de bebês (como
o balbucio), as canções de ninar, as rimas dos adultos etc.
estimulam-na a movimentar-se.
Os brinquedos musicais - pianinho, tambor,
xilofone, flauta, corneta, chocalhos e outros – despertam
grande interesse na criança. Esse momento é propício para
que ela se familiarize com os diversos sons, e se sinta
estimulada a aprender uma forma de utilizar a música e por
meio de histórias, dramatizações, jogos e brincadeiras, que
motivem a participação.
É importante escolhermos com critério e
objetividade o repertório que vamos apresentar para a
apreciação

musical

para

proporcionar

as

crianças

conhecimento gradativo dos diferentes gêneros e estilos
musicais, desenvolveremos aquisição do conhecimento,
sensibilidade, criatividade e gosto artístico que desenvolva
habilidades como a espontaneidade e criatividade,
sugerimos alguns pontos para que atividades colaborem
para a apreciação musical:
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✔

como

A

adoção,

referencial rítmico e melódico, de músicas
folclóricas, canções infantis, canções de
ninar, cantigas de roda.
✔

O jogos e brincadeiras

musicais que envolvam atividades corporais
e vocais, com parâmetros musicais como:
altura, duração, intensidade e timbre;
✔

A

escuta

do

mundo

sonoro: elementos da natureza, animais,
pessoas, objetos, máquinas e até o “silêncio”
localizado dentro do espaço sonoro;

✔

A

escuta

dos

sons

produzidos pelas crianças e elaborados a
partir da utilização do corpo (mãos, pés,
joelhos,

voz),

assim,

como

sons

dos

instrumentos da bandinha ou daqueles
instrumentos de sucata, chocalhos de potes
de plástico ou lata, marimbas de garrafas ou
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de vasos de cerâmica, tambores e cuícas de
latas, reco-recos de materiais diversos,
cometas

de

canudos

de

papelão,

castanholas de madeira ou metal etc.;
✔

Produção

de

composições musicais espontâneas, partir
de palavras eleitas pelo grupo, de onde
surgem a célula rítmica, a frase, o período e
as quadrinhas;
✔

O desenvolvimento da

percepção e a interiorização da pulsação
rítmica através de jogos grupais;
✔

A

promoção

de

atividades de registro musical, sem jamais
exigir o permitir que as crianças criem sua
“partitura”.
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Sobre isso BERTOLINI (2011, p.13) cita
DALCROZE:

Ensinar crianças a ver e olhar, a ouvir e a
escutar, não é um dos principais objetivos
da educação. A educação não consiste
em criar no aluno as qualidades que ele
não possui, mas na verdade, ajuda-lo a
tirar proveito das qualidades que ele já
possui. É o educador que tem que
conseguir realizar esta tarefa difícil, ou
seja, desenvolver em seus alunos a
liberdade de ação e pensamento. Para
chegar a obter esses objetivos, todo
educador deve compreender entre outras
coisas a diferença essencial entre
instrução e educação: a instrução é
passiva, é um meio de acumular
conhecimento. A educação é uma força
ativa, que opera sobre a vontade,
coordenando as diversas forças vitais.

Na Educação Infantil, a apropriação da
linguagem musical e a música é utilizada em diversos
momentos, com a finalidade lúdica, educativa e prazerosa
para que a criança reconheça os sons organizados e a
utilize a voz como instrumento.
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GARDNER (1995) admite que a inteligência
musical está relacionada à capacidade de organizar sons
de maneira criativa e à discriminação dos elementos
constituintes da Música. Sua teoria afirma que pessoas
dotadas dessa inteligência não precisam de aprendizado
formal para colocá-la em prática. Isso é real, pois não está
sendo

questionado

o

resultado

da

aplicação

da

inteligência, mas sim a potencialidade para se trabalhar
com a música.
Uma das questões fundamentais a ser
abordada com as crianças é o que vem a ser música. “A
música é a linguagem que organiza som e silêncio”
(BRITO, 2004, p.158), dando dicas da direção em que
devem ser trilhados os primeiros passos. Não tem sentido,
por exemplo, forçar a criança a entender, teoricamente,
que a música acontece no tempo e no espaço. Ela vai
tomar consciência da linguagem musical se conseguir ouvir
e diferenciar sons, ritmos e alturas, saber que um som pode
ser grave ou agudo, curto ou longo, forte ou suave.
A apropriação da linguagem musical é
importante na Educação Infantil porque desperta o lado
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lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a socialização, a
inteligência, capacidade de expressão, a coordenação
motora, percepção sonora espacial e matemática.
O

Referencial Curricular Nacional para

Educação Infantil (1998) cita que desde a Grécia Antiga, a
música considera como fundamental para a formação dos
futuros cidadãos, ao lado da Matemática e da Filosofia. A
música no contexto da Educação Infantil vem ao longo de
sua história, atendendo a vários propósitos, como a
formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as
mãos antes do lanche, escovar os dentes, a memorização
dos conteúdos, números, letras entre outros, traduzidos em
canções.
Conforme GARDNER (1996) admite que a
inteligência musical está relacionada à capacidade de
organizar sons de maneira criativa e a discriminação dos
elementos constituintes da música.
A apropriação da linguagem musical favorece
o desenvolvimento da expressão artística além de
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despertar nas crianças o gosto pela música, contribui para
a livre expressão de sentimentos.
Compreender

o

processo

do

desenvolvimento infantil do ponto de vista sócio afetivo,
enfatiza a importância de que a criança tenha uma
autoimagem positiva e que devemos valorizá-la como
pessoa, a interação e a socialização contribuem para este
processo.
A música está no dia a dia das pessoas e,
pela

sua

complexidade,

torna-se

necessário

sua

sistematização através da educação, com planejamento e
proposta curricular, para tanto, uma reflexão crítica sobre
as várias funções que a música assume ao longo da
história, a fim de construirmos uma estrutura sólida na
pratica pedagógica da educação musical. Música é
linguagem, portanto, devemos seguir o mesmo processo
de desenvolvimento que adotamos quanto à linguagem
falada, ou seja, devemos expor a criança à linguagem
musical e dialogar com ela sobre a mesma.
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O educador consciente tem como objetivo
principal, trabalhar todas as áreas de conhecimento
humano isso abrange a linguagem musical.
A

música

significativamente

com

contribui
o

sistematicamente

processo

integral

e
do

desenvolvimento do ser humano favorece o gosto estético
e de expressão artística. Formando o ser humano com uma
cultura musical desde criança, estaremos educando
adultos capazes de usufruir a música, de analisá-la e
compreende-la. A música tem um poder criador e
libertador, ela torna-se um poderoso recurso educativo a
ser utilizado na Educação Infantil.
Segundo BRÉSCIA (2003), no processo de
alfabetização,

isso

acontece

ensinando

as

letras,

brincando com as palavras em forma de música, o que é
também uma forma de chamar a atenção daqueles alunos
mais agitados na sala de aula. Mas a música na educação
tem muito mais importância do que isso, cientificamente
comprovado, ela estimula diversas áreas do cérebro, e
facilita o aprendizado. A iniciação musical é de suma
importância, e ela deve acontecer o mais cedo possível.
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A música é uma das ferramentas mais
potentes para estimular os circuitos do cérebro, além disso,
contribui para o desenvolvimento da linguagem e da
comunicação. A música compõe o cotidiano do ser humano
por sermos envolvidos emocionalmente pela letra e
melodia e ela libera em nós a consciência de que existe a
inteligência intrapessoal. Fazendo uso deste poder da
música sua utilização no aprendizado de novas línguas
pode ser bem sucedida.
Neste sentido, a música pode ainda ser
usada apenas como uma ferramenta lúdica, se levada em
consideração, à hipótese de que o aprendizado ocorre
como resultado de um processo sem tensão ou ansiedade.
Pode-se ainda afirmar, que a música contribui para
aumentar a qualidade da relação entre professor e aluno
(inteligência Intrapessoal). O uso apropriado da música
como ferramenta didático-pedagógica oferece aos alunos
a oportunidade de integração das quatro habilidades da
língua: ouvir, falar, ler e escrever, bem como permite a
revisão de vocábulo e estruturas gramaticais, pois retratam
a língua no seu contexto real (inteligência linguística)
(GARDNER, 1995).
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Para que as crianças possam exercer suas
capacidades de criar é imprescindível que haja riqueza e
diversidade nas experiências dos professores para a
musicalização. É preciso que os professores tenham
consciência que a música no ensino-aprendizagem recria
nas crianças e estabilizam aquilo já sabem sobre diversos
conhecimentos,

em

uma

atividade

espontânea

e

imaginativa, porque a música desenvolve algumas
capacidades como a atenção, a imaginação, a memória, a
imitação e madurece também algumas capacidades de
socialização por meio dessa interação.
A música pode e deve entrar como uma
educação não formal, valorizando e facilitando o ensinoaprendizagem. No entanto, as atividades de musicalização
favorecem

a

inclusão

de

crianças

portadoras

de

necessidades especiais. Pelo seu caráter lúdico e de livre
expressão, não apresentam pressões nem cobranças de
resultados. Auxilia a percepção, estimula a memória e a
inteligência.
Favorece bem-estar das potencialidades dos
alunos, pois ela fala diretamente ao corpo, à mente e às
emoções. A música treina o cérebro para formas relevantes
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de raciocínio. Dada a importância que a música assume
para o homem, ouvir e fazer música passou a ser para as
pessoas uma possibilidade capaz de proporcionar a alegria
da realização pessoal, o enriquecimento de seu mundo
interior, uma nova forma de comunicação.
A educação musical tem como um de seus
objetivos estimular o aluno e fazer com que melhore sua
atenção e sua concentração. E também orientar o aluno
nesse processo e assim aumentar a qualidade e a
quantidade de seus alimentos musicais.
Segundo

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais de Arte, para que a aprendizagem de música
faça sentido na formação cultural e cidadã dos alunos,
desde as séries iniciais, é necessário que todos tenham
oportunidades para participar ativamente como ouvintes,
intérpretes, compositores e improvisadores de sequências
rítmicas, dentro e fora da sala de aula. Diz o documento: “A
escola pode contribuir para que os alunos se tornem
ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos
profissionais”. Ela pode proporcionar condições para uma
apreciação rica e ampla, onde o aluno aprenda a valorizar
os momentos importantes em que a música se inscreve no
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tempo e na história.
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A AFETIVIDADE E AS RELAÇÕES
HUMANAS
Sandra Regina Pereira da Silva

Iremos expor os conceitos existentes sobre a
afetividade e a sua importância nas relações humanas,
uma vez que o tema desta monografia é A Importância da
Intervenção Psicopedagógica para a Efetivação do Vínculo
Afetivo nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental I, para
tanto acreditamos ser importante compreender o quanto a
afetividade contribui para o bom viver pessoal e social.
De acordo com o Minidicionário Ruth Rocha (2001)
o significado do substantivo masculino ‘Vínculo’ é: “1 - Tudo
o que ata; liga ou aperta.” (pg. 643); em relação ao termo:
‘Afetividade’, no mesmo dicionário tem-se a seguinte
definição: “Afetividade. SF. Qualidade; caráter de afetivo”;
‘Afetivo: Referente ao afeto.’; ‘Afeto:sm, 1 – Sentimento de
amizade e carinho. 2 – Afeição.” (idem, pg. 16)
Diante das definições acima apontadas podemos
integrar os termos: vínculo afetivo enquanto “tudo aquilo
que une ou promove os sentimento de amizade e carinho”.
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Sabemos que as escolas são espaços de encontros
de diversas culturas, etnias, classes sociais e valores.
Inicialmente abordaremos o que são valores e em
que estes podem estar associados à afetividade.
Valores
De acordo com as autoras Surek e Sermann (2002)
os valores são: “Entre os diferentes modos de agir que o
homem criou para viver em sociedade, estão os valores e
normas, que constituem padrões de comportamento, as
rotinas sociais, o lazer e os esportes.” (p. 317).
Compreendemos os valores enquanto ações úteis
ao convívio social. E as autoras acima escrevem: “Um valor
é uma preferência, um princípio organizador em torno do
qual se estabelecem objetivos e ocorre a ação.” (Idem,
2002, p. 317).
Segundo as autoras acima, os valores são heranças
sociais, mas que nem sempre essas heranças são
repassadas às gerações posteriores, pois a cada nova
geração estes são renovados dando-lhes novos
significados e criando novas regras.
Diante dessas informações nos deparamos com um
paradoxo: O que aprendemos com nossos pais e avôs
estão invalidados? Valores como respeito para consigo e
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para com o outro, vínculo afetivo, responsabilidade,
amizade, diálogo, não têm o mesmo significado na
atualidade? O ser humano perdeu a capacidade de ser
solidário, ter empatia com o seu semelhante? Estão fora de
moda ações humanitárias? Demonstrar afeto para com o
outro é sinal de fraqueza?
Martins Filho (2004) defende que para que de fato se
compreenda o significado de valores há a necessidade de se
apropriar do significado do exercício da cidadania, e o autor
escreveu:

O exercício da cidadania nos tempos
atuais e em nossa sociedade, representa
a defesa dos valores fundamentais da
civilização ocidental, que se mostram
indispensáveis para a otimização do
convívio social, que é o fim buscado
por
todo
ordenamento
jurídico
(alcançado inicialmente pelos romanos,
com a política de assimilação e não de
dominação dos povos conquistados).
No entanto, sem uma matriz objetiva e
sustentável isso não é possível. Daí a
necessidade de uma volta às origens e
raízes (sair do subjetivismo moral, que
só gera tensões). (idem, p. 4 – grifo do
autor)
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Torna-se possível compreender, de acordo com os
autores aqui analisados, que a sociedade deve ser regida
por valores, pois estes irão direcioná-las a um convívio
harmônico, apaziguador, respeitoso que permitem o
entrelaçamento de vínculos afetivos.
Caporali (1999) escreveu, em relação à escola e à
sociedade que estas aos poucos foram abandonando os
temas éticos. Ao referir-se à escola, o autor alega que esta
instituição se voltou mais para o conhecimento técnico e
científico, abolindo dos projetos pedagógicos os valores
morais, e complementou em sua obra:
Acho que ninguém seria capaz de negar
que nosso mundo seria melhor quanto
melhores
forem,
quanto
mais
introjetados forem aqueles bons valores
do caráter, valores da pessoa humana,
dos seres que somos cada um de nós.
Que valores queremos que nossos
estudantes
incorporem
em
sua
formação? Quantos de nós, educadores,
sabem a resposta para esta questão?
(CAPORALI, 1999, pg. 43)

Diante da exposição destes autores podemos
perceber que na sociedade em que vivemos são
necessários resgatar plenamente valores sociais, entre
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outros para que possamos ser mais humanos, nos
tornarmos mais solidários e nos destacarmos
verdadeiramente enquanto seres racionais. Sendo assim,
e diante destes fatos devemos reavaliar e nós fazermos a
mesma pergunta que Caporali (1999) se fez: “Que valores
queremos que nossos estudantes incorporem em sua
formação?” (idem, p. 43).
Conscientes do significado de valores, analisemos o
significado de ética, uma vez que tecendo esses conceitos,
provavelmente
chegaremos
à
compreensão
da
importância do vínculo afetivo nas relações humanas,
principalmente, nos espaços educacionais de ensino
fundamental !, local em que se encontram variadas faixas
etárias.
A Ética
Surek e Sermann (2002) assim definem o que é
ética: “A Ética é a arte que torna bom aquilo que é feito e
quem o faz. É a arte do Bom. Ciência do Bom”. (idem, p.
298).
Vimos em Rocha (2001) que afeto é compreendido
enquanto ”Sentimento de amizade e carinho” (pg. 16), logo,
estão em concordância as definições das autoras acima
analisadas, pois, amizade e carinho contribuem para uma
imagem positiva do ser humano.
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Ainda em relação ao significado do termo ética
analisemos o seguinte.
As doutrinas éticas nascem e se
desenvolvem em diferentes épocas e
sociedades
como
respostas
aos
problemas básicos apresentados pelas
relações entre os homens.
Existe uma estreita vinculação entre os
conceitos morais e a realidade humana
social sujeita historicamente à mudança.
Os princípios, valores ou normas
encarnados nela entram em crise e
exigem a sua justificação ou a sua
substituição por outros. Surge então uma
nova reflexão ou de uma nova teoria
moral.
Assim se explica o surgimento de
doutrinas éticas fundamentais ligadas à
mudança das estruturas sociais e, dentro
delas, da vida moral. (SUREK e
SERMANN, 2002, p. 298)

É possível percebermos que mesmo diante daquilo
que julgamos bom e saudável para a formação e harmonia
social, as sociedades a todo tempo sofre transformações e
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estas podem interferir de forma prejudicial
desenvolvimento pessoal e nas relações sociais.

ao

Quanto às transformações comportamentais que
comprometem as relações humanas, ao longo da história
dos seres racionais, existem publicações que analisam as
mencionadas mudanças conforme escreve o autor abaixo
citado.
Mas as mudanças sociais são
irreversíveis e estamos encaminhadonos lentamente para sociedades nas
quais
predominam
os
valores
econômicos, o consumo, o bem-estar
material sobre outros valores como a
convivência e a solidariedade. Já não
vivemos em pequenas comunidades em
que todos se conhecem e mantêm
relações pessoais, mas em grandes
cidades onde os indivíduos são
anônimos e não se conhecem entre si.
(DELVAL, 1998, p. 19)

Podemos observar que, embora a obra de Delval
tenha sido publicada há 12 anos, o tema é muito atual, ou
melhor, a convivência, a solidariedade, os vínculos afetivos
estão em segundo plano, uma vez que o modelo de vida
contemporâneo , em princípio, não os estimulam.
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Encontramos em Ferrari (2000) sobre a importância
da família, na formação de seus filhos, na ordenação das
estruturas.
É a família que propicia os aportes afetivos e
sobre todos materiais necessários ao
desenvolvimento e bem-estar dos seus
componentes. Ela desempenha um papel
decisivo na educação formal e informal, é em
seu espaço que são absorvidos os valores
éticos e humanitários onde se aprofundam os
laços de solidariedade. É também em seu
interior que constroem as marcas entre as
gerações e são observados valores culturais
(FERRARI, 2000:12)

Mas se a família está parcialmente presente, devido
às exigências contemporâneas, quando mães e pais se
ausentam grande parte do tempo, é possível que no pouco
tempo em que se encontram exista diálogo, participação na
vida da criança?
Em relação ao questionamento acima, expomos o
que escreve o autor abaixo citado.

... Existem “conflitos e tensões” no decorrer
de toda a existência da família. Tais conflitos
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podem ser manifestados ou latentes. A forma
de dar com os conflitos pode variar de
modelos autoritários e intolerantes, nos quais
predomina
um
relacionamento
adultocêntrico, de opressão e silenciamento
dos mais fracos, em geral, as crianças. O
modo de lidar com os problemas pode ser
também democrático e de respeito pelas
diferenças, e mesmo de valorização da crise,
quando o modo preferencial de lidar com as
dificuldades é pelo entendimento, pela
linguagem, pela conversa (VICENTE, 2000,
pg. 54 apud GONÇALVES)

Sendo assim, devemos entender que os vínculos
afetivos, a amizade, o respeito ao próximo, a empatia para
com o semelhante não devem afluir nas relações sociais,
principalmente nas escolas, local, já mencionado,
enquanto local de convívio de inúmeras culturas?
À reflexão acima, encontramos autores que nos
oferecem esperanças ao escrever com otimismo e nos leva
a crer que é possível alcançar a luz, e reinserir os valores
éticos e morais junto à sociedade: “Nestes tempos difíceis,
somos desafiados a compreender por que se repetem
episódios de agressão nas escolas e contra elas”.
(Menezes, 2009, p. 98).
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Propomo-nos a discutir a violência escolar, ou a
violência que ocorre na sociedade, embora não seja este o
foco deste trabalho, mas uma vez que a ausência de
vínculos afetivos podem desencadear atos de violência,
podendo ser esta violência física ou psicológica,
abordamos a referida temática a fim de demonstrarmos
que se a família, a sociedade e a escola não efetivarem
valores humanitários como respeito, ética, moral, não
teremos uma sociedade saudável, pois compreendemos
que a ausência desses valores, culmina em violência na
sociedade e essa violência, certamente invadirá os portões
da escola, espaço esse que é a segunda instituição mais
importante na formação plena de um cidadão, depois da
família e Menezes (2009) escreve:
Podemos comparar a paz necessária ao
ensino com vitalidade indispensável à
vida humana. Saúde não é a estática
ausência de doenças, mas uma
condição dinâmica de funções vitais que
se realizam e se recompõem. Isso fica
claro quando, por exemplo, um ferimento
se cicatriza ou nosso corpo supera
resfriados ou intoxicações sem deixar
que se agravem. Do mesmo modo, a paz
não é ausência de tensões, mas a
capacidade de evitá-las e resolvê-las.
Uma escola gera a harmonia se decide
enfrentar seus dilemas e conflitos para
fazer o que dela se espera: formar as
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crianças e os jovens que recebe,
promovendo conhecimentos, habilidades
e valores. (Idem, p. 98)

Leite e Tassoni (2010) escrevem que devido às
mudanças sociais, nos últimos anos surgem inúmeros
estudos enfatizando a importância da afetividade em
relação ao procedimento humano, quando as iterações
sociais têm imensa relevância para a constituição afetiva
para a pessoa e os autores acrescentam: “tem se
configurado uma tendência na consolidação de teorias que
se baseiam numa visão mais integrada do ser humano.”
(Idem, pg. 01)
Andrade (2006) escreve sobre a função social da
escola, principalmente nos dias atuais, quando esse
espaço é tão importante para a formação plena de seu
alunado e, que é possível inserir valores e conscientização
muito cedo, junto às pessoas, de acordo com o autor:
A Educação Social Transformadora pode ser
aplicada em todas as pessoas, em qualquer
fase de sua vida, assim, desde a infância à
fase adulta, é possível analisar atitudes que
estejam
favorecendo,
ou
não,
a
conscientização e mudanças de atitudes.
Neste aspecto, a atuação dos adultos tem
uma importância significativa, pois quando
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estão conscientes de suas ideias, do quanto
sabem do sistema em que vivem, maior será
sua capacidade de educar as crianças a
serem pessoas mais solidárias, mais
conscientes
de
seus
direitos
e,
consequentemente, mais participativas no
futuro da sociedade. (ANDRADE, 2006, pg.
01)

Ao mencionar a “conscientização e mudanças de
atitudes” (Andrade, 2006) subentende-se que, o afeto, as
ações solidárias devem ser uma constante no fazer
pedagógico para que tenhamos uma sociedade mais justa
e igualitária, mais inclusivista e, como o autor acima citado
escreve:
A grande dificuldade para tornar-se um
educador transformador é saber o quanto se
está disposto a reavaliar as próprias atitudes
e começar a aplicar o processo educativo em
si mesmo! De nada adianta colocar-se como
educador dos outros (crianças ou adultos),
sem que faça, constantemente, análise de
suas atitudes. A sociedade capitalista é
extremamente competitiva e individualista;
assim, é imprescindível considerar os
sentimentos
de
onipotência,
autodesvalorização,
discriminação
repressão ou falso humanitarismo existentes
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em cada um, em seu dia a dia na família, no
trabalho e nas amizades. (Idem, pg.02)

Percebemos mais uma vez ficar destacada a
importância da educação escolar, sua função social junto
aos seus educandos, oferecendo um ensino de qualidade,
contribuindo para a formação global da pessoa, atingindo
o cognitivo, o ético, o afetivo e o social, além de contribuir
para a formação de um cidadão crítico e criativo.
Cortella (2009) escreve o seguinte sobre valores:
Algumas escolas os colocam supondo
que as crianças terão valores, ou então
que os pensamentos solidários virão à
tona. Isso é muito frouxo, muito frágil. A
filosofia, a sociologia, a psicologia, no
ensino médio, terão uma contribuição à
formação do jovem, do adolescente, se
elas puderem ser tratadas de forma
sistemática, e como integrantes do
conjunto do currículo, e não como um
apêndice no qual o aluno vai tratar de
perfumaria, como se a parte séria se
fosse nas outras disciplinas e a parte da
perfumaria, a hora da loucura, fosse a
filosofia”. (ibidem, p. 11)
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Ainda que autor citado aborde sobre o Ensino Médio
e, este trabalho esteja focado no Ensino Fundamental I, a
citação foi introduzida por acreditarmos que cabe à escola
de educação básica promover todos os valores a todos os
estudantes, e principalmente, por acreditamos, além de
termos pesquisado, que a criança desde o nascimento
está disposta e predisposta, e sedenta a assimilar tudo que
é novo, e o conhecimento adquirido é compartilhado com
as outras pessoas de seu convívio, podendo interferir
positivamente para o crescimento de todos que a rodeiam.
Analisando a citação acima exposta, podemos
complementar que as crianças trazem consigo valores
adquiridos no âmbito familiar, mas cabe à escola solidificar
esses conhecimentos, explorá-los, complementando-os
com conteúdos significativos e experiências vivenciadas
pelo aluno individualmente e em grupo.
A Moral
Delval (1998) publicou sobre o que é moral, e esta
foi assim definida por ele:
A moral é constituída, basicamente, por
um conjunto de valores, normas e
princípios que prescrevem o que se deve
fazer, a conduta em situações nas quais
estabelecemos relações com os demais
e regula intercâmbios básicos entre os

Sandra Regina Pereira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 20, n. 9, p. 1-2058, set. 2020

2048

indivíduos nos aspectos que se
relacionam com o bem-estar dos outros,
com a sua liberdade e com a justiça. (pg.
19)

O autor acima citado chama-nos a atenção ao
mencionar em sua obra que em momentos de crise social,
como a que estamos vivendo, quando muitas vezes as
crianças têm apenas e não integralmente a presença de
um dos pais, estimular e efetivar tudo aquilo que une ou
promove os sentimento de amizade e carinho fará com que
a violência social deixe se ser um fato natural, tanto que na
sociedade surgem abordagens, estudos e reflexões a fim
de resgatar os valores necessários ao bom convívio
humano, e principalmente, para a saúde psicológica das
crianças. Isso se confirma analisamos o seguinte: “Uma
das consequências de tudo isso é concluir que se deve
prestar mais atenção à educação moral dos jovens e que é
preciso reforçar a formação moral no lar e na escola”.
(DELVAL, 1998, p.19)
Não podemos ignorar que Delval (1998) destaca a
importância da família enquanto contribuinte para a
construção de valores.
Moraes (2004) escreve que:
A afetividade está presente nas relações humanas e
deve ser base para uma educação pautada nos princípios
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de igualdade, liberdade e felicidade. Faz parte do
desenvolvimento humano, ela é um alicerce para o
conhecimento e vários autores pesquisaram a importância
do aspecto afetivo para o desenvolvimento cognitivo.
A articulação entre afetividade e inteligência está,
segundo La Taille (1992), associada ao juízo moral e sobre
esse escreve: “[...] a moralidade humana é o palco por
excelência, onde a afetividade e razão se encontram, via
de regra, sob forma de confronto”. (pg. 47).
Os valores morais anteriores ensinados às crianças
e jovens não cabem mais à nova sociedade, principalmente
pela inserção da mulher no mercado de trabalho e a
igualdade dos gêneros. Essas conquistas resultaram em
dificuldades de transmissão e ensino de valores morais aos
filhos, conforme citamos:
A magnitude dessas mudanças faz com
que muitos pais expressem que não
podem ensinar aos seus filhos as normas
morais que eles receberam, porque hoje
seriam totalmente inadequadas, e os
filhos as considerariam ultrapassadas e
ridículas. (DELVAL,1998, p. 20)

Não podemos de observar que os autores
analisados apontam as mudanças ocorridas na família e
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nos oferecem argumentos e reflexões sobre as condições
em que as crianças atualmente se encontram.
“Toda moral consiste num sistema de regras e a
essência de toda moralidade deve ser procurada no
respeito que o indivíduo adquire por estas regras.”
(PIAGET apud LA TAILLE, 1992, pg. 49)
Mas se as crianças não têm a presença de seus
responsáveis legais e a escola não conseguir mediar todos
os valores necessários para um bom viver, em que
situação se encontra o alunado, principalmente, os de
Ensino fundamental I, que estão transitando por várias
fases de desenvolvimento?
A esta pergunta, encontramos em Moraes (2004) o
seguinte texto:
Piaget foi um grande estudioso da cognição
humana, mas também pesquisou o
desenvolvimento do juízo moral na criança.
Em suas pesquisas Piaget pode investigar os
jogos de regras e assim concluiu que a
evolução da prática e da consciência da
regra é dividida em três etapas.
A primeira é chamada de anomia, onde as
crianças entre cinco e seis anos de idade não
seguem regras coletivas.
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A segunda é chamada de heteronomia,
presente nas ações de crianças com
aproximadamente até dez anos de idade,
nesta fase elas já se interessam por
atividades coletivas, seguem regras, mas
não as modificam, as tem como algo
sagrado, imutável, tradicional e não se vê
como criadora de regras.
A última etapa é a autonomia, corresponde à
concepção adulta do jogo, nela as crianças
jogam respeitando as regras com o devido
cuidado entendem que o respeito por estas
pode ser compreendido por acordos feitos
entre os participantes, cada um pode ser um
criador de regras que serão submetidas à
aceitação do grupo. (PIAGET apud
MORAES, 1992, pg. 53)

A autora analisada, através de suas pesquisas nos
oferece as várias etapas em que a criança vivência as
normatizações da regras sociais e alega que à medida que
a criança vai se apropriando e conscientizando-se que as
regras existem, compreende também que as relações
sócias estão associadas ao interesse e que esta
descoberta desencadeará uma ação motivadora que
culminará no desenvolvimento cognitivo e ressalta: “No
entanto, no decorrer do desenvolvimento o princípio
permanece o mesmo, a afetividade como motivação para
as ações, e a razão está a seu serviço.” (MORAES, 2004,
pg. 17)
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